Tudi tokrat KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE partner projekta Očistimo Slovenijo 2012
Ljubljana, 20. 1. 2012 - Projektu Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekal 24. marca 2012, smo se
pridružili tudi člani Kajakaške zveze Slovenije. V KZS se zavedamo pomena varstva okolja in se
vključujemo v projekte, ki združujejo ljudi in prispevajo k dvigu kakovosti bivanja v Sloveniji. Po
uspešnem sodelovanju v projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! smo se odločili, da se bomo
pridružili tudi akciji Očistimo Slovenijo 2012. Očistimo Slovenijo 2012 bo izvedena kot del pobude
Očistimo svet 2012. Milijoni prostovoljcev bomo takrat del največje okoljske akcije v zgodovini
človeštva, akcije, ki bo združila svet, World Cleanup 2012.
Cilj projekta Očistimo Slovenijo 2012 je na dan akcije, 24. 03. 2012, povezati 250.000 prebivalcev
Slovenije s skupnim ciljem očistiti iz narave vsaj 10.000 ton odloženih odpadkov ali eno 20-litrsko
vrečo na vsakega državljana! Da bi nam tak podvig uspel, velja stopiti skupaj. Med 270.000
prostovoljci, ki so po podatkih Ekologov brez meja 17. aprila leta 2010 čistili Slovenijo, je bilo aktivnih
tudi mnogo naših članov, številni pa smo se projektu pridružili že med pripravami. Ta projekt nam
znova ponuja izvrstno priložnost, da se povežemo in skupaj naredimo nekaj dobrega za našo
Slovenijo.
Vabimo vas, da se projektu pridružite že sedaj. Kako lahko sodelujete?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Postanite koordinator akcije na ravni občine (pišite na lokalno@ocistimo.si)
Preiščite vašo okolico in prijavite čim več divjih odlagališč na spletni strani
register.očistimo.si. Vsako odlagališče, ki ga boste prijavili, bo prišlo v poštev za čistilno
akcijo. Za pomoč pri iskanju ali prijavi odlagališč lahko pišete na popis@ocistimo.si
V svoji občini lahko prevzamete zbirno mesto, s katerega boste na dan akcije usmerjali
prostovoljce na čiščenje divjih odlagališč. Prijave zbirnih mest bo sprejemal občinski
koordinator akcije od januarja naprej. Kontakt občinskega koordinatorja boste od januarja
lahko našli na spletni strani www.ocistimo.si
Pomagajte pri odvozu odpadkov na dan akcije
Razširite glas o akciji: pošljite poziv prijateljem, znancem, sodelavcem, objavite poziv k akciji
na vaši spletni strani, pridružite se facebook skupini Očistimo Slovenijo 2012…
Organizirajte ozaveščevalne aktivnosti, vezane na projekt (za predloge in materiale pišite na
info@ocistimo.si)
Poznate primer dobre ali slabe prakse ravnanja z odpadki v vašem kraju? Se kdo še posebej
trudi na tem področju oz. v sklopu projekta Očistimo Slovenijo 2012? Pripravite prispevek,
obogatite ga s fotografijami in pošljite na press@ocistimo.si.
Ste snemalec, grafični oblikovalec, tekstopisec? Javite se nam na press@ocistimo.si
Povežite se z občinskim koordinatorjem (lokalno@ocistimo.si) in poiščite še druge aktivnosti,
ki jih lahko izvedete skupaj v okviru projekta!
V soboto, 24. 03. 2012, pomagajte očistiti svojo občino

Ideja skupnega vseslovenskega projekta je povezati vse, ki bi radi pomagali in s skupnimi močmi
spremenili Slovenijo na bolje. Tudi kajakaši verjamemo, da smo združeni močnejši.
Vse informacije trenutno najdete na www.ekologibrezmeja.si, status projekta pa lahko spremljate na
www.ocistimo.si, kjer so objavljeni redno ažurirani podatki in kjer so možne tudi prijave na akcijo,
zbirnih mest, itd.. Za dodatne informacije pišite na info@ocistimo.si.

O projektu Očistimo Slovenijo 2012
Namen projekta: Največja prostovoljska okoljska akcija v zgodovini človeštva
24. marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije organizirana vseslovenska prostovoljska okoljska
akcija. Do pomladi bomo prostovoljci po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča in jih vpisovali v register
divjih odlagališč (register.očistimo.si), da jih bomo lahko 24.3.2012 skupaj očistili. Seveda pa bomo
očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Projekt se tokrat širi na globalno raven, in
sicer v sklop globalne pobude World Cleanup 2012. Milijoni prostovoljcev bomo del največje okoljske
akcije v zgodovini človeštva, akcije, ki bo združila svet, World Cleanup 2012.
Cilji projekta:
1. 24. marca 2012 povezati 250.000 prostovoljcev v skupni okoljski akciji
2. ozaveščati, izobraževati in opolnomočiti javnosti na področju ravnanja z odpadki; vsak
posameznik lahko spreminja svet
3. odstraniti iz narave 10.000 ton komunalnih odpadkov oz. eno 20-litrsko vrečo za vsakega
prebivalca Slovenije
4. posodobiti register divjih odlagališč
5. povezati 1.000 organizacij, da aktivno sodelujejo v projektu
6. krepiti prostovoljstvo v vseh segmentih družbe
Video: http://youtu.be/CVUhSt6wFEY
Status projekta lahko spremljate na spletni strani projekta www.ocistimo.si, kjer so objavljeni in
redno ažurirani podatki.
O projektu Očistimo svet 2012: World Cleanup 2012
Številne prostovoljske organizacije in skupine prostovoljcev širom po svetu so del največjega
okoljskega prostovoljskega projekta v zgodovini človeštva z imenom Očistimo svet 2012 (World
Cleanup 2012), katerega skupni cilji so odstranjevanje nezakonito odloženih odpadkov, združevanje
in ozaveščanje ljudi. Priprave trenutno potekajo v več kot 70 državah sveta, cilj globalnega projekta
pa je povezati prostovoljce v vsaj 100 državah sveta, ki bodo iz narave odstranili preko 3 milijone ton
odpadkov in pomagali ustvariti svetovni register odlagališč nelegalno odloženih odpadkov. Projekt
Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012) bo sestavljen iz vrste enodnevnih čistilnih akcij na ravni
držav ali velikih mest, te pa se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012.
Ideja za ta projekt je zrasla iz državljanske pobude Let’s Do It!, ki je 3. maja 2008 v Estoniji povezala
50.000 prostovoljcev, da so v samo 5 urah na območju celotne države odstranili iz narave 10.000 ton
odpadkov (v običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala 3 leta in več kot 22 milijonov EUR).
Video posnetek o modelu enodnevnega čiščenja države se je virusno razširil po spletu, projekt pa je
doslej ponovilo že 15 držav. V čistilnih akcijah je skupno sodelovalo že več 2,4 milijona prostovoljcev,
udeležba pa je v posameznih državah predstavljala od 4 – 14 % prebivalstva. Slovenija je bila izmed
vseh držav po udeležbi daleč najboljša, saj nas je sodelovalo 270.000, kar je okoli 13,5 % prebivalcev.
Video estonske akcije l. 2008: http://www.teeme2008.ee/?setlang=eng
Playlista 5 videov različnih držav: http://youtu.be/LupKihuu0Cw
Več o globalni akciji Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012): www.letsdoitworld.org

