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1 HUMANA People to People – MEDNARODNO GIBANJE 
 
HUMANA Slovenija je članica mednarodnega gibanja »HUMANA People to People«, ki 
v federacijo povezuje mrežo neodvisnih nacionalnih organizacij, združenj in podjetij, 
delujočih na področju dolgoročnega in trajnostnega razvoja. 
 
Po 40 letih trdega dela gibanje HUMANA People to People danes deluje v 45 državah 
na petih celinah in zaposluje preko 16.000 ljudi. 
 
V letu 2016 je bilo v 1.153 projektov, ki spodbujajo razvoj na področju človeških virov 
(izobraževanje na vseh stopnjah), pomoč otrokom, razvoj lokalnih skupnosti, 
kmetijstva, zdravstva, boja proti aidsu in drugim boleznim, ekologije in gospodarstva 
vključenih preko 15,5 milijonov ljudi (v Afriki, Aziji in Južni Ameriki) in več kot 300 
tisoč prostovoljcev. Tako skrb za varovanje in obnovitev okolja kot tudi prizadevanje 
za enakost spolov sta integrirana v vse naše programe in projekte. 
 
Članice gibanja zbirajo potrebna sredstva tudi preko sistema zbiranja in prodaje 
rabljenih oblačil in obutve v Evropi, Ameriki in Afriki, kar spodbuja ponovno uporabo 
teh oblačil in obenem podpira okoljevarstvene dejavnosti, saj na ta način preko 15 
milijonov ljudi prispeva svoj del k zmanjševanju emisij CO2 z oddajo 136.500 ton 
tekstila letno. 
 

Sredstva gibanja HUMANA PEOPLE TO PEOPLE v letu 2016 glede na vire 
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2 HUMANA Slovenija - socialno podjetje z globalno usmeritvijo 
 
HUMANA Slovenija je socialno podjetje, sredstva pa pridobimo z zbiranjem in prodajo 
rabljenih oblačil in obutve. V zadnjih treh letih smo tako zbrali 3.944 ton oblačil in 
obutve, od tega v lanskem letu 1.450 ton. 
 
Dobiček od prodaje oblačil ne gre v roke lastnikom kapitala, ampak je namenjen 
socialnim projektom in sicer v zadnjem času predvsem projektom "Children's town 
Malambanyama" in "Child Aid" v Zambiji ter ''Farmer's club'' v Mozambiku.  
 
V zadnjih petih letih smo projektom darovali 205.000 evrov. 
 
Projekt "Mesto otrok Malambanyama" ("Children's town Malambanyama") je 
pravzaprav mladinski center, ki s pomočjo 2-letnega programa psihosocialne pomoči, 
učenja življenjskih veščin, opismenjevanja, poklicnega izobraževanja in ponovne 
integracije v družbo rehabilitira otroke iz ulice. V sklopu projekta se izvaja tudi 
predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje za okoliške otroke iz ranljivih skupin.  
Leta 2016 je bilo v projekt vključenih 49 otrok v programu predšolske vzgoje, 238 
učencev v osnovnošolskem programu, 183 učencev v srednješolskem programu in 80 
mladih v rehabilitacijskem programu. 
 

 
 
Projekt "Pomoč otrokom" ("Child Aid") je razvojni program, ki je integriran v lokalno 
skupnost in tako sodeluje z otroci, družinami in skupnostmi, z namenom, da bi 
izboljšali njihove življenjske pogoje in omogočili otrokom, da razvijejo svoj polni 
potencial. Med glavne aktivnosti projekta spadajo skrb za zdravje in higieno, 
predšolska vzgoja, izobrazba, razvoj širšega območja, okoljevarstvo, povečevanje 
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družinskega dohodka in podobno. V letu 2016 smo podpirali projekte Child Aid v 
provinci Luapula (Samfyja) in v Zahodni provinci (Mongu in Shangombo) vanje pa je 
bilo vključenih 5.782 družin. 
 

 
 
"Klub kmetovalcev" (Farmer's club) v provincah Sofala in Zambezija v Mozambiku 
sestoji iz 312 klubov, v katere je vključenih 15.565 malih kmetov. Projekt je usmerjen 
k zagotavljanju preskrbe s hrano in povečanju dohodka v gospodinjstvih preko razvoja 
kmetijstva in lokalnih skupnosti. 
 

 
 
 
2.1 Socialna dejavnost v  Sloveniji 
 
Načeloma se držimo osnovnega poslanstva, torej pomagati najrevnejšim na svetu. To  
pomeni tudi, da pomagamo in podarimo oblačila vsakomur, ki pride do nas in izrazi 
potrebo. Revščina je vedno bolj prisotna tudi med nami, zato je izredno pomembno 
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gojiti čut do sočloveka in pravičnejše razdeljevanje dobrin. Tako vsako leto 
sodelujemo s slovenskimi šolami pri vzgojnih projektih in pomagamo gojiti ta čut že 
pri naših najmlajših.  
 
V zadnjih letih smo organizirali tudi kar nekaj lokalnih projektov: Območnemu 
združenju Rdečega križa v Celju smo pomagali z nakupom prenosnega računalnika, 
Karitasu Celje z denarnimi sredstvi za nakup hrane, socialno ogroženim romskim 
družinam smo podarili preko 3 tone oblačil in obutve, zbirali smo oblačila in šolske 
potrebščine na nekaterih osnovnih šolah po Sloveniji, podarili oblačila in pohištvo 
slovenskim študentom, seveda pa nismo pozabili niti na vse tiste posameznike, ki so 
se na nas obrnili neposredno 
 
V prihodnje želimo naše družbeno koristno delovanje v Sloveniji še bolj razširiti in se 
aktivno vključiti v nove socialne projekte na lokalni ravni ter del sredstev nameniti 
socialno šibkim doma.  
 
3 ZBIRANJE OBLAČIL 
 
3.1 Sistem zabojnikov 
 
V Sloveniji imamo trenutno postavljenih približno 300 zabojnikov za zbiranje oblačil in 
obutve in sicer na vsej obali, v Novi Gorici, Divači, Sežani, Kranju, Domžalah, Mengšu, 
Ljubljani, Bledu, Škofji Loki, Celju, Mariboru, Ptuju, Kamniku, Slovenski Bistrici, 
Vrhniki,... Zabojniki so postavljeni na primernih lokacijah ob trgovinah, v 
stanovanjskih naseljih, na ekoloških otokih in drugod ter so dostopni 24 ur na dan, 7 
dni v tednu. Naše dolgoletne izkušnje kažejo, da so največje količine darovanih oblačil 
na prebivalca dosežene v zabojnikih, postavljenih v bližino gospodinjstev in najmanjše 
v zabojnikih v bližini delovnih mest (npr. poslovne stavbe). 
 
Zbiramo oblačila, obutev, ves hišni tekstil (posteljnina, zavese, prti, brisače…), igrače 
ter vse modne dodatke (kot so torbice, pokrivala, šali,…). Oblačila ljudje oddajo 
zapakirana v plastične vrečke, saj so tako zaščitena pred mokrim in umazanim.  
 
Zabojnike tedensko izpraznimo in oblačila odvažamo v centralno skladišče v Ljubljani, 
od koder jih potem v nerazvrščeni obliki prevzamejo naši poslovni partnerji, saj naše 
podjetje zaenkrat še nima sortirnega obrata.  
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Zavedamo se tudi odgovornosti našega dela. Zato natančno nadziramo vsak kilogram 
v vsakem zabojniku, saj se pogostost oddaje oblačil med posameznimi zabojniki 
močno razlikuje. Na osnovi preteklih izkušenj na omenjeno dejstvo vplivata dva 
elementa - lokacija in čas sezone kar pomeni, da izpraznimo vse zabojnike vsaj enkrat 
tedensko, nekatere tudi dvakrat, trikrat ali celo večkrat. 
 
 

 

 

 
 

7 PREDNOSTI HUMANINIH ZABOJNIKOV 
ZA ZBIRANJE OBLAČIL IN OBUTVE 

 
1. 365 DNI V LETU: Naši zabojniki za zbiranje oblačil so prebivalcem na voljo 24 ur 
na dan, 365 dni v letu. V tem trenutku zbiramo oblačila v 320 zabojnikih na 
območju 23-ih občin v različnih regijah.  

 
2. REDNO PRAZNENJE ZABOJNIKOV: Zabojnike praznimo redno - vsaj enkrat 
tedensko, po potrebi tudi dvakrat ali trikrat na teden.  
 
3. 24-URNI SERVIS: Redno praznjenje zabojnikov načeloma omogoča, da 
zabojniki niso prepolni, razen v izrednih primerih. Če se to vseeno zgodi, vam 
zagotavljamo, da ga izpraznimo v roku 24 ur.  
 
4. POSTAVITEV IN ZAMENJAVA ZABOJNIKOV: Lokacija oz. mesto postavitve 
zabojnika je določena v dogovoru z občino ali komunalnim podjetjem. Ker imamo 
z izborom lokacij veliko izkušenj, vam ponudimo svoje predloge.  Poskrbimo in 
smo odgovorni za namestitev in zamenjavo zabojnikov. 
 
5. ZAVAROVANJE ZABOJNIKOV: Naši zabojniki so letno zavarovani za poškodbe, 
ki bi zaradi njih nastale. 
 
6. VZDRŽEVANJE: Posebno skrb namenjamo rednemu vzdrževanju in čiščenju 
zabojnikov. 
 
7. POROČANJE: Naši vozniki vsakokrat ocenijo in zapišejo zbrano količino oblačil 
za vsak zabojnik posebej. Po končanem delu se vsa oblačila tehtajo tudi na 
certificirani tehtnici v skladišču. Na ta način nadziramo kvaliteto posamezne 
lokacije. Komunalne službe obveščamo o zbranih količinah oblačil preko 
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evidenčnih listov v sistemu ARSO, saj smo registrirani kot zbiralec in prevoznik 
odpadkov. Občine pa obveščamo v posebnih četrtletnih poročilih. O ostalih 
številnih dejavnostih HUMANE Slovenija so podatki vedno na voljo v letnih 
poročilih. 
 
Ponudimo vam lahko tudi različno gradivo za namene obveščanja javnosti, šol in 
drugih institucij, predvsem pa za vaše interese in potrebe. 

 
Za takšna in drugačna vprašanja so na naših zabojnikih nalepke s podatki o 
telefonski številki 01/511 68 39. Kadar kdo potrebuje dodatne informacije ali 
pomoč (npr. po pomoti odvržena oblačila), vedno z veseljem pomagamo.  

 
 
3.2 Varstvo okolja  
 
Globalno segrevanje je povezano s povečanimi izpusti CO2 in drugih toplogrednih 
plinov, izpuščenih v atmosfero. Trdni odpadki, kot je tekstil, ob razgradnji spuščajo 
toplogredne pline. Tudi sama proizvodnja tekstilnih vlaken in izdelava blaga porabita 
precejšnje količine goriva in s tem povzročata izpuste CO2 v atmosfero. 
Za vsak kilogram oblačil, ki ne konča kot odpadek, ampak ga ponovno uporabimo, 
zmanjšamo izpust CO2 za približno 4,1 kilograma. Poleg tega ponovna uporaba oblačil 
prispeva tudi k manjši porabi vode, gnojil in pesticidov (6.000 litrov vode, 300 gramov 
gnojil in 13 ml pesticidov za proizvodnjo 1 kg oblačil iz mešanih vlaken). 
 
V letu 2016 je HUMANA Slovenija zbrala približno 1.450 ton rabljenih oblačil in 
obutve, kar pomeni da smo preprečili izpust 6 ton CO2 ter prihranili približno 8,7 
milijard litrov vode, 435 ton gnojil in 18.850 litrov pesticidov. 1 
 

 

                                                             
1 Vsi številčni podatki v poglavju 3.2 temeljijo na študiji iz julija 2008: Okoljevarstvene koristi ponovne uporabe 
oblačil (»Environmental benefits from reusing clothes«), Tehniške univerze Danske v Kopenhagenu, objavljeno 
v  Oblačila za vse! (»Clothes for all!«), HUMANA Kleidersammlung GmbH, Hoppegarten 2012, str. 9. 
 


