Organizácia SlamkaŽivota spadá pod Natáliu
Sirotovú, Ivanu Pavlovovú a Alexandru Petrulovú

SlamkaŽivota
KTO SME?

SME NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, KTORÁ SI STOJÍ ZA TÝM
ABY SME POMÁHALI ĽUĎOM V NÚDZI
ZAMERIVAME SA HLAVNE NA 3 POTREBNÉ FAKTORY
1. VODA
2. ŠATSTVO
3. LIEKY

Voda

VYZBIERANÉ
PROSTRIEDKY
POTOM
POCESTUJÚ DO
SOMÁLSKA V
AFRIKE

Lieky

Tisícky liekov na Slovensku sú ročne vyhodené kvôli tomu,
že sú po expirácií.
80% z týchto liekov sa dá stále využiť a stále sú veľmi
účinné a bezpečné.
S pomocou overenej farmaceutickej firmy OBX, ktorá je
toho názoru, že nadmerné vyhadzovanie liekov je
nepotrebné, zbytočné a tvorí sa tým veľa nepotrebného
a škodlivého odpadu. Po opatrnom výbere a kontrole
liekov, ktoré by skončili na smetisku, od firmy OBX sa nám
podarilo vyzbierať základné lieky pre takmer 8 000 rodín po
celom Somálsku.

Možno vás to prekvapí, ale v Afrike sa nachádza pomerne dosť pitnej
vody – až 9 % celosvetových zásob. 300 miliónov ľudí žije v oblastiach bez
prístupu k čistej vode. Týka sa to aj oblastí ako Somálsko. Dedinčania sú na
tom oveľa inak ako ľudia žijúci v meste. Po vodu musia denne chodiť aj k
niekoľko kilometrov vzdialenému napájadlu.
A preto to chceme vyriešiť.
Kontaktovali sme firmu WesterGaard Frandsen, ktorá vytvorila jedinečný
produkt LifeStraw, z tohoto produktu pochádza aj názov našej organizácie.
LifeStraw umožní prefiltrovať vyše 4000 litrov vody. Filter v tejto slamke
dokáže prefiltrovať až 99.99% baktérií a vírusov. Táto filtračná slamka zaistí
prístup ku čistej vode jednej osobe na jeden rok. Firma WGF nám umožnila
prístup k týmto slamkám a dokázali sme pomocou vyzbieraných financií
nakúpiť slamky do vyše 8 000 rodín po celom Somálsku.

Šatstvo

Oblečenie je základná potreba tak, ako denné jedlo a strecha nad hlavou. Oblečenie je potrebné či
už ako ochrana pred vetrom a dažďom, pred spaľujúcou horúčavou slnka a v konečnom
dôsledku aj pred chladom. Avšak milióny ľudí na celom svete sú tak chudobní, že si nemôžu dovoliť
nové oblečenie.
Naša spotreba oblečenia sa za posledných 15 rokov viac ako zdvojnásobila. Len v Európe každý rok
vyhodíme 2 milióny ton textilu. Toto množstvo nášho zničeného alebo vynoseného oblečenia
zbytočne končí na skládkach.
Pomocou našej organizácie chceme namiesto toho dať ľuďom možnosť darovať oblečenie, aj
topánky, ktoré už nechcú alebo nepotrebujú do rúk tým, ktorí ho taktiež potrebujú. Jednou z
možností ako sa dalo prispieť svojím oblečením bolo vložiť ho do niektorých zo zberných
"kontajnerov", kde sa oblečenie neskôr preberá, triedi a následne hromadne odosiela. Taktiež
bola možnosť prispieť aj peňažným príspevkom na oblečenie (aj na jej dopravu) pri nemožnosti
darovania oblečenia. Po všetkých charitatívnych akciách a veľa návštev našich kontajnerov sme
dokázali vyzbierať až 800 kusov jednotiek. Jedna jednotka vážila 10kg, takže sme celkovo vyzbierali
vyše 8 000kg oblečenia.

Ako sa nám
to podarilo?
Koľko nám to trvalo?
Celý proces od prvého lieku, slamky aj kúsku oblečenia až po
expedíciu nám trval 8 mesiacov. Prvých 5 mesiacov sme venovali
zbierke materiálov. Organizovali sme mnoho charitatívnych akcií na
vyzbieranie oblečenia, financií,...
Posledné 2 mesiace sme venovali baleniu materiálov a
zabezpečovaniu bezpečného dovozu do destinácie.
Na konci 7 mesiaca našeho plánu sme všetky naše materiály poslali
bezpečne na loď, ktorá ich doplavila až do Somálska.

Doprava našich materiálov
Začali sme s kontaktovaním služby SeaTrans, ktorá nám vedela
zabezpečiť bezpečný dovoz z Pražského prístavu až do Somálska.
Na všetky naše prostriedky sme potrebovali jeden 6 metrový
kontajner, ktorý unesie až 15 000kg.
Všetky naše produkty spolu vážili po odvážení 11 336 kg.
Náš kontajner si pracovníci v SeaTrans naložili na loď a spokojne
vyrazili na cestu. Naša spoločnosť si vybrala prepavu loďou aj kvôli
ekologickým dôvodom.
Cesta do destinácie trvala 30 dní.

Z kadiaľ sme čerpali financie?
Toto bola najväčšia skúška.
Na peniazoch to bohužiaľ v dnešnej dobe všetko stojí a taktiež aj padá. Aj kvôli tomuto sme sa rozhodli do
tohto projektu ísť, lebo vieme, že nie všetci majú takú možnosť ako my.
Zorganizovali sme akciu s názvom BehZaAfriku. Fungovalo to na nasledovnom princípe. Cez našu online
stránku www.SlamkaZivota.sk ste si mohli vybrať dopredu prihláseného bežca, ktorý sa zaregistroval na
pól maratón (21km). Tohto bežca by ste "sponzorovali". Za každý kilometer, ktorý by tento Váš bežec
odbehol by ste jemu (alebo skôr nám) poslali vami vybranú cenu. Väčšina ľudí, ktorí sponzorovali bežcovdobrovoľníkov si vybrali sumu od 2 eur až po 5 eur. Na náš pól maratón sa prihlásilo 175 bežcov
dobrovoľníkov.
Ako špeciálnych hosťov sme si taktiež pozvali 5 športovcov a celebrít, ktorí boli ochotní sa zapojiť do
tohto projektu s nami. Všetci naši hostia sa prihlásili na plný maratón (42km).
Od našich bežcov- dobrovoľníkov sme dokázali vyzbierať 11 025eur a od našich hosťov 4 200 eur, spolu 15
225eur. Tieto finančné prostriedky sme využili na nákup LifeStraws, na pomoc roztriedenia liekov a na
zaplatenie prepravy. Sme veľmi vďační že sa nám to podarilo a sme veľmi vďační za každého jedného kto
sa pripojil k nám , vypomohol, prispel alebo aj o nás hovoril ďalej ľuďom.

