Komisija v sestavi Ana Kalin (Forum za enakopraven razvoj), Tina Trdin (Društvo Humanitas)
in Patricija Virtič (SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč) podeljuje nagrado za

Najbolj globalno odgovorno idejo

Veroniki Rožmanc za projekt Oli.
Izbor je potekal v okviru projekta 'Globalna odgovornost za prihodnost', v katerem sodelujejo Center
za evropsko prihodnost, podjetniški "peskovnik" Ustvarjalnik in nevladne organizacije: Forum za
enakopravni razvoj, platforma SLOGA in društvo Humanitas.

Obrazložitev komisije:
Oli, (O)troška (L)jubka (I)grača, otroški šotor v obliki kita, raste z otrokom in malčkom omogoča tudi
risanje po njegovih stenah.
Komisijo je navdušila večfunkcionalnost, večuporabnost izdelka. Ko namreč otrok šotor preraste, je
konstrukcijo mogoče odstraniti in izdelke uporabljati za različne druge namene – kot spalno vrečo,
odejo ali počivalnik. Izdelek je zasnovan tako, da je stene šotora mogoče porisati in popisati, po uporabi
pa risbe na pralni podlogi preprosto pobrisati, s čimer se zmanjšuje poraba papirja. Izdelek ima dolgo
življenjsko dobo, spreminja namenskost z rastjo otroka, s tem pa zmanjšuje odpadke.
Komisija pozdravlja okoljsko zavednost projekta, ki se, poleg dolge življenjske dobe z spreminjanjem
namembnosti projekta, kaže tudi v izboru materialov – naravno bombažno platno, brez barvil, naravne
pa so tudi dodane barve. Materiali so izbrani pri kakovostnih proizvajalcih, izdelek se izogiba plastiki.
Navdušila nas je avtoričina izbor lastnosti kita (čutnost, skrb za druge, pomoč pomoči potrebnim), ki
jih je uporabila pri snovanju izdelka, saj ravno omenjene lastnosti najbolj manjkajo sodobni družbi.
Veseli nas, da Oli omogoča otrokom razvoj motoričnih in miselnih sposobnosti, ter avtoričin poudarek
pomembnosti učenja. Pozdravljamo vključenost mnenj otrok pri testiranju izdelka, ki vodijo v nadaljnje
izboljšave.
Avtorica je med procesom izdelave poiskala strokovna mnenja z namenom izboljšave izdelka kot tudi
zmanjšanja vpliva izdelka na okolje, sodelovala na strokovnih delavnicah o vnašanju globalne dimenzije
v podjetništvo, s čimer je komisijo še dodatno prepričala.

Projekt Globalna odgovornost za prihodnost financira Evropska mreža za globalno učenje
– GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje
zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

