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Komposztálási oktatás
Az otthoni vagy közösségi komposztálás ismertetése, valamint a családunk, szomszédságunk és munkatársaink
bátorítása és segítése a komposztálási tevékenységben való rendszeres részvételben rendkívül hatékony módszer a
szerves hulladék égetőkbe és szeméttelepekre kerülésének megakadályozására. A komposztálással az
elkerülhetetlen élelmiszer-hulladék (pl. banánhéj, tojáshéj1, stb.) és zöld hulladék (fű, levelek és kisebb faágak) egy
zárt rendszerbe kerül vissza – a hulladék keletkezésének helye közelében. Ennek közvetett eredményeként költség
takarítható meg és megakadályozható az erőforrások pazarlása. A komposztálás számos különböző formában,
méretben és felhasználóval valósulhat meg: gilisztakomposzt egy tálcában az erkélyen, lakásokban vagy családi
házakban lakók általi egyéni vagy közösségi komposztálás vagy akár magán- és állami szervezeteknél (pl. iskolákban
vagy közösségi házakban) történő közösségi komposztálás. A komposztálás módjától függetlenül egy idő után kiváló
minőségű talajkondicionálóra fog szert tenni, mivel a komposzt = humusz, vagyis tápanyagban gazdag
talajkondicionáló!
A komposztálásra irányuló EWWR akció egy műhelyfoglalkozásból vagy képzésből áll, amely ismerteti a
célközönséggel a komposztálás módjait és előnyeit. Mindemellett az akció a közösségi komposztálás kiindulópontja
és az otthoni komposztálás megkezdésének előmozdítója lehet.

Célok
Tudassa Európa polgáraival, hogy az élelmiszer-hulladék csökkentését célzó lépések napi szinten megtehetők –
még akár feltételezetten elkerülhetetlen élelmiszer-hulladék esetén is
Növelje Európa polgárainak tudatosságát az élelmiszer-hulladék csökkentését szolgáló szokások terén
Mutassa meg családtagjai, munkatársai, szomszédjai és mások számára, hogy milyen könnyű a komposztálás,
valamint, hogy milyen előnyöket nyújt

Mire is van szüksége
Egy helyszínre, ahol lefolytathatja a műhelyfoglalkozást
Tájékoztató és ismertető anyag: Népszerűsítse a komposztálás témakörében tartott műhelyfoglalkozását
plakátok stratégiai pontokon való kihelyezésével vagy egyéb kommunikációs csatornákon. Tájékoztassa a
célcsoportot az akcióról az élelmiszer-hulladék csökkentésének fontosságáról és a komposztálás módjáról szóló
ismertetőkkel
Komposztáló létesítményekre: Ha új komposztáló létesítményt/helyszín készít elő, akkor az elindítás – illetve a
műhelyfoglalkozás – előtt be kell szereznie a szükséges eszközöket. A komposztáló hely méretétől függően több
lehetőség közül választhat. Erről többet tudhat meg az EWWR komposztálási kézikönyvben. Ha új közösségi
komposztáló létesítményt szeretne kialakítani, akkor: Kérje a helyi igazgatási szerv, a lakástulajdonosok, a
munkaadója és más érintettek támogatását.
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Keresse fel a lakóhelye szerinti igazgatási szervet, és kérjen konkrét tanácsot arról, hogy mi komposztálható.
Az Európai Bizottság
támogatásával
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Az akció előkészítése
Az EWWR előtt (legalább egy hónappal előtte)
Tudjon meg minél többet az otthoni és közösségi komposztálásról, hogy pontosan meg tudja határozni, hogy mit
szeretne megvalósítani
Ossza meg ötleteit, illetve kérje az ötletét támogató személyek segítségét és tegyen szert szövetségesekre
Készítsen plakátot a komposztáló műhely hirdetése érdekében
Szerezze be az élelmiszer-hulladék csökkentésének fontosságáról és a komposztálás módjáról szóló tájékoztató
anyagot az EWWR weboldaláról és további tudnivalókat szomszédságában élő komposztálásban jártas személyektől,
majd juttassa el az információkat postai úton vagy szórólapokon keresztül a célközönségéhez
Célközönsége elérése érdekében próbáljon meg társadalmi szervezeteket is bevonni
Szükség esetén kérje szomszédságában élő komposztálásban jártas személyek segítségét
Hívjon meg személyesen embereket a rendezvényen való részvételre
Ha új komposztáló létesítményt készül felállítani, akkor készítse elő szerszámait
A közösségi komposztáláshoz:
o Kutasson utána annak, hogy mit foglal magában a közösségi komposztálás
o Pontosan határozza meg a projekt hatókörét (először lehet egészen kicsi is)
o Kérje közösség valamennyi tagjának (szomszédok, munkatársak, iskola) támogatását, és kérje ki a
véleményüket
Előzetes EWWR (egy vagy két héttel előtte)
Javítsa rendezvénye reklámját, emlékeztesse az embereket a rendezvényre és hívja meg őket újból
Adjon egyértelmű utasításokat a résztvevőknek a komposztálható szerves hulladék típusairól (lásd itt)
Szólítsa fel a résztvevőket a szerves hulladék szelektív gyűjtésére és kérje őket arra, hogy az EWWR akció napján
hozzák azt magukkal

Az akció végrehajtása = a cselekvés napja!
Készítse elő a komposztáló létesítmény felállítását
Tartsa meg a komposztáló képzést/műhelyfoglalkozást
Használja fel a rendezvényt arra, hogy az élelmiszer-hulladék problémáját ismertesse és javaslatokat adjon a
résztvevőknek arról, hogy miként csökkenthetik az élelmiszer-hulladék mennyiségét mindennapi életükben; ossza ki
a tájékoztató anyagot
Készítsen képeket és videókat
Végezzen élelmiszer-hulladékra irányuló vizsgálatot (EWWR food waste calculator) a résztvevők által, a
rendezvényre hozott szerves hulladék mennyiségének felmérése érdekében: Ez az EWWR akciónak köszönhetően
megakadályozott élelmiszer-hulladék mennyisége!
Kérje el a résztvevők elérhetőségeit, hogy egy későbbi második élelmiszer-hulladékra irányuló vizsgálat útján
kiértékelhesse az akciót. Tudja meg, hogy a résztvevők közül ki tervezi otthoni komposztálás kialakítását vagy
közösségi komposztálásban való részvételt. Jelentse le ezeket az adatokat a koordinátornak.
Bátorítsa a résztvevőket a közösségi komposzt jövőbeni használatára vagy saját, otthoni komposztjuk
kialakítására.
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Értékelés és visszajelzés
Az EWWR után
Adjon visszajelzést koordinátora felé: a résztvevők számáról, megakadályozott hulladék mennyiségéről, stb.
Küldjön képeket és videókat akciójáról koordinátora számára
Végezzen újabb élelmiszer-hulladékra irányuló vizsgálatot (EWWR food waste calculator) az EWWR akció után 2
héttel a résztvevők által komposztált szerves hulladék mennyiségének felmérése érdekében. Ezáltal felmérheti a
komposztálást célzó EWWR akciónak köszönhetően átlagosan megakadályozott hulladék mennyiségét, és
megtudhatja, hogy a rendezvény tartós hatást ért-e el. Tudja meg azt is, hogy a résztvevők közül ki alakított ki
otthoni komposztot vagy vesz részt közösségi komposztálásban, illetve ki tervezi ennek a folytatását. Küldje el az
eredményeket az EWWR koordinátornak.
Közepes és hosszú távú hatás
Ha szeretné, hogy a komposztálást célzó EWWR akciója tartós hatást érjen el, akkor nagy valószínűséggel
bizonyos időközönként meg kell ismételnie a képzést (3–6 hónapos időszakonként egyszer vagy kétszer a
hallgatóságtól függően).
További tudnivalók
Tájékoztató anyag
o Food waste and its impact: Do you dare to be aware?
o Practical guide: Home and community composting
o Tips to reduce food waste:
- Shopping & Planning
- Storing
- Cooking & Eating
- Use-by / best-before dates
o Composting guides in other languages:
- Composter Pour Réduire Ses Déchets, Brussels Environment (FR)
- Composteren om mijn afval te verminderen – Praktische gids. Leefmilieu Brussel (NL)
Példák az akciókra
o Composting in school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_School_Mallorca-Spain.pdf

o

The zoo improves the Earth (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Catalonia.pdf

o

“eRRRe al cubo”, Ribadedeva Reduce y Recupera - Composting action at school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Asturias.pdf

o

“Compost a gonfie vele” (IT):
http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14596:bra-partecipa-allasettimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-2012&catid=1&Itemid=108

o Good practices of home composting and community composting: Inventory of good practices regarding
(bio-)waste minimization in , MINIwaste project, pp. 9-109:
http://www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf

EWWR koordinátor weboldala/elérhetősége:

www.ewwr.eu/list-organisers

A hulladék visszaszorításának európai napja:

www.ewwr.eu

Az Európai Bizottság
támogatásával

contact@ewwr.eu

Prevenciós napok 2014

Állítsuk meg az
élelmiszer-hulladékot

Érintett felek:
o European Compost Network (ECN): www.compostnetwork.info
o Composta en Red (ES): www.compostaenred.org
o Composting Network (UK) : www.communitycompost.org
o Consorzio Italiano Compostatori (IT): www.compost.it
o The European Consumer Organisation (BEUC): www.beuc.org/food
o Worms ASBL (BE): www.wormsasbl.org
o Vlaco, Flemish Compost Organisation: http://www.vlaco.be/en/vlaco-vzw/info
Érdekes linkek
o European Commission: Stop Food Waste
o European Environment Agency (EEA)
o European Environmental Bureau (EEB)
o Food and Agriculture Organization (FAO)
o Love Food Hate Waste
o Love Food Hate Waste: Food waste recycling - What to do with the food you can't eat?
o OECD Food Chain Network
o SAVE FOOD initiative
o Slow Food Movement: www.slowfood.com
o Think.Eat.Save.
o Zero Waste Europe: International compost awareness week and Reasons to do composting
o Zero Waste Alliance: Learn how to start a simple compost system
Kiadványok
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Bio-waste
composting. Management options for 6 composting strategies.
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Organic
Waste Composting. Technical Factsheet, Biological Waste Treatment.
o Eunomia: Economic Analysis of Options for Managing Biodegradable Municipal Waste. Final Report to the
European Commission.
o European Commission: Green Paper on the Management of Bio-waste in the EU.
o Favoino, Enzo/ Hogg, Dominic on behalf of the International Solid Waste Association (ISWA): The
potential role of compost in reducing greenhouse gases. Waste Management & Research, 2008.
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