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Center ponovne uporabe (REUSE center)
Vrazova ulica 9
2270 Ormoz, SLOVENIA
https://www.cpu-reuse.com/
Kontakt: dr. Marinka Vovk
Email:cpu.marinka@siol.net
00386 41 634 594

2. kontakt: Nina Prelog
nina.prelog@cpu-reuse.com
00386 41 561 183

Smo zasebno socialno podjetje iz Slovenije z mrežo re-use centrov na področju pametnega ravnanja z
odpadki. Imamo več kot 25-letne izkušnje z osredotočenim strokovnim znanjem pri razvoju in izvajanju
programov preprečevanaja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. Izvajamo tehnične postopke
priprave na krožno rabo virov, prodajo izdelkov in servisne storitve. Proizvajamo omejene serije izdelkov
po načelu zaprte zanke in krožnega ravnanja z viri.
Izvajamo rehabilitacijske programe svetovanja in strokovna usposabljanja za dolgotrajne iskalce zaposlitve
in druge prikrajšane osebe, ki se želijo (ponovno) vključiti v trgu dela.
Naše ključne teme za nacionalne in mednarodne projekte so:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzpostavite mikro verige izkoriščanja plastičnih odpadkov (npr. osredotočenost na določene
kategorije, e, g, ΡΕΤ, ΗDPE) z uporabo naprav 3D tiskalnik itd., tiskanje rezervnih delov in
promocijskih reciklatov
razvoj in prenos socialnih inovacij na trg dela ter njihova promocija
spodbujanje skupnostnih projektov za družbeno odgovorno in napredno skupnost
vključevanje pametnih tehnologij v zagotavljanje družbe brez embalaže in povečanje možnosti
popravil izdelkov
pomoč pri ustanavljanju lokalnih „servisnih delavnic“ v obliki „Repair cafe“, kjer mojstri ponovne
uporabe in prostovoljci svetujejo in pomagajo pri popravilih gospodinjskih izdelkov in opreme, kot
so poškodovano pohištvo, gospodinjska oprema, čevlji, oblačila, tekstil za dom, oprema za prosti
čas
analiza in raziskava potencialov za ponovno uporabo v snovnih tokovih komunalnih odpadkov z
družbenim učinkom
analiza območij za vzpostavitev funkcionalnega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov z
implementacijo
prednostnega
reda,
skladno
s
krovno
direktivo
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention
povezovanje potreb trga dela in vrzeli v veščinah za dolgotrajne brezposlene v okviru socialne
aktivacije
ohranjanje kulturne dediščine z ohranjanjem izdelkov iz preteklosti in krepitev veščin za ponovno
rabo inteligence rok
izvajanje prilagojenih strokovnih usposabljanj, vajeništvo, šolska praksa, usposabljanja in
izpopolnjevanje za invalide
svetovalni in orientacijski tečaji praktičnih veščin za vključevanje prikrajšanih oseb na trg dela
preko vključitve v učno prakso
uporaba inovativnih metod iskanja skritih poklicev prihodnosti glede na trende in potrebe
trajnostno in inovativno projektno vključevanje marginaliziranih skupin za pridobitev socialnih in
delovnih kompetenc
krožno gospodarstvo, trajnostne podjetniške inovacije in spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja ZN in stebra socialnih pravic EU
projektno partnerstvo, vodenje projektov, koordinacija in desiminacija
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•

razširjanje rezultatov projekta, vključevanje deležnikov in medijev

Če vas zanima razprava o prihodnjih projektnih idejah nas kontaktirajte cpu.marinka@siol.net ali 00386 41
634 594
Nadaljnje informacije o aktivnostih so na povezavi https://www.cpu-reuse.com/

