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A konyhától a kertig:
Mindent a komposztba, amit lehet!
Zöldséghéjak, kávézacc, almacsutka, elhervadt virágok… Szemeteseink mintegy 1/3-át a mindennap keletkező
szerves hulladékainkkal töltjük meg. Ha helyesen kezeljük ezeket a hulladékokat, 3 kg szerves hulladékból 1 kg
komposzt készülhet, ami hosszútávon táplálhatja a kertünket. Ez is bizonyítja, hogy megéri komposztálni! Tehát,
komposztálásra fel!
Általános Információk
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A lakosság bátorítása az otthoni és a közösségi komposztálásra (kerületekben, utcákban, stb.).

Mire van szükséged?
Közösségi komposztáló
Mi is ez valójában? Egy olyan komposztálásra kijelölt hely, ahova a csatlakozott lakosok gyűjthetik a
háztartásukban keletkezett lebomló szerves hulladékokat.
Hogyan alkalmazzuk? Egy pár kezdeményező hatására létrehoztok egy új komposztálót, vagy ösztönzitek a
lakosságot a már meglévő komposzthalmok használatára.
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? A komposztált szerves hulladékok mennyisége alapján, ami ellenkező
esetben a háztartási hulladékokkal együtt kerülne kidobásra.
Komposztálási workshop
Mi is ez valójában? Egy információs workshop keretében a résztvevők képet kaphatnak, megérthetők a
komposztálás folyamatát, előnyeit.
Hogyan alkalmazzuk? Hívd meg a szomszédjaidat/kollégáidat, és ösztönözd őket otthonukban komposztládák
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kialakítására és arra, hogy ezt népszerűsítsék is a körülöttük élők körében.
Mi alapján mérjük az elért eredményt? Az emberek számában, akik otthonukban, munkahelyükön kialakítottak
saját komposzthalmokat.
Akció előkészítése: kezdeti helyzetértékelés

1 hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Közösségi komposztáló
Ha már létezik ilyen típusú kezdeményezés a vizsgált területen, akkor annak szervezőit kell megkérni, hogy
mérjék le az 1 hét alatt bevitt szerves hulladékok súlyát.
Akció előkészítése: tervezés és előkészítés
1 hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Közösségi komposztáló
Ha már létezik ilyen fajta kezdeményezés a környéken: vedd fel a kapcsolatot azok szervezőivel! Tájékoztasd a
szomszédjaidat/kollégáidat a már meglévő lehetőségekről, és mutasd be a kezdeményezést!
Ha nincs még ilyen kezdeményezés: hívd össze azokat, akiket érdekelhet a téma, és alakítsátok ki saját
komposztálási lehetőségeiteket!
Találj egy megfelelő helyet (saját terület vagy köztér) és írj megállapodást a tulajdonosokkal!
Készíts működési szabályzatot: jelöld ki az erre alkalmas területet, szervezd meg a komposztálható anyagok
behozatalának folyamatát, határozd meg a komposzt szétosztásának mértéket!
Mutasd be a szomszédjaidnak és a lehetséges érdeklődőknek!
Készítsd elő a terepet a komposzt halmok kialakítására. Biztosíts mérési lehetőséget az összegyűjtött, bevitt
szerves hulladékok leméréséhez és lehetőség szerint minden résztvevő írja fel az általa bevitt mennyiségeket!
Ehhez szükséges valamilyen füzet, toll vagy felíró tábla biztosítása.
Komposztálási workshop
Találj egy előadásra alkalmas személyt vagy legyél te magad az előadó, így te is meg tudod válaszolni az
esetlegesen felmerült kérdéseket!
Jelöld ki a helyszínt, és dátumot a tájékoztató megtartására!
Népszerűsítsd, hirdesd a kezdeményezést (helyszín, dátum, időpont, kontaktszemély, regisztráció, stb.)!
Részesítsd előnyben a papírmentes kommunikációt (pl. a közösségi oldalakon keresztül) és ha szükséges, készíts
szórólapokat, posztereket és helyezd ki őket jól látható forgalmas helyekre!
Írj listát azokról, akik vállalták, hogy otthonukban létrehoznak komposztáló ládákat! Jegyezd fel a nevüket,
elérhetőségeiket!
Szerezd be a szükséges felszereléseket!
Az akció végrehajtása
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alatt
Közösségi komposztáló
Hívd a résztvevőket a komposztálóhoz. Magyarázd el a teendőket, szemléltesd a folyamatot, és ismertesd a
szabályokat! Ünnepélyes keretek között is átadhatók az újonnan létrehozott komposztáló lehetőségek.
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Mérjétek le a szerves hulladékokat az Európai Hulladékcsökkentési Hét alatt és jegyezzétek fel a mennyiségeket
egy erre a célra kihelyezett táblán, füzetben.
Komposztálási workshop
Tartsd meg a tájékoztatót és annak végeztével, kérj meg minden résztvevőt, hogy alakítson ki kertjében egy
komposztálásra alkalmas ládát!
Értékelés módszertana
Közösségi komposztáló
Ha ez már egy létező akciót népszerűsítésünk, akkor mérjük le a héten keletkezett komposzt mennyiségét, és
hasonlítsuk össze azt hét előtti mennyiséggel. A különbség lesz majd az a mennyiség, -amit hála nektek- nem a
háztartási kukába dobtatok ki. Ha viszont egy új komposzthalmot alakítunk ki, akkor annak a mennyisége mutatja
meg az összegyűjtött, kukától eltérített szerves hulladékok tömegét.
Komposztálási workshop
Számold össze azoknak a résztvevőknek a számát, akik ezek után jobban odafigyelnek a szelektív
hulladékgyűjtésre, beleértve a jelenlévőket és azokat is, akik otthonukban alakítottak ki új komposzthalmokat.
További információk
Általános információk
o www.hulladekcsokkentesihet.hu
o www.szelektalok.hu
o információk az egyéni és közösségi komposztáló lehetőségekről (Brüsszel, Belgium):
http://www.wormsasbl.org/
Példák korábbi hasonló akciókra
o https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
o http://vimeo.com/45184347
o további példák www.ewwr.eu
Európai Hulladékcsökkentési Hét:

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége:
o
o

www.hulladekcsokkentesihet.hu
ewwr@ohukft.hu
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