Kampania edukacyjna:

„NAELEKTRYZOWANI”

Źr.”napulpit.com”

Cel kampanii: wiem, że elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci/zbieramy odpowiedzialnie
baterie!
Zacznijmy od baterii☺ Ich recykling jest niezbędny. W Polsce sprzedaje się ponad 400
milionów sztuk baterii. Z tego około 80% to baterie jednorazowe, które kupuje prawie każdy.
To ogromna ilość, szczególnie gdy zdamy sobie sprawę, że w każdej z baterii znajdują się
naprawdę niebezpieczne substancje takie jak: ołów, kadm, nikiel czy lit. Są to groźne dla
zdrowia składniki. Jedna wyrzucona bateria może spowodować skażenie jednego metra
sześciennego ziemi. Co więc można zrobić? W pierwszej kolejności zebrać w biurze w jedno
miejsce i oddać do firmy, która zajmie się dalszym procesowaniem zagospodarowania tego
odpadu, czyli np. do PSZOK, przy ulicy Jabłoniowej 55 w Gdańsku. Firmy zajmujące się
recyklingiem baterii są w stanie odzyskać aż do 99,5% wszystkich jej składników.

I. ORGANIZACJA (potrzebujesz):
POJEMNIKA NA BATERIĘ
Na rynku dostępnych jest obecnie wiele pojemników na bateie o różnej pojemności. Możesz
zakupić kilka mniejszych lub też jeden do ustawienia np. w korytarzu czy w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów!

II. I III. EDUKACJI Z PASJĄ/KOMUNIKACJI/MOTYWACJI
- Poinformuj wszystkich o akcji zbierania baterii oraz o nagrodzie. Za przywieziony do nas
pojemnik na baterię o pojemności 10 l (dla przykładu: https://kazarpolska.pl/tuba-10-litrowna-zuzyte-baterie/ lub https://kazarpolska.pl/tuba-5-litrow-na-zuzyte-baterie/) przekażemy
Wam zgniatarkę wiszącą do plastikowych butelek typu PET.
zgniata wszystkie butelki od pojemności 0.3 do 2.5 litra. Dzięki zgniatarce oszczędzasz miejsce na
ścianie i miejsce w koszu na odpady z tworzyw sztucznych.
UWAGA: żeby odebrać zgniatarkę proszę zarejestrować się w projekcie, czyli zgłosić do +48 698
619 054 - Oliwia Wołosiuk. Do końca 2021 przewidujemy przekazanie 10 zgniatarek, nie
przewidujemy zwiększenia puli oraz wymiany nagrody na środki pieniężne.

IV. EWALUACJA
Zdobycie zgniatarki oznacza, że w zebraliście ok. 10 litrów baterii,
to naprawdę bardzo dobry wynik. Zużyte baterie przywozisz do
PSZOK, przy ulicy Jabłoniowej 55, gdzie możesz także
odpowiedzialnie oddać inne odpady elektryczne. Pamiętaj również
o tym, że w Gdańsku działa Objazdowa Zbiórka Odpadów
Niebezpiecznych, a od lutego tego roku wprowadzona została
usługa odbioru elektroodpadów od mieszkańców!

************

Pamiętaj, zawsze możesz do nas zadzwonić po inspiracje:
mail: owolosiuk@zut.com.pl, tel. 698 619 054
Materiały do pobrania: http://koliber.zut.com.pl/#działania

