Datum: 13. 4. 2017

ŽIVLJENJE BREZ ODPADKOV – predavanja in delavnice
Ozaveščanje otrok in mladih o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave je eno od poslanstev
ZPM Maribor. Vsako leto organiziramo prireditev od Dnevu Zemlje in dejavnosti v Eko tednu, v ostale
naše programe pa redno vključujemo okoljevarstvene vsebine ter sodelujemo z okoljevarstvenimi
organizacijami. Zavedanje, da brez zdravega okolja ni kakovostnega življenja in občutek, da lahko
naredimo še več, nas je napeljalo, da v okviru Večgeneracijskega centra Štajerska razširimo in
nadgradimo naša prizadevanja na tem področju. Naš namen ni izvajati velikih eko projektov, temveč
vplivati na vsakodnevne navade otrok in odraslih in ji prepričati, da tudi njihovi majhni koraki
prinašajo velike spremembe.
Če smo se v zadnjih desetletjih naučili ločevati odpadke, se bomo zagotovo naučili tudi, kako jih
zmanjšati. Pri tem nam bo v pomoč društvo Ekologi brez meja, ki se ukvarja s promocijo koncepta
družbe brez odpadkov oz. so nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo. Poleg vodenja mreže
občin na poti do družbe brez odpadkov, se posvečajo tudi zmanjševanju količin odpadkov v domovih
posameznikov. Spodbujajo nas, da obudimo preproste alternative, ki jih tako ali tako že poznamo, le
pozabili smo nanje in se razvadili. Opraviti nakup z vrečko iz blaga, za sadje in zelenjavo pa uporabiti
pralno vrečko, res ne more biti težko.
Predavanja in delavnice ŽIVLJENJE BREZ ODPAKDOV bo vodila Katja Sreš, predstavnica Društva
Ekologi brez meja, ki pravi, da si za malo zmago šteje vsak izdelek, ki ga v svoj dom prinese brez
embalaže.

V letu 2017 bomo izvedli pet predavanj/delavnic na temo Življenje brez odpadkov. Prva nosi
naslov DOM BREZ ODPADKOV, ki bo v četrtek, 4. maja 2017, ob 17.30 uri, v Domu
ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo
do 4. maja 2017, do 12. ure, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu
info.dum@zpm-mb.si.
Kratek opis predavanja/delavnice:
Vsak od nas na dan pridela za približno kilogram in pol odpadkov. Na predavanju bomo skozi zgodbo
vsakdana spoznali, kje vse nastajajo odpadki, kakšen problem predstavljajo in se naučili, kako
zmanjšati njihovo količino. Pričeti moramo zavračati, česar ne potrebujemo, zmanjšati porabo tistega,
kar potrebujemo, stvari ponovno uporabiti ter jih šele nato reciklirati ali kompostirati.
Ostali termini predavanj/delavnic in naslovne teme:
- 6. 6. 2017 – Počitnice brez odpadkov
- 8. 6. 2017 – Prava cena oblačil
- 3. 10. 2017 – Ne meč'mo hrane stran!
- 5. 10. 2017 – Ponovna uporaba – dajmo rečem novo priložnost!
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.
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