
Navodila za prijavo na akcijo Star papir za novo upanje 2014

Podjetja in druge organizacije

Podjetja in druge organizacije se zbiranju papirja priključijo tako, da v času
med 17. marcem in 30. aprilom 2014 podarijo odvečne zaloge starega
in arhivskega papirja. Sodelujejo lahko tako, da se na akcijo prijavijo.

1. Potek prijave

Prijave potekajo preko spletnega obrazca (glejte točko B). 

Podjetje ali druga organizacija, ki se želi prijaviti na akcijo, mora obvezno
določiti  kontaktno  osebo  iz  njihove  strani,  ki  bo  zadolžena  za
komunikacijo z izvajalci projekta. 

Prijave se zbirajo od 10. februarja do 15. aprila 2014, vendar se vsem
podjetjem in drugim organizacijam priporoča, da s prijavo pohitijo in
si tako 100 % zagotovijo zabojnik na dan, ki jim najbolj ustreza.

2. Akcija

Po  prijavi  vsako  prijavljeno  podjetje  ali  druga  organizacija  na  navedeni
kontaktni  elektronski  naslov  v  prijavnici  prejme  nadaljnja  obvestila  o
poteku akcije, in sicer: 

• seznam kontaktov  podjetja  Dinos  oz.  3R  iniciative, s  katerima se
mora  kontaktna  oseba  podjetja  ali  druge  organizacije  glede  na
predvideno zbrano količino papirja*  sama dogovoriti  za  točen
datum dostave zabojnika oz. prevzem papirja

• e-plakat za obveščanje vseh zaposlenih (po potrebi se lahko večkrat
natisne, nanj napiše datum in lokacijo zbirne točke ter ga nalepi na
vidna mesta)

• spletne pasice

• informacije o dodatnih aktivnostih projekta, ki bodo potekale v času
projekta

* Za vse, ki bodo zbrali 800 kg in več papirja:
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Podjetje Dinos bo v času akcije za en dan omogočilo vsem sodelujočim
podjetjem oz. drugim organizacijam, ki bodo zbrale vsaj 800 kg starega
papirja  (kar  ustreza  najmanj  dvema  polno  zvrhanima  avtomobilskima
prikolicama),  možnost  brezplačne  dostave  in  najema  zabojnika.  Zbirna
točka podjetja ali druge organizacije bo lahko zabeležena tudi na spletnem
zemljevidu na strani projekta, vendar le v primeru, če bo zabojnik stal na
javno dostopni  površini  in  če podjetje  oz.  druga organizacija  to želi  (to
označite v prijavnici). 

* Za vse, ki bodo zbrali manj kot 800 kg papirja:

3R iniciativa bo organizirala odvoz papirja vsem sodelujočim podjetjem
oz.  drugim  organizacijam,  ki  bodo  zbrale  manj  kot  800  kg starega
papirja.  Minimalna zbrana količina, za katero bo zagotovljen prevoz, je
100 kg (kar ustreza polnemu avtomobilskemu prtljažniku). 

Organizatorji  projekta  spodbujajo,  da  se  več  manjših  podjetij  med
seboj poveže  in  si  naroči  skupni  zabojnik,  v  tem primeru pri  podjetju
Dinos (glejte zgornjo točko).

Podjetja in druge organizacije lahko papir dostavijo tudi sami  na  eno
izmed  zbirnih točk,  ki  bodo vidne na  spletnem zemljevidu (to  so  vse
lokacije podjetja Dinos in vse javno vidne zbirne točke).

 Dokumentov, ki so zaupne narave, se ne odlaga med arhivski papir,
ampak naj se zanje zagotovi razrez. Razrez lahko brezplačno zagotovita
tudi podjetje Dinos (na dveh lokacijah podjetja v Ljubljani in Celju) in 3R
iniciativa  (ob  prevzemu  na  lokaciji  podjetja  oz.  druge  organizacije),
seveda  ob  prisotnosti  ene  osebe  s  strani  podjetja  oz.  druge
organizacije.

Podjetje Dinos in 3R iniciativa bosta poskrbela, da se bodo zbrane količine
starega  papirja  v  akciji  ustrezno  beležile.  Podatki  o  količini  zbranega
papirja  bodo v  času zbiranja  papirja  dnevno ažurirani  na  spletni  strani
projekta,  podatke  za  posamezno  izobraževalno  ustanovo,  podjetje  oz.
drugo organizacijo pa bo možno preveriti pri organizatorjih.

3. Rezultati

Rezultati  količin  vsega  zbranega  papirja  bodo  objavljeni  dne  6.  maja
2014. 
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