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Šiv za okolje
Izjava za javnost:
Ideja za operacijo Šiv za okolje se je rodila med pogovorom, ko smo razmišljali, kako se spopadati s
tematiko o kateri se v bistvu sploh ne govori, in dejansko predstavlja drugi največji odpadek na svetu,
takoj za plastiko, odpadni tekstil namreč. Današnji potrošniški trendi, zahtevajo zvesto sledenje modi
sicer si out, velike količine nizkocenovnih izdelkov omogočajo lažjo dostopnost novih trendi oblačil, a
hkrati tudi povečano količino odpadnega tekstila, ker se pri nas second hand, izmenjava ponovno
uporaba še niso prijeli v željenem obsegu. Ogromne količine tekstila se tako slej ko prej znajdejo na
odlagališču. Res je da na terenu imamo kontejnerje za blago, ogromno uporabnega tekstila se še
vedno podari v nadaljnjo rabo preko Karitasa in Rdečega križa, a kljub temu se gospodinjstva
srečujejo tudi z velikimi količinami odpadnega tekstila, ki je za v smeti. In kaj lahko naredimo iz tega?
Kako se lotiti tega izziva? Mi smo odgovor našli v reciklaži. Reciklaži in preoblikovanju starega tekstila
v nove uporabne izdelke. Na šiviljskih tečajih smo tako iz odpadnega tekstila oblikovali nove izdelke,
na delavnicah cementiranja pa smo iz tekstila ustvarjali vaze in okrasne lonce, kreativno izražanje
nadgradili še z izjemnimi kreativnimi tehnikami barvanja in lepljenja. V bistvu razstavljeni izdelki
govorijo svojo zgodbo.
Operacija Šiv za okolje, ki jo delno sofinancira EU v okviru EKSRP v sklopu programa CLLD LEADER,
sodelujejo 4 lokalna društva žensk in sicer Društvo kmečkih žena Dornava, Društvo podeželskih žena
in deklet občine Kidričevo, Društvo podeželskih žena občine Markovci, Društvo gospodinj Spuhlja.
Glavne aktivnosti prijavitelja, torej Društva Bogastvo podeželja/ LAS Bogastvo podeželja, kot
vodilnega partnerja so bile sledeče: promocija operacije, vodenje in koordinacija, delo na projektu,
oblikovanje in priprava Idejnika za reciklažo tekstila, nabava materialov za cementiranje tekstila,
sodelovanje pri tečajih….
Aktivnosti vseh partnerjev so bile:
- Izvedba začetnega tečaja šivanja 1 x
- Izvedba tečaja reciklaže 1x
- Sodelovanje na zaključni prireditvi in pri pripravi modne revije, snemanj in tiskovni konferenci
- Priprava in organizacija ter sodelovanje na delavnici izdelave izdelkov iz cementa in tekstila
(prispevek v naravi) 1x
Izjave predsednic partnerskih društev:
Društvo gospodinj Spuhlja.
K projektu smo pristopile skupaj z drugimi društvi. Naučile smo se uporabljati stvari, ki jih bi sicer
zavrgle, a jih lahko uporabimo za nove stvari, kako iz bluze narediti obleko, veliko stvari smo naredile
iz Jeansa. Naučile smo se novih šivov, novih pristopov, ki so nam spodbudili kreativnost. Sodelovanje
v projektu je bilo za naše članice zelo poučno, zabavno in kreativno.
Društvo kmečkih žena Dornava – Danica Horvat
Z veseljem smo se vključile v projekt Šiv za okolje, tečajnice so se najprej seznanile s strojem uporabo
stroja, kako ga uporabljati, v nadaljevalnem tečaju so staremu tekstilu vdihnile novo življenje in novo

uporabno vrednost. Tečajnice so izredno ponosne na nova znanja in izdelke ki so jih izdelale skozi
delavnice projekta.
Društvo podeželskih žena občine Markovci: Slavica Vincek
Danes so oblačila zelo poceni in jih posledično lahko tudi zelo hitro menjavamo. Naši starši in predniki
so za oblačila morali odšteti velike vsote denarja, zato so tudi bolj skrbno delali z njimi. Zaradi
zavedanja da tekstil postaja problem in odpadek smo se odločile za pristop k projektu, v katerem so
se naučile reciklirati tekstil in mu dodati nov o uporabno vrednost ter tako prispevati vsaj malo k
ohranitvi okolja in zmanjšanju odpadkov.
Društvo podeželskih žena in deklet občine Kidričevo – Marija Metličar
K projektu Šiv za okolje smo pristopile, ker smo želele pridobiti nova znanja, kar vodi k večji
samozavesti posameznice članice za potrebe vključevanja v aktivnosti društva in pomoči drugim.
Poleg tega se v gospodinjstvih dnevno srečujemo z odpadnim tekstilom, in smo v tem prepoznale
priložnost za drugačen pristop k zmanjšanju odpadnega tekstila iz naših domov, razvoju novih
kreativnih izdelkov, ki imajo kar je nadvse pomembno tudi uporabno vrednost.
Pripravila:
mag Mojca Metličar
Vodja projekta Šiv za okolje

