Štafeta semen
Oskrbimo.si
NAMEN

1. Obuditi zavedanje o pomenu semen domačih in tradicionalnih
slovenskih rastlinskih vrst in sort za preživetje slovenskega naroda

2. Povečati skrb za iskanje, razmnoževanje, ohranjanje in
hrambo semen, ki imajo lastnosti in identitete krajine v Sloveniji

POTEK DOGODKOV

Od 20.3. do 30.3.2012 – Zbiranje prijav - stafeta.semen@oskrbimo.si
Od 1.4.2012 do 15.4.2012 - Izmenjava semen in sajenje
Dne 14.4.2012 – Izmenjava semen med pozitivnimi točkami in posamezniki

3. Prenos znanja v naslednje generacije - z ohranjanjem

- kulturni dogodek na Ekofejstu, Center čez mavrico (Velika Pirešica 1, Žalec)

semen kot kulturnega in naravnega bogastva prednikov
omogočiti zdravo življenje za nas in naše zanamce

Dne 18.4. 2012 – Predstavitev dejavnosti OŠ koordinatorice akcije

4. Spodbuditi posaditev semen in lastno pridelavo hrane v
javnih ali zasebnih vrtovih, na balkonih, terasah ter na
kmetijskih površinah na trajnostne načine
(ekološko, biodinamično, permakulturno ipd.)

- OŠ Prežihovega Voranca Maribor (Gosposvetska cesta 10, Maribor)

Dne 20. 4. 2012 - Zaključni dogodek z okroglo mizo in predajo semen v
semensko knjižnico - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Pivola 10, Hoče)

5. Spodbujati sodelovanje, povezovanje in druženje ljudi
na pozitivnih točkah ob menjavi semen starih slovenskih
rastlinskih vrst in sort, ob pogovorih, medgeneracijskemu
druženju pri sajenju in pridelavi domače hrane

Ostali dogodki lokalnega značaja so objavljeni na:
http://stafetasemen.oskrbimo.si/

NAČIN SODELOVANJA

Koliko semen potrebujete za sodelovanje v štafeti?
Izbrali boste 33 zrn semen iste rastlinske vrste in sorte ter jih razdelili na 3 dele:
-

11 zrn semen ali več (če jih izberete več) posejete in to dokumentirate na obrazcu, ki ga dobite ob prijavi na spletni strani:
http://stafetasemen.oskrbimo.si/ (v obrazcu boste zapisali vse o semenu, kje raste, kdo ga je sadil in kdo seme ohranja)

-

11 zrn semen izmenjate v svoji šoli, vrtcu, s prijatelji ali pa z drugimi na eni izmed “Pozitivnih točk”

-

11 zrn semen pošljete v hrambo v semensko knjižnico skupaj z dokumentacijo o semenu v pisemski ovojnici s pripisom:
Štafeta semen - Oskrbimo.si - do 12.4.2012 na enega izmed naslovov navedenih v Prijavnici

Kam pošljete semena namenjena hrambi v semenski knjižnici Oskrbimo.si?
Šole in vrtci

–

semena namenjena hrambi v semenski knjižnici Oskrbimo.si pošljete skupaj z dokumentom o semenu na šolo koordinatorico
Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, 2000 Maribor

Posamezniki in organizacije - pošljete semena in dokument o semenu na Ekofejst: Center čez mavrico, Velika Pirešica 1, 3310 Žalec
Od tu bodo semena posredovana s strani ekipe Štafeta semen Oskrbimo.si v hrambo v semensko knjižnico Oskrbimo.si v Maribor

POVEJ NAPREJ

POZITIVNA TOČKA

Ko na temo akcije Štafeta semen - Osrbimo.si
organizirate menjavo semen, sajenje, kulturni ali
družabni dogodek sami ali vaša organizacija, nas o tem
obvestite in dobili boste naziv »Pozitivna točka«
Skupaj s Civilno iniciativo EkoCi bomo o tem obveščali
javnost, da se vam bodo lahko pridružili še drugi iz vaše
okolice ali širše Slovenije

Z akcijo želimo povabiti k aktivnemu sodelovanju vse prebivalce Slovenije, zato
je zaželeno posredovanje naših informacij naprej v vašem okolju
O sajenju ali izmenjavi semen lahko posnamete kratek filmček, fotografirate in
opišete dogodek povezan z akcijo ter pridobljeno gradivo delite z nami in tudi
ostalimi na Facebooku strani:
http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

