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Propozycje działań, które mogą Państwo podjąć z okazji 10 edycji Dnia bez Śmiecenia: 

 

1. Udostępnienie naszej elektronicznej kartki na swojej stronie internetowej, w serwisie 

Facebook oraz rozesłania mailem do partnerów, kontrahentów, klientów, mieszkańców (kartkę 

udostępnimy na początku maja). 

 

2. Organizacja wydarzenia edukacyjnego/warsztatów w okolicach 11 maja, np.:  

 

 Opublikowanie artykułu/informacji w newsletterze lub gazetce firmowej. 

 Wydrukowanie wybranych infografik i umieszczenie ich w widocznym miejscu, np. na szkolnej 
tablicy, tablicy w pracy, tablicy w urzędzie. 

 Przeprowadzenie warsztatów/godziny edukacyjnej, podczas której wyjaśnione zostaną zasady 
segregowania odpadów i to, co można wrzucać do którego pojemnika. MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ 
PREZENTACJĘ SZKOLENIOWĄ, KTÓRĄ MOGĄ PAŃSTWO WYKORZYSTAĆ 

 Warsztaty manualne: Wykonywanie użytecznych przedmiotów z odpadów (np. skarbonek 
świnek z butelek PET i rolek po papierze toaletowym).  

 Zorganizowanie konkursu dla pracowników lub ich rodzin. 

 Namówienie pracowników na akcję niestandardową (np. przyjście w wybranym kolorze ubrań 
w tym dniu do pracy, zorganizowanie przedstawienia dla dzieci). 

 Zbiórka opakowań z danego surowca (np. makulatury, butelek PET) lub np. zużytych baterii w 
firmie i odwiezienie ich w imieniu pracowników do danego miejsca lub organizacja tego 
przedsięwzięcia wspólnie z firmą odbierającą odpady. 

 Wspólne sprzątanie danego terenu, połączone z informacją o prawidłowej segregacji 
odpadów.  

 Stworzenie firmowego wierszyka dotyczącego segregowania odpadów w firmie (rozpoczęcie 
wierszyka – każda z osób kolejnych musi dodać kilka wyrazów/zdanie).  
 

3. Pobranie/wydrukowanie/udostępnienie jednej z naszych infografik dotyczących prawidłowych 

zasad segregowania odpadów (do pobrania w najbliższym czasie). 

 

4. Organizacja konkursu, propozycja tematów (GOTOWĄ ANKIETĘ KONKURSOWĄ do wydruku 

MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ NA ŻYCZENIE LUB MOGĄ JĄ PAŃSTWO POBRAĆ Z NASZEJ STRONY); 

 
 

 Stworzenie najciekawszej rzeźby „odpadowej” (np. z rolek po papierze, butelek, tekturze). 

 Stworzenie najciekawszej „odpadowej” biżuterii. 

 Stworzenie najciekawszego wierszyka dotyczącego segregowania odpadów. 

 Segregowanie odpadów na czas (wybranie kilku rodzajów odpadów oraz odpowiednich 

pojemników i organizacja konkursu polegającego na jak najszybszym prawidłowym 

posegregowaniu odpadów) oraz wyjaśnienie problematycznych kwestii. 

 Zbieranie jak największej ilości np. plastikowych zakrętek i przyniesienie w wybranym dniu do 

miejsca pracy/szkoły itd. 

 Konkurs na zobrazowanie wybranej zasady Kultury Segregacji. 

 Quiz z tematyki segregowania odpadów opakowaniowych. 

 Zgniatanie butelek PET na czas. 
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5. Wykorzystanie dostępnych materiałów: filmików edukacyjnych, krzyżówek, wykreślanek 

(WYKREŚLANKI I KRZYŻÓWKI MOGĄ PAŃSTWO POBRAĆ Z NASZEJ STRONY. Filmiki i infografiki 

powinny być dostępne w najbliższym czasie). 

 

Celem wszystkich działań powinno być promowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów 

opakowaniowych i edukacja. 

 

 


