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Takaríts környezetbarát
tisztítószerekkel
Mindenki számára csábító gondolat, hogy kifogástalan tisztaságot teremtsen otthonába. Ehhez olyan
tisztítószereket használunk, melyek nemcsak drágák, de az emberi egészségre és a környezetre is károsak. A jó hír
azonban az, hogy léteznek más módszerek is az otthonaink tisztává és egészségessé varázsolására.
Bebizonyíthatjuk, hogy apró odafigyeléssel is gondoskodhatunk a bolygónkról és otthonaink tisztaságáról azzal,
hogy házi készítésű környezetbarát tisztítószerek használatára ösztönözzük az embereket az Európai
Hulladékcsökkentési Hét alatt.
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Célok
Az emberi egészségre káros tisztítószerek használatának elkerülése, mellőzése.

Mire lesz szükséged?
“Házi készítésű környezetbarát tisztítószerek” workshop
Mi is ez valójában? Egy workshop, amely felhívja a figyelmet az egészségre káros tisztítószerek problémájára és
alternatívát kínál. Bemutatja, hogy készíthetünk otthon környezetbarát tisztítószereket.
Hogyan használd? A téma egy szakértője megtanítja a résztvevőket, hogyan készíthetik el saját tisztítószereiket
természetes összetevőkből (szódabikarbóna, ecet, víz, burgonya, citrom, stb.).
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? Az otthonokban elkerült mérgező tisztítószerek mennyisége.
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Otthoni demonstráció
Mi is ez valójában? A résztvevők az otthon készített környezetbarát tisztítószerekkel megtisztítják szomszédjaik
ablaküvegét, hogy meggyőzzék őket e termékek hatékonyságáról.
Hogyan kivitelezhető? Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alatt a résztvevők felajánlják szomszédjaiknak, hogy
lemossák ablakaikat otthon készített környezetbarát tisztítószerrel. Eközben lehetőség szerint megismertetik
őket a házi készítésű tisztítószerek előnyeivel.
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? Az akcióval elért emberek és/vagy azok száma, akik vállalták, hogy házi
készítésű környezetbarát terméket fognak használni.
Poszterek (kommunikációs eszköz)
Mi is ez valójában? Egy poszter, ami felhívja a figyelmet az akcióra.
Hogyan kivitelezhető? Forgalmas helyekre kihelyezendő.
Mi alapján értékeljük az elért eredményt ni? Az akció láthatósága és a részvétel egy környéken.
“Az én ablakom zöld” nyilatkozat (kommunikációs eszköz)
Mi is ez valójában? Egy dokumentum (nyilatkozat), amely leírja, hogy az ablak házi készítésű környezetbarát
tisztítószerrel lett tisztítva, ezzel a lakó kijelenti egyben elköteleződését ezek iránt a termékek iránt.
Hogyan kivitelezhető? Minden ablakba kihelyezendő, amely házi készítésű környezetbarát tisztítószerrel lett
megtisztítva és a lakók vállalják, hogy a jövőben is ilyen termékkel fogják ablakaikat tisztítani.
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? A környezetbarát tisztítószerrel megtisztított ablakok száma.
Az akció előkészítése: tervezés és előkészítés
Egy hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
“Házi készítésű környezetbarát tisztítószerek” workshop
Tanuld meg, hogy lehet környezetbarát tisztítószereket készíteni, vagy keress egy szakértőt, aki vezetni fogja a
workshopot!
Határozd meg az esemény részleteit (helyszín, időpont, stb.)
Tervezd meg a kezdeményezés népszerűsítésének módját. Közvetítsd az esemény részleteit (időpont, helyszín,
kontaktszemély, regisztráció, stb.) A népszerűsítésnél élvezzen előnyt a papírmentes kommunikáció (pl. közösségi
hálókon keresztül) és csak ha szükséges, akkor helyezz ki néhány posztert vagy szórólapot forgalmasabb
helyszínekre.
Otthoni demonstráció
Állíts össze egy csapatot, akiket érdekel az akció.
Állapodjatok meg egymás között az EWWR hét alatt zajló akció részleteiben (időpont, helyszín, stb.)
Készítsetek posztereket és szórólapokat az akció bemutatására, amin hasznos információk is szerepelnek
(időpont, helyszín, kontaktszemély, stb.). Helyezzétek ki őket forgalmas helyekre.
Két héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
“Házi készítésű környezetbarát tisztítószerek” workshop
Emlékeztesd a regisztráltakat az akcióra.
Szerezd be a szükséges alapanyagokat és újrahasznosított csomagolást a workshopon készített tisztítószerekhez.
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Otthoni demonstráció
A csapatoddal válasszátok ki az akció során használni kívánt környezetbarát tisztítószert és készítsétek el közösen.
Készítsétek elő az információs anyagokat, melyeket az akció során a megtisztított ablakok tulajdonosainak
kerülnek átadásra. Ezek tartalmaznak minden hasznos információt többek közt a szerek elkészítéséről is.
Készítsétek el a „Zöld ablak” posztereket. Ezek a poszterek felajánlásra kerülnek azoknak, akik megengedték,
hogy ablakukat környezetbarát tisztítószerrel tisztítsák meg. A poszter kihelyezésével megmutatják, hogy részt
vettek az akcióban, és/vagy vállalták, hogy a jövőben ők is ilyen tisztítószereket fognak használni. Ennek
értelmében két lehetőséget lehet a nyilatkozaton bejelölni: 1) Az ablakom környezetbarát tisztítószerrel lett
tisztítva. 2) Vállalom, hogy az ablakomat a jövőben csak környezetbarát tisztítószerrel fogom tisztítani.

Az akció végrehajtása
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alatt
“Házi készítésű környezetbarát tisztítószerek” workshop
Mutasd be a workshop céljait, és a hagyományos tisztítószerek káros hatásait.
Készítsétek el a környezetbarát tisztítószereket.
Készítsetek képeket.
Közösen állapítsátok meg az elkészült szerek (liter) és az újrahasznált csomagolóanyagok (kilogramm)
mennyiségét.
Otthoni demonstráció
Egyeztessétek le mikor és hol gyülekeztek. Vigyétek magatokkal az elkészített tisztítószereket, felszerelést és
dokumentumokat.
Járjatok házról házra, és ajánljátok fel az ingyenes ablaktisztítást. Jegyezzétek fel, milyen szereket használtatok.
Mutassátok be a környezetbarát termékek előnyeit (beleértve a csomagolást is). Osszátok ki a megfelelő
dokumentumokat az érintetteknek.
Győzzétek meg a szomszédokat, hogy a jövőben ők is használjanak környezetbarát házi készítésű tisztítószereket,
és helyezzenek ki egy „Zöld ablak” posztert.
Készítsetek képeket.
Eredmények mérése
“Házi készítésű környezetbarát tisztítószerek” workshop
Megmérendő az elkészített környezetbarát folyékony tisztítószerek mennyisége (literben) és az újrahasznált
csomagoló anyagok (kilogrammban).
Otthoni demonstráció
A kihelyezett nyilatkozatok alapján megállapítható a felvilágosító akcióban elért szomszédok száma, valamint
azoké, akik vállalták, hogy házi készítésű környezetbarát tisztítószereket fognak a jövőben használni.
További információk
Információk a házi készítésű és környezetbarát tisztítószerekről (receptek és használati útmutatók):
o Brosúrák:
- www.ecoconso.be/IMG/pdf/Remue-menage_en_livret.pdf
- www.intradel.be/media/cms/Brochure%20DSM%20light%20version%20FR.pdf
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-

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/version-ecran-hln.pdf

-

http://foiresavoirfaire.org/spip.php?rubrique6
www.apartmenttherapy.com/20-diy-green-cleaning-recipes-141129
www.goodhousekeeping.com/home/cleaning-organizing/how-to-make-your-own-cleaningproducts

Blogok:

Példák az akcióra (további példák: www.ewwr.eu)
o Zöld takarítás workshop (USA): https://www.youtube.com/watch?v=bj4rLUvJRrE
o http://vimeo.com/8969494
Európai Hulladékcsökkentési Hét:

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége:
o www.hulladekcsokkentesihet.hu
o ewwr@ohukft.hu
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