
● da vsak prebivalec Slovenije letno porabi okoli 185 kg 
papirja, Nemčije 254 kg, ZDA 288 kg, Kitajske 55 kg, In-
dije 4kg in nekaterih afriških držav 1kg?
● da tudi z uporabo e-pošte vsak od nas letno proiz-
vede 131 kg CO2  in da dnevno s poizvedbami na spletnemu 
isklaniku Google ljudje proizvedemo 95 ton CO2 emisij?

2. Naredili boste nekaj za soljudi: 

Vaša dobra volja bo nekomu pomagala priti do največjega zak-
lada na svetu – izobrazbe in znanja!

 
3. Naredili boste nekaj zase: 

Podariti nekomu upanje je lahko zelo dober občutek. Če lahko 
to storiš z nekaj kilogrami starega papirja, je to še toliko 
bolje. Če pa lahko zraven še sam odločiš, komu boš pomagal, je 
pa to sploh kul!

Ali se bomo potegovali tudi za kakšno otipljivo nagrado?

Seveda! Tisti ustanova, ki bo zbrala največ starega papirja, 
bo za svoj trud nagrajena s koncertom po lastni izbiri! Prav 
tako bo s koncertom po lastni izbiri nagrajena ustanova, ki bo 
prispevala izbrano idejo, komu pomagati v Sloveniji.

In končno - kam lahko prineseš star papir in kdaj?
Papir lahko začneš zbirati že danes - doma. Na plakatu naše 
akcije, ki bo visel na oglasni deski vaše šole, bo napi-
sano, kateri dan v mesecu aprilu bo na vidnem mestu nameščen 
zabojnik podjetja Dinos, kamor boste papir potem lahko tudi 
prinesli.

Informacije:
Zbirne točke po Sloveniji, trenutno količino zbranega papirja 
in vse ostale informacije v zvezi z akcijo pa lahko spremljaš 
tudi na naši spletni strani: www.ebm.si.

Vabimo te torej, da se nam pridružiš pri veliki akciji zbi-
ranja starega papirja, kjer bomo s skupnimi močmi prebivalci 
Slovenije zopet izstopili iz povprečja in pomagali okolju ter 
ljudem, ki so zaradi zunanjih okoliščin potrebni naše pomoči.

Vsak list papirja šteje.Hvala! 

Društvo Ekologi brez meja in Dinos

http://ebm.si/oj/projekti/133-star-papir-za-novo-upanje.html


Vseslovenska akcija 
zbiranja starega papirja 
v dobrodelne namene
 
Projekt združuje varstvo okolja in dobrodelnost
 
Se spomniš, kako si kot osnovnošolec sodeloval pri akcijah 
zbiranja starega papirja? 
To je bilo res zabavno! Veselo in brezskrbno pohajkovanje 
po znani soseski, lepo vreme, druženje s sošolci, ropotanje 
nakupovalnega vozička, zvonenje in tisti neumorni: »Dober 
dan! Imate morda kaj starega papirja?«, vse to je tudi tebi 
zagotovo ostalo v prijetnem spominu. In zakaj ne bi skupaj te 
tradicije malce obudili?

Društvo Ekologi brez meja in podjetje za predelavo papirja Di-
nos te vabita, da se pridružiš veliki akciji zbiranja starega 
papirja »Star papir za novo upanje«, ki bo potekala tudi na 
tvoji srednji šoli ves mesec april 2011.
 
Za kaj pravzaprav gre? 
V društvu Ekologi brez meja želimo z akcijo zbiranja starega 
papirja “Star papir za novo upanje” povezati varstvo okolja 
in dobrodelnost. Ekologija ni več zgolj varovanje okolja in 
narave, temveč je njeno poslanstvo bolj kot kadar koli prej 
povezano tudi s skrbjo za sočloveka. S tvojo pomočjo želimo 
dokazati, da lahko z ekološko ozaveščenim ravnanjem poskrbimo 
za okolje in za soljudi. Danes se na veliko govori o razpadu 
temeljnih človeških vrednot, kako je naša družba vedno bolj 
tekmovalna, pri tem pa pozabljamo na solidarnost in medsebojno 
zaupanje. Menimo, da lahko ravnamo tudi drugače!

Kdo vse bo sodeloval in kaj se bo zgodilo z zbranim papirjem?
V akciji bodo sodelovali vrtci, osnovne in srednje šole v 
Sloveniji, prav tako pa tudi podjetja, organizacije ter pos-
amezniki. Več kot se bo zbralo papirja, več denarja bomo lahko 
namenili v dobrodelne namene. Z zbiranjem papirja bomo ohra-
nili tudi ogromno dreves!

Kam bo šel zbran denar od starega papirja?
Z zbranimi finančnimi sredstvi bomo pomagali otrokom in mla-
dostnikom v Sloveniji in Afriki. 

- Polovico denarja bomo namenili gradnji izobraževalnega centra 
na severnem področju Malawija, v okrožju Nkhata Bay v Afriki.

Gradnjo izobraževalnega centra v Malawiju vodita Slovenki 
Bernarda Nemec in Jana Dular. S projektom želita pomagati 
otrokom v osnovni šoli, ki imajo posebne potrebe vendar zaradi  
slabih zmožnosti  za delo z njim v osnovni šoli že zgodaj 
izpadejo iz osnovnošolskega izobraževanja. To so otroci, ki 
imajo težave s koncentracijo, disleksiki, hiperaktivni otroci, 
otroci z učnimi težavami, znižanimi  sposobnostmi, slabovidni, 
naglušni.Več o tem si lahko preberete na tej povezavi http://
drustvoela.wordpress.com

- V Sloveniji bomo pomagali tistim otrokom in mladim, ki so 
potrebni naše pomoči.

Tu imate glavno besedo vi! Na natečaju ob prijavnici vašega na 
sodelovanje pri akciji zbiranja starega papirja ste že predla-
gali, komu v Sloveniji bi želeli pomagati s polovico zbranega 
denarja. Komisija bo izmed vseh prejetih idej ob zaključku 
akcije zbiranja starega papirja izbrala najboljšo idejo, h ka-
teri bo šla potem druga polovica denarja. 

Zakaj je projekt zbiranja starega papirja »Star papir za novo 
upanje« tako poseben?
 
Ker boste opravili trojno dobro delo:
 
1. Naredili boste nekaj za okolje, saj 1 tona
recikliranega papirja v primerjavi z 1 tono,
izdelano iz lesa:

● prihrani 64% energije (prihrani se okoli 6000 kWh 
energije, kar je dovolj za kritje stroškov elektrike ene 
povprečne hiše za več kot 6 mesecev)
● prihrani 50% vode oz. 31700 litrov (če popijemo 1 li-
ter vode na dan, bi ta količina zadostovala za 86 let!)
● prihrani 2,5 - 3,3 m³ prostora na odlagališču
● za 74% zniža emisije nevarnih snovi v zrak
● ter ustvari 5 krat toliko delovnih mest kot 1 tona 
papirja narejenega iz lesa

Ste vedeli: 
● da 1 drevo lahko prečisti 25 kilogramov onesnaženega 
zraka v enem letu?
● da smo v zadnjih 20 letih stopnjo recikliranja papirja 
v EU dvignili za 30%?
● da je danes 90% časopisov narejenih iz recikliranega 
papirja?
● da smo v Evropi leta 2009 porabili 80 milijonov ton 
papirja in od tega uvozili samo 4,7%?

http://drustvoela.wordpress.com

