ZAKLJUČEK AKCIJE »STARI APARATI ZA OTROŠKI SMEH«
Ljubljana, 6. februar 2019 – V letu 2018 se je zbiralo stare aparate za dober namen
za Društvo Rdeči noski. Potekala je namreč vseslovenska zbiralna akcija z
naslovom Stari aparati za otroški smeh pod okriljem družbe ZEOS, d.o.o. v
sklopu njihovega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki. Akcija je
zaključena, danes pa so njeni izvajalci društvu predali na račun okoljsko prijazne
in stroškovno učinkovite mreže bon v vrednosti 7.692 EUR.
V akciji se je zbiralo male aparate, ki ne delujejo več, odslužene baterije ter sijalke, in
sicer v posebnih zelenih kotih, ki se nahajajo na 64-ih lokacijah poslovalnic Big Bang,
d.o.o., Gorenje GSI, d.o.o., Mercator d.d., M Tehnika in MERKUR trgovina, d.d..
V letu 2018 so na ta način zbrali 202.665 kg hladilno-zamrzovalnih aparatov, 494.290
kg velikih gospodinjskih aparatov, 23.461 kg malih aparatov, 11.707 kg TV in
monitorjev, 12.974,8 kg sijalk in 24.117,5 kg baterij. Skupaj torej 769.215,3 kg. Ker so
se organizatorji akcije zavezali, da bodo za vsak kilogram oddanih e-odpadkov in
odpadnih baterij v te kotičke namenili Društvu Rdeči noski 1 cent, so tako danes na
dogodku v Ljubljani za bolnišnične klovne namenili 7.692 EUR.

NA FOTOGRAFIJI 1: Hišnik Jože (bolnišnični klovn Društva Rdeči noski), Eva Škofič Maurer (ambasadorka
Društva Rdeči noski) in Emil Šehić (direktor ZEOS, d.o.o.) po predaji bona. (FOTO: Borut Živulović/Bobo)

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o.: »Slovensko gospodinjstvo ima doma v
uporabi in „skladiščenju“ v povprečju med 600 in 700 kg električne in elektronske
opreme in prav je, da vsem omogočimo, da te aparate, ko se pokvarijo, lahko oddajo
v reciklažo čim bližje svojemu domu. Ena izmed takih ključnih točk je tudi trgovina z eopremo, zato smo v sklopu našega Life projekta pri štirih tehničnih trgovinah vzpostavili
mrežo zbiranja starih aparatov s pomočjo zelenih kotov. Ker je posameznike k
pravilnemu ravnanju z e-odpadki lažje motivirati, če se povezuješ z različnimi partnerji,
smo se lansko leto odločili za akcijo Stari aparati za otroški smeh in tako zelene kotičke
naredili še bolj vidne, hkrati pa smo polepšali dan marsikateremu otroku v bolnišnici.«
Eva Š. Maurer, ambasadorka Društva Rdeči noski: »Najgloblja želja Društva Rdeči
noski je, da tudi v bodoče ohranimo svoje redne programe, saj ko z bolnišnico
začrtamo dneve naših vizit – se pravzaprav zaobljubimo, da bomo tam takrat, ko nas
potrebujejo. To nam bo uspelo tudi s pomočjo podjetja ZEOS, za kar se v imenu
Društva Rdeči noski iskreno zahvaljujem. Bolnišnični klovni smo profesionalni
umetniki, ki opravljamo poklic klovna v občutljivem okolju bolnišnice, za svoje delo se
izpopolnjujemo tako znotraj mednarodne organizacije, katere del je društvo Rdeči
noski, kot znotraj umetniških področij, v katerih se kot samozaposleni v kulturi
udejstvujemo izven dela za Društvo Rdeči noski. Na ta način je poleg kakovosti dela
omogočeno, da Društvo Rdeči noski odpira nove, specializirane programe, kot so:
Dežurni klovn, program za ostarele, »Delamo cirkus« in drugi. Vsem nam še želim, da
bi se tako kot smo se navadili, da ločujemo odpadke in jih ponovno recikliramo, navadili
ločevati tudi misli in besede, namenjene nam samim in soljudem – in tiste, neuporabne,
ki prinesejo več škode kot koristi – raje reciklirali. Upamo, da bomo s podjetjem ZEOS
še sodelovali – v skrbi za čist in zdrav planet.«

NA FOTOGRAFIJI 2: Predstavniki organizatorja in nekaterih partnerjev akcije po predaji bona (od leve proti desni): Andrej Daniel
Kuhelj (samostojni poslovni svetovalec, Mercator, d.d., M Tehnika), Varja Golouh Prodan (direktorica Društva Rdeči noski), Eva
Škofič Maurer (ambasadorka Društva Rdeči noski), Emil Šehić (direktor ZEOS, d.o.o.), Andrej Vodenik (vodja carinskega
poslovanja, ekologije in tehnične dokumentacije MERKUR trgovina, d.d.) in spodaj Hišnik Jože (bolnišnični klovn Društva Rdeči
noski). (FOTO: Borut Živulović/Bobo)

Andrej Daniel Kuhelj, samostojni poslovni svetovalec iz Mercator, d.d., M
Tehnika je ob predaji bona povedal: »Rdeči noski izvajajo čudovite aktivnosti in tudi
zato smo se z veseljem odzvali na povabilo ZEOS-a k akciji. Skrb za ljudi, predvsem
otroke, pa tudi za okolje, nam je zelo pomembna.«
Andrej Vodenik, vodja carinskega poslovanja, ekologije in tehnične
dokumentacije MERKUR trgovina, d.d. se je strinjal in dodal: »Veliko nam pomeni,
da smo se lahko pridružili tej akciji. Tako smo pomagali otrokom v stiski in hkrati nismo
pozabili na naravo. Tudi v prihodnosti si želimo biti del podobnih akcij.«
Vsi posamezniki, ki so prispevali svoje stare aparate v akciji, so tako naredili ne le
nekaj dobrega za okolje, ampak so bili tudi družbeno odgovorni. Odsluženo opremo
so oddali za otroški smeh, ki ga bolnim otrokom in drugim bolnikom pričarajo
bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski.
Zeleni koti so na vseh lokacijah sicer stalno postavljeni, kar pomeni, da lahko vsi
potrošniki še naprej vanje oddajajo svoje e-odpadke in odpadne baterije in tako še
naprej skrbijo za svoje okolje. Organizatorji projekta Life so jih na lokacije poslovalnic
Big Bang, d.o.o., Gorenje GSI, d.o.o., Mercator d.d., M Tehnika in MERKUR
trgovina, d.d. postavili z namenom:
- da se približajo potrošnikom tako, da jim skrajšajo poti pri dostavi starih aparatov
na zbirno točko, saj jih tako le-ti dostavijo na poti v trgovino (npr. pri nakupu
novih baterij),
- da izboljšajo delež pravilno zbranih malih e-naprav/aparatov, ki zaradi njihove
velikosti oz. majhnosti hitro pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki.
Njihove lokacije najdete na www.stariaparati.si.
HVALA, KER STE Z ODDAJO SVOJIH STARIH APARATOV
NARISALI NASMEH OTROKOM V BOLNIŠNICAH!

O družbi ZEOS, d.o.o.
Družba ZEOS, d.o.o. je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki oz. odpadno električno in elektronsko
opremo (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na
podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer s strani proizvajalcev električne in elektronske
opreme, ki so s statutom določili, da bo njeno poslovanje usmerjeno v dolgoročno učinkovito izpolnjevanje obveznosti, ki jih
proizvajalcem nalaga EU in nacionalna zakonodaja. V procesu zbiranja je vključenih preko 50 izvajalcev javne službe ravnanja z
odpadki, 1000 trgovin in 500 podjetij. Letno izvedejo preko 10.000 prevzemov odpadkov ter jih preko izvajalcev zbiranja
posredujejo v obdelavo. Skozi vsa leta delovanja velik del njihovih aktivnosti vsebuje tudi ozaveščanje, ki je ključno za dobre
rezultate zbiranja odpadkov. Ker so pri izvedbi teh aktivnosti omejeni z lastnimi sredstvi, so zelo zainteresirani za projekte, ki jih
podpira fundacija LIFE. Korak naprej v smeri večje ozaveščenosti in odzivnosti končnih uporabnikom so že dosegli s pomočjo
projekta LIFE+ 10/INF/SI/000139 »Slovenska OEEO kampanja« in LIFE 14 GIE/SI/000176 »Gospodarjenje z e-odpadki«.
Rezultati njihovih aktivnosti se kažejo v vsakoletni rasti zbranih količin odpadkov, hkrati pa tudi v učinkovitejši organizaciji procesov
zbiranja odpadkov.
O projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki
V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z
e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran
s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja
e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov
v večje tehnične trgovine, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več
ozaveščevalnih spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih
baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.
O Društvu Rdeči noski
Bolnišnični klovni, delujoči v društvu Rdeči noski, so profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna v občutljivem okolju
bolnišnice. Usposobljeni so za delo v občutljivih pogojih, kakršni so v bolnišnicah, ustanovah za ljudi s posebnimi potrebami,
zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in begunskih centrih. Bolnišnični klovni prinašajo umetnost tja, kjer so otroci in
odrasli tovrstnih doživetij drugače prikrajšani. Otrokom in odraslim, ki so še posebej ranljivi, pristopijo z odprtostjo, iskrenostjo in
humorjem ter jim lajšajo dneve, ki jih morajo preživeti v nedomačem okolju, sprožijo vedre misli, pogum in zaupanje. Na ta način
pozitivno vplivajo na čustveno kakovost bivanja, kar pripomore k pogumnem soočanju z boleznijo ali izgubo. Klovni se posvetijo
vsakemu posebej, z vsem srcem, znanjem in talentom. Prvi profesionalni program s klovni v otroških bolnišnicah je ustanovil
Michael Christensen leta 1986 v ZDA, kjer je program s klovni že sestavni del bolnišničnega vsakdanjika.
V Sloveniji je projekt RDEČI NOSKI zaživel leta 2004 s pomočjo ustanoviteljice klovnese Eve Škofič Maurer in mednarodne
evropske organizacije Red noses International. Poleg Slovenije so v društvu Red Noses International še Češka, Slovaška,
Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Palestina, Poljska, Litva in Avstrija.

POMEMBNE INFORMACIJE
Organizator akcije in izvajalec Life projekta: ZEOS, d.o.o.
Partnerji akcije:

Društvo Rdeči noski
in

Big Bang, d.o.o.

Gorenje GSI, d.o.o.

Mercator d.d., M Tehnika

MERKUR trgovina, d.d.
Trajanje: 1. januar 2018 – 31. december 2018
Spletna stran akcije Stari aparati za otroški smeh: www.otroskismeh.si
Zemljevid vseh lokacij zelenih kotov: e-odpadki.zeos.si/sl/aktivnosti/zeleni-koti.html
Spletna stran projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki: e-odpadki.zeos.si
FB stran projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki: www.facebook.com/eodpadki
Spletna stran vseh različnih lokacij za oddajo starih aparatov (tudi ulični zbiralniki ipd.): stariaparati.si
Ambasadorji akcije:
Zlatko pri zelenem lakotniku
Zeleni lakotnik z Mojco Mavec
Tešky pred zelenim lakotnikom

