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Csomagolási hulladék csökkentése:
Többet ésszel, mint csomagolással!

Használd újra a csomagolást!
Alapelv: minden egyes újrafelhasznált csomagolás = megelőzött hulladék-keletkezés!
Ezek olyan akciók, amelyek fókuszában olyan termékek/szolgáltatások állnak, amelyek ésszerű elemzésével
csökkenthető csomagolási hulladékok mennyisége (különös tekintettel az eldobható műanyag zacskók használatára).
Az akció része lehet például egy, a témához kapcsolódó, helyileg releváns tartalmú verseny, de magában foglalhatja
valamilyen újrahasználható csomagolóanyag reinkarnációját, alkotását is (pl. régi termékek felhasználásával).
Számos nagyszerű ötletet gyűjtöttünk össze erről, melyeket a tájékoztató alján megtalálsz. Nézz szét közöttük!
Az újrahasználat rendkívül hatékony megelőzési módszer, mivel az újrahasznosításnál hatékonyabban csökkenti az
anyag- és energiaforrások felhasználását, és a környezetszennyezést, emellett adományozásra is lehetőséget nyújt.
További részleteket itt találsz. Ne feledd, hogy a különböző anyagok – illetve ebben az esetben a csomagolóanyagok –
újrafelhasználhatóak eredeti céljukra, de egy kis törődéssel, kreativitással másként, máshol is hasznosíthatóak.
Miért fontos az újrahasználat?
Alapvetően túl sok hulladékot termelünk. (A részleteket keresd a „További információk” című résznél.)
Az újrahasználat jelentős szereppel bír a fenntartható fejlődés szempontjából, a társadalmi szolidaritás és
felelősségtudat kifejezője.
tehát hosszútávú környezeti, társadalmi és gazdasági előnyökkel is jár.
Célok
annak tudatosítása, hogy a csomagolási hulladék nagy mennyisége nemcsak nagy gond, hanem pocsékolás is,
ráébresztés, hogy az ésszerű megoldások, a hulladékok mennyiségének csökkentését célzó lépések a napi
rutinba könnyedén beépíthetők.
Mire lesz szükséged?
Egy helyszínre ahol megszervezheted az eseményt: osztályterem, tanári, közösségi ház, munkahely, stb.
Asztalokra és székekre, hogy a résztvevők dolgozni tudjanak,
Ha ez egy verseny (pl. rajzverseny), segédanyagokra (papír, műanyag zsákok, stb.) van szükség.
Amennyiben a cél többször használatos csomagolóanyag készítése, szükség van régi tárgyakra, amelyek
alapanyagként szolgálnak, illetve a megfelelő eszközökre, szerszámokra.
Mérőeszközökre: mérlegekre az újrafelhasznált, ismét hasznossá vált tárgyak súlyának, darabszámának
megmérésére, stb.
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Az akció előkészítése
Egy hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Határozd meg a koncepciót (és amennyiben szükséges, a szabályokat is): verseny (p. gyermekek, mint a többször
használatos bevásárló táskák nagykövetei készítsenek újrafelhasználható csomagolást) stb.
Tájékoztasd a bevonni kívánt résztvevőket (időpont, helyszín, tennivalók),
Biztosítsd a logisztikai feltételeket: tájékoztatás, leírás, helyszín, anyagok beszerzése, szállítása, stb.
Regisztrálj akcióddal az Európai Hulladékcsökkentési Hétoldalon.
Egy vagy két héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Készítsd elő az akcióhoz szükséges anyagokat: eszközöket, asztalokat/standokat, fényképezőgép/kamera, stb.
Készítsd elő a méréshez szükséges eszközöket: mérlegek, asztal ahol a mérlegeket elhelyezheted, stb.
Kommunikáld az eseményt: hívj meg résztvevőket, újságírókat a nyitó- vagy záróünnepségre és/vagy küldj ki a
nyomtatott sajtónak, valamint a média számára sajtóközleményt; plakátok segítségével tájékoztasd az
embereket; a közösségi média használatával és a résztvevő partnerek által elérhető helyeken (városháza, iskolai
aula, stb.) hirdesd meg a rendezvényt.
o Az ötletekért tekintsd meg a „További információk” című bekezdést.

Az akció lebonyolítása
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét akció során
Bonyolítsd le az akciót, a résztvevőknek magyarázd el a Hét, valamint a csomagolási hulladék-keletkezés
megelőzésének célját, fontosságát.
Ne felejts el fényképeket készíteni!
Kövesd nyomon az újrafelhasznált termékek (vagy az előállított újrafelhasználható tárgyak) mennyiségét,
darabszámát, használhatóságát.
Regisztráld a részvevők számát
Kövesd az újrafelhasználásra került csomagolóanyagok mennyiségét (vagy az elkészített újrahasználható
termékek számát). Ehhez használd a mellékletben található „Csomagolási hulladék táblázatot”.
Készíts fényképeket és videókat – kérd a résztvevők engedélyét ahhoz, hogy ezeket nyilvánosságra hozhasd.
Eredmények értékelése és visszajelzés küldése
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét akció után
Mérd meg az újrahasznált csomagolás teljes mennyiségét. Így megtudhatod, hogy mennyi hulladék keletkezését
akadályoztátok meg az akció keretében.
Küldd el egy excel-fájlban az összes adatot, valamint a képeket és az egyéb releváns visszajelzéseket az Európai
Hulladékcsökkentési Hét nemzeti koordinátorának (az előzőekben leírt feltételek megléte esetén).
Gondoskodj róla, hogy amennyiben készültek az akció keretében megalkotott táskák, úgy osszátok szét és
használják is ezeket!
A készített termékeket célszerűen használjátok a hétköznapokban!
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További információk
A vállalt akciódat oszd meg honlapukon is: www.ewwrcommitment.eu
Tájékoztató anyagok
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
EWWR – bevált gyakorlatok útmutatója
Kapcsolódó dokumentum: Hulladék-napló (kitölteni) es Hulladék-napló (nyomtatni)
Tips to reduce packaging waste
Példák hasonló akciókra:
o Let’s make noise for Prevention!(PT)
o Ach du meine Tüte!(DE)
o The art of reducing waste by giving them a new life(BG)
o Creative reuse of materials for decoration purposes(DK)
o You make the difference (IT)
o I play sports without my canned drink (BE)
o “Porta la Sporta" (Bring your bag)(IT)
o A smiley in my sandwich box(BE)
o Reuse of fruit and vegetable boxes(ES)
o Red Cross and Waste Prevention(BE)
o From Product Choice to Waste (SE)
o A year without waste bins (BE)
További érdekességek
o Ideas for repurposing packaging
o Ways you can reuse food packaging in your garden
o Packaging free shopping

Európai Hulladékcsökkentési Hét központi weboldala, koordinátorok elérhetősége:
www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Európai Hulladékcsökkentési Hét: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook
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