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Csökkentsük együtt a csomagolási
hulladék mennyiségét!
Gyakorta úgy gondoljuk, hogy mindennapi adminisztratív feladataink során nem beszélhetünk erős környezeti
hatásokról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez alacsony környezeti hatásokat társítsunk. Ilyen
például egy számítógép bekapcsolása, egy levél fénymásolása, egy fájl törlése vagy egy kávészünet beiktatása. Első
pillantásra ezek a tevékenységek jelentéktelennek tűnhetnek, azonban, ha összeadjuk az összes ilyen tevékenység
hatását, annak mértéke már jelentős. Ezen mindennapi tevékenységek során egy kis odafigyeléssel jelentős
környezeti javulást érhetünk el, mely visszaigazolást ad nekünk arra, hogy jó úton járunk. Ez a dokumentum
segítséget nyújt abban, hogy szervezetednél egy kis odafigyeléssel hogyan érhető el környezeti javulás.
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Direkt:
Csomagolási hulladék csökkentése érdekében újrahasználható termékek népszerűsítése. Ez az akció ráirányítja az
alkalmazottak figyelmét a csomagolási hulladék okozta problémákra, a keletkezés megelőzésének fontosságára.
Indirekt:
Növeli a dolgozók tudatosságát a hulladék keletkezés megelőzése tekintetében

Milyen elemeket foglal magába az akció?
Tájékoztatás az újrahasználható termékek környezeti előnyeiről
Tájékoztatás a kevésbé csomagolt termékek környezeti előnyeiről
Tájékoztatás a csomagolási hulladékokról általában.
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Mire van szükséged?
Újrahasználható csészékre a kávészünetekhez
Újrahasználható ételhordókra
Információs és kommunikációs anyagokra: Gyűjtsd össze az Európai Hulladékcsökkentési Hét információs
anyagait a dolgozók csomagolási hulladékról való tájékoztatás. Tégy intézkedéseket, amelyek a csomagolási
hulladékok megelőzésére koncentrálnak. Készíts posztereket, melyekkel népszerűsítheted az akciót és tájékoztasd
alkalmazottaidat a vállalt intézkedésekről.
Eszközökre: újrahasználható poharak, újrahasználható ételhordozók.

Az akcióhoz szükséges eszközök
Egy kávéautomata pohár nélküli funkcióval
Mi is ez? Egy kávéautomata pohár nélküli funkcióval, mely
segítségével saját újrahasználható csészéidbe is kérheted a
kiválasztott italt.
Hogyan használd?
o Ha szükséges, kérd meg az automata üzemeltetőjét,
hogy állítsa be a szükséges funkciót.
o Tájékoztasd a munkatársaidat az újrahasználható
csészék előnyeiről.
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? Az eldobott egyszer
használatos műanyag poharak számával az akció előtt.

Újrahasználható kávéscsészék
Mi is ez? Adj újrahasználható kávéscsészéket a
munkatársaidnak.
Hogyan csináld/használd?
o Oszd ki az újrahasználható kávéscsészéket a
munkatársaidnak
o Tájékoztasd őket arról, hogyan tudják
kiválasztani az újrahasználható csésze opciót
az automatán
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? Az eldobott
egyszer használatos műanyag poharak számával az akció előtt.
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Ételhordók
Mi is ez? Adj újrahasználható ételdobozokat a dolgozóidnak és bátorítsd őket, hogy
használják azt műanyag vagy alumínium csomagolás helyett.
Hogyan használhatod?
o Oszd szét az újrahasználható ételhordókat a dolgozóknak.
Mi alapján értékeljük az elért eredményt? Az egyszer használatos eldobott étel
csomagolások számával az ételhordók kiosztása előtt és után

Kommunikációt támogató eszközök
Egy panel, mely a hulladék keletkezés megelőzésének, a
keletkezett mennyiség csökkentése érdekében tett jó
gyakorlatokat mutatja be
Mi is ez? Ez a panel tartalmazza mindazon vállalásokat,
praktikákat, melyek alkalmazhatók a hulladék keletkezés
megelőzése érdekében. Ez ösztönözni fogja a résztvevőket
azok betartására.
Hogyan alkalmazzuk?
o Gyűjtsd össze a vállalásokat.
o Mutasd be őket a panel segítségével.
o Helyezd ki azt stratégiailag megfelelő helyen.
Mivel mérjük az elért eredményt? Az elért célok számával.
Az eredmények elérésének változásával az idő
előrehaladtával
Egy megkülönböztető matrica/poszter
Mi is ez? Egy matrica, melyet arra használhatsz, hogy jelezd, hogy te követed és
betartod a jó gyakorlatokat a hulladék keletkezés megelőzés és a keletkezett
mennyiség csökkentése érdekében.
Hogyan alkalmazzuk?
o Helyezd ki látható, stratégiai helyekre.
Mivel mérjük az elért eredményt? A résztvevők számával
Felkészülés az akcióra: tervezés és előkészítés
Egy hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Számoljuk (és mérjük is) meg az egyszer használatos kidobott műanyag poharak számát a kávéautomata
használata során
Keress egy helyi beszállítót, aki újrahasználható poharakkal, csészékkel foglalkozik.
Mérd le a kidobott egyszer használatos ételcsomagolások mennyiségét a munkahelyi menzán. Csak az
ebédhez közvetlenül kapcsolódó csomagolások mennyiségét mérjük, mint például az alumínium csomagolás,
ételcsomagolás, egyszer használatos evőeszköz…
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Keress egy helyi beszállítót, aki újrahasználható ételhordókkal foglalkozik.
Keress egy olyan stratégiailag jól látható helyet, ahová kihelyezhető a panel, amelyen szerepelnek a
kötelezettségvállalások és az elért eredmények.
Az akció végrehajtása=az akció napja
Oszd szét az újrahasználható poharakat, csészéket a dolgozóknak.
Távolítsd el az eldobható poharakat a kávéautomatából
Helyezd ki a tájékoztató anyagokat jól látható helyen.
Tájékoztasd a dolgozókat arról, hogy milyen kötelezettségeket vállal a cég.
Ösztönözd a dolgozókat arra, hogy újrahasználható poharakat és ételhordókat használjanak.
Eredmények mérése és visszajelzés küldése
Mind az újrahasználható kávéscsészés akció, mind pedig az egyszer használatos csészék eltávolítása a
kávéautomatából közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. Ezen intézkedések célja, hogy megelőzzék a csomagolási
hulladék termelődését.
Annak érdekében, hogy értékelhető legyen ezen akciók eredménye:
1. Számold és mérd le az egyszer használatos eldobható műanyag poharak mennyiségét a kávéautomata
használatán keresztül egy hónapon át.
2. Miután beállítottad a kávéautomatán a pohár nélküli opciót, mérd le, hogy hányszor használták ezzel a
funkcióval a gépet.
3. Határozd meg a nem kidobott egyszer használatos műanyag poharak számát egy hónap alatt.
Az újrahasználható ételhordó akció célja szintén a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzése, illetve a
keletkezett mennyiség csökkentése.
Annak érdekében, hogy értékelhető legyen ezen akciók eredménye:
1. Számold és mérd meg az étkezéshez szorosan kapcsolódó csomagolások mennyiségét
(alumíniumcsomagolás, élelmiszercsomagolás, egyszer használatos evőeszköz…) egy hónapon keresztül.
2. Amint kiosztottad a munkatársak részére az újrahasználható ételhordókat, ismét mérd meg az étkezésnél
keletkező csomagolási hulladék mennyiségét egy hónapon keresztül.
3. Mutasd be, hogy mennyi csomagolószer keletkezése került megakadályozásra egy hónap alatt.
Minden esetben jelentsd az eredményeket (mennyiségi és minőségi) az Európai Hulladékcsökkentési Hét
koordinátorodnak.
További információk
Információs anyagok csomagolási hulladék témában
o Tippek a csomagolási hulladékok csökkentésére:
http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Factsheet_Reduce-excessive-packaging_EN.pdf
Akciópéldák (még több példa az www.ewwr.eu-n):
o “A kevesebb hulladék több” Barcelona Városi Tanács (CAT) 2011:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
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“Guia de l’oficina verda” (CAT):
Egy útmutató tippekkel és példákkal, hogy létrehozzanak környezetvédelmi intézkedéseket az irodában.
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf

Európai Hulladékcsökkentési Hét:
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