31. 3. 2016 so Iris Magajna, Miro Mihec, Alenka Kuegerl,
Maja Pipan, Petra Škarja, Alenka Kügerl, Mateja Kržin, Anita
Mittendorfer, Aleš Adamič, Marjan Zelenik, Branko Škof,
Mirjana Ivanuša, Meta Šepic, Dina Košir, Mirjana Koren,
Andreja Pliberšek, dr. Valentina Bevc Varl, Jasna Matjašič, Tina
Arnuš, Dušica Skrbiš, Irena Balog Štic in drugi predstavili
osebne točke moči za uspešnejše poslovanje. Kongres
trajnostno naravnanih, družbeno-odgovornih in etičnih
podjetnikov je potekal v Pokrajinskem muzeju Maribor.

Kaj in kdo smo KO DVIGNEM SEBE, DVIGNEM...?

Gibanje Ko dvignem sebe, dvignem…(po želji napišite svoje cilje!) smo mi vsi, ki se
želimo spremeniti na bolje in tako prispevati k dvigu družbe, v kateri živimo.
Iris Magajna, predsednica društva Pupillam, socialnega podjetja, ki je nosilec gibanja,
Miro Mihec, direktor podjetja za etično oglaševanje Etika d.o.o., ki skrbi za odnose z
javnostmi ter marketnig ter Alenka Kuegerl, zastopnica Enjo Slovenija, podjetja za
čiščenje brez kemikalij, dalje Jerneja Krapše, radijska voditeljica in motivatorka in
Anita Mitendorfer, družinska fotografinja, smo združili svoje vizije v začetku leta 2015.
Nastal je načrt, kako bomo dvigovali sebe in posledično svoje mesto Maribor, saj
nam je bilo dovolj tarnanja, pasivnosti in prepričanja, da ni nič ni mogoče spremeniti.
Kako smo se tega lotili? Z organizacijo brezplačnih delavnic, ozaveščevalnih
prireditev, z obveščanjem v medijih, s sodelovanjem na sejmih, z objavljanjem zgodb
znanih in manj znanih Mariborčanov, ki so že uspeli spremeniti sebe v boljšo različico
samega sebe.

Projekt smo prvič predstavili 31.3.2015 na Razvojni konferenci mesta Maribor, 5.
junija 2015 smo pričeli z akcijo Očistimo za čisto srečo za dvig Maribora – Ko

dvignem sebe, dvignem Maribor, in sicer s prireditvijo Ob svetovnem dnevu okolja
v Qlandiji Maribor, ko so posadili drevo ginko in zelišča. Že 10. junija 2015 smo
bili kar trije pobudniki akcije Očistimo za čisto srečo nominirani za priznanje Etični
voditelj 2015 na konferenci Feel leadership junija na Brdu pri Kranju: Jerneja
Krapše, Miro Mihec in Iris Magajna.
Junija 2015 smo pričeli z brezplačnimi
delavnicami za vse željne osebne preobrazbe na bolje. Začeli smo tudi z objavami
življenskih zgodb znanih Mariborčanov na spletni in facebook strani. Gibanje smo
predstavili tudi 10.10. na prireditvi Vesela jesen, ki smo jo organizirali v Europarku,
30.10. na Eko sejmu v Qlandiji in 12.11. na 1. festivalu v SNG Maribor.
12.11.2015 smo praznovali prvi dvig Maribora. 1. Festival »Ko dvignem sebe,
dvignem Maribor« je potekal v polni veliki dvorani Slovenskega narodnega
gledališča SNG Maribor. Festival je ponudil zabavno ozaveščevalni program na
odru, neverjetne in navdihujoče zgodbe Mariborčanov in znanih Slovencev.

Tukaj si lahko pogledate 5 minutni video – tv reportažo v oddaji Dobro jutro na TV
Slovenija (od. cca. 36 minute naprej), tukaj pa enourni audio posnetek na Radiu
Maribor.
Pobudniki smo takrat pritegnili veliko partnerjev, sponzorjev in donatorjev, ter
ambasadorjev.
Ves čas v okviru projekta vodimo humanitarno akcijo za invalidne otroke Daj naprej
in podari Sonce. Starši oziroma njihovi otroci po operacijah, ki jih krije socialno
zavarovanje potrebujejo plačljiva okrevanja, terapije in invalidske pripomočke ter
opremo.

K manjšanju njihovega bremena lahko prispevate z donacijo na račun društva
Pupillam IBAN SI56 6000 0000 0630 571 pri Hranilnici Lon.
Nosilec gibanja je društvo Pupillam, socialno podjetje, ki za svoje aktivnosti
gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor ne prejema financiranja. Zato vas
pozivamo, da podprete prireditve in gibanje, in sicer lahko to naredite:
-

kot pokrovitelji prireditve (finančni, medijski, materialni)
kot partnerji Ko dvignem sebe, dvignem Maribor
kot donatorji

Aktivnosti promoviramoi na spletnih in facebook straneh www.ocistimo.info, Fb Ko
dvignem sebe, www.Etika.si, www.Vitafit.si, Fb ETIKA, Fb Etična družba, Fb Vitafit
ter v vaših objavah.
Kot donator lahko prispevate znesek, ki ga “ne bremeni, temveč bogati”
Znesek lahko nakažete na račun IBAN SI56 6000 0000 0630 571 Hranilnica Lon.
Po želji vas lahko promoviramo ali pa ostanete anonimni. Znesek bo uporabljen za
delovanje društva Pupillam, ki je nosilec gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor.
Iskreno vaši.

Kontakt:
Društvo Pupillam, so.p.,
predsednica Iris Magajna info@pupillam.si , gsm 041 280-009
Miro Mihec,
soustanovitelj, PR & marketing, gsm 041 710-277
info@ocistimo.info,
www.ocistimo.info,
https://www.facebook.com/ocistimo

