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Én megosztom, te megosztod… osszuk meg
mindannyian!
Mi értelme van annak, hogy az idő nagy részében a fúró a garázsban porosodik, csak úgy, mint a magas létrád
vagy a sövényvágó, miközben Te maximum kétszer használod azokat egy évben? Körülötted biztosan vannak
olyanok, akik nem vették meg ezeket az eszközöket még, de időről időre szükségük lehet rá. Mi több, bizonyára
nekik is vannak olyan eszközeik, amelyeknek Te magad is hasznát vennéd. Mi lenne, ha mind egyesítenénk ezt az
Európai Hulladékcsökkentési Hét alatt? Egy megosztási rendszer megszervezésével a barátok, szomszédok,
kollégák között mindenki profitálhat és spórolhat, miközben élvezik a magas minőségű, gyakran költséges
berendezések előnyeit.
És mindezt nagyon könnyű megszervezni.
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Célok
Kerüljük a túlfogyasztást
Ösztönözzük a közös használatot.

Amire szükséged van
Megosztási platform
Mi is ez valójában? Egy olyan online eszköz, amely felületet biztosít arra, hogy az emberek jelezhessék egymás
számára, ha olyan eszközzel rendelkeznek, amelyet megosztanának másokkal. A dokumentumok minden
szükséges információt tartalmaznak az eszközről, ennek segítségével le is tudják foglalni, illetve felvehetik a
kapcsolatot a tulajdonossal az érdeklődők.
Hogyan lehet használni? Használj egy már meglévő weboldalt, ahol mások is megosztják az eszközeiket vagy
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készíts egy új, saját dokumentumot (Excel tábla) és oszd meg a környezetedben lévőkkel. Ennek a megosztási
felületnek a használatával mindenki vállalja a felelősséget a kölcsönkapott eszközért, hogy megfelelőképp
használja, vagy amennyiben eltörne vagy meghibásodna, úgy megjavíttatja, pótolja azt. Így a pénz kérdése
teljesen kizárva, a folyamatban semmit nem lehet pénzre váltani. Ha bármilyen okból kifolyólag nincs egyetértés
két fél között, akkor azt egymást közt kell rendezniük. Az akciót megvalósító fél nem tehető felelőssé az
eszközökkel kapcsolatos eseményekért, semmilyen vita kialakulásáért vagy félreértésért.
Mivel lehet mérni ennek az eredményét? Az emberek száma alapján, akik kölcsön adják az eszközeiket ezen a
felületen keresztül.
Poszter (kommunikációs eszköz)
Mi is ez valójában? Poszter, amely tartalmazza a szükséges információkat az online felülettel kapcsolatosan,
felkelti a figyelmet, leírja a működését és oda irányítja az érdeklődőket.
Hogyan kell használni? Jól látható, stratégiai helyekre kell kirakni: ablakokba, ajtókra, az irodákban, stb.
Hogyan lehet értékelni az eredményét? Az alapján, hogy mennyi emberhez jut el az üzenet a plakátok
segítségével.

Felkészülés az akcióra: a kezdeti helyzet értékelése
3 héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Határozd meg az érdeklődők körét és készíts egy listát, hogy kik azok, akik részt vennének az akcióban (család,
szomszédok, kollégák, sportklub, stb.).
Készíts egy összesítést a régióban működő, megosztást elősegítő weboldalakról, közösségi felületekről.
Készíts egy listát az elérhető és megosztható tárgyakról, valamint arról, hogy mi az, ami érdekelné az embereket.
Akció előkészítése: tervezés és előkészítés
3 héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Készíts kommunikációs eszközöket (poszter és/vagy e-mail), amely tartalmazza a szükséges információkat, úgy
mint a kezdeményezés célja, a kezdés dátuma, a kapcsolattartó személy.
2 héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Kezdd el terjeszteni a kommunikációs eszközeidet a környezetedben (helyezd ki a posztert, küldd el az e-mailt,
oszd meg a közösségi felületeken, stb.) vagy mondd el személyesen. Ne felejtsd el emlékeztetni az embereket
ennek a megosztási felületnek az előnyeire.
Kérd meg a résztvevőket, hogy töltsék föl a saját, megosztásra felajánlandó eszközeiket a közös dokumentumba.
1 héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Kezdjétek el az eszközök lefoglalását a résztvevőkkel a dokumentum segítségével.
Az akció végrehajtása
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét során
Kérd meg a résztvevőket, hogy regisztráljanak és vegyenek részt az akcióban.
Kérj meg mindenki, aki kölcsönöz eszközt a rendszeren keresztül, hogy tudassák azt veled (akár e-mailben, akár
egy erre a célra kialakított szövegdoboz segítségével a felületen).
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Eredmények mérése
Gyűjtsd listába az Európai Hulladékcsökkentési Hét során kölcsönzésre felajánlott termékeket és számold össze a
visszajelzések alapján, hogy hány alkalommal kölcsönözték ki azokat.
Ha tudod, töltsd le az “Átlagos súly táblázatot” az Európai Hulladékcsökkentési Hét weboldaláról (keresd a
“Bővebb információk” résznél) és számítsd ki a kölcsönzött eszközök súlyát. Ebből kiszámolható, hogy kb. hány
hulladék keletkezését sikerült megelőzni az akció által.
Ha nem tudod összesíteni a kölcsönzött termékek súlyát, akkor számold ki, hogy hány ember regisztrált a
felületen és osztotta meg az eszközeit. Ez megadja majd számodra a megosztási hajlandóságot.
Oszd meg az elért eredményeket a résztvevőkkel (például egy központi helyen kirakott poszter segítségével) is,
így számunkra is ösztönző adat lehet az akcióval elért eredmény.
További információk
A megosztási felület elkészítéséhez:
o Letölthető “Átlagos súly táblázat” a megosztással elkerült hulladékmennyiség meghatározásához:
http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic-days-2013-reuse
o Az információk online megosztásához példa dokumentum:
https://support.google.com/docs/answer/141195?hl=en&ref_topic=4712601
Példa a már megvalósult akciókra (többet a www.ewwr.eu oldalon találsz): “Kész vagyok arra, hogy megosszam”
akció kollégák között (Belgium): http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
Megosztást segítő hálózatok webfelületei:
o Belgium: www.wijdelen.be
o Franciaosrszág: http://www.pretoo.fr/, http://www.kiwizz.co, http://www.unpretepourunrendu.com/
o Amerikai Egyesült Államok: http://neighborgoods.net/
o Hollandia: http://www.spullendelen.nl/
Európai Hulladékcsökkentési Hét:

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége:
o
o
o

www.hulladekcsokkentesihet.hu
ewwr@ohukft.hu
www.szelektalok.hu
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