
Nakupovanje

Igranje kart z družino, ležanje v travi, 
obisk pri babici, petje pod tušem,
piknik s prijatelji, sprehajanje psa, 
branje dobre knjige, štop na morje, 
izlet v hribe, plesanje ob dobri glasbi ...

Več informacij: 
www.humanitas.si, info@humanitas.si, 01 430 0343

Projekt je so�nancirala Evropska unija 
oziroma evropski davkoplačevalci. 
Vsebina je last organizacije in ne odraža 
stališč Evropske unije.

Imate DOVOLJ 
neprestanega nakupovanja?

Namen kampanje DOVOLJ je izzvati drugačno razumeva-
nje kakovosti življenja in spodbujati načine razmišljanja 
in ravnanja, ki nas lahko pripeljejo do družbi in okolju 
odgovornemu razvoju.



Se kdaj ozrete v svoje omare in zgrozite nad količino oblačil, 
ki jo imate? Ali ste eden tistih, ki vsako leto zavrže na kilogra-
me oblačil in tekstila? Ste vedeli, da samo Slovenci letno 
zavržemo 70 ton oblačil, med njimi tudi taka, ki smo jih 
oblekli le enkrat ali dvakrat in so povsem primerna za nadalj-
njo uporabo? Čas je, da rečemo DOVOLJ brezglavemu naku-
povanju oblačil, DOVOLJ slepemu sledenju modnim 
trendom. Čas je, da rečemo DOVOLJ nenehni potrošnji. Čas je 
za nov stil življenja, ki ne bo odvisen od potrošnje in bo večjo 
skrb namenil družbi in okolju.

Društvi Humanitas in Focus vas vabita 

v četrtek, 12. septembra 2013 
med 15. in 19. uro 
v park Ajdovščina pri Figovcu 
v Ljubljani na poulično akcijo 
Šola pod soncem.

Med 16 - 18.uro: 

Delavnica recikliranja oblačil 
z društvom GUMB
(vabljeni, da s seboj prinesete kos oblačila, ki ga želite predelati)

Ob 15h in 19h:

Bralni kotiček za najmlajše: 
branje pravljic povezanih 
s tekstilom in oblačili.Z nami boste spoznali proces pridelave bombaža, odkrivali 

pot, ki jo bombažna majica prepotuje do naših polic, se 
seznanili s količino vode, ki je potrebna za pridelavo tekstila, 
ter izvedeli, kako lahko z malce dobre volje stara oblačila 
predelamo v torbice in nakit.

Še posebej vabljeni na: 

Imate DOVOLJ 

neprestanega nakupovanja? 

Druženja v nakupovalnih centrih? 

Nakupovalne mrzlice?


