Рециклирај и доминирај

Пројекат „Рециклирај и доминирај!“ за циљ има подизање, унапређење и
ширење знања код ученика основних школа о потреби и неопходности промене
у поступању са амбалажним отпадом (папир, картон, ПЕТ амбалажа, лименке,
најлон), а који настаје у домаћинству, као и у погледу коришћења и чувања
природних ресурса. Пројекат посебно инсистира на отпаду из домаћинстава
зато што домаћинства представљају један од највећих извора отпада у
заједници, а истовремено представљају простор најмање рециклаже. Ученици
ће кроз радионице научити како поступати са отпадом у домаћинству, чиме се
ствара основ да та знања примене у широј заједници почевши од своје школе.
За све учеснике припремљен је водич кроз правилно понашање према
животној средини – Зелени бонтон.
Питање заштите животне средине се тиче свих, посебно младих који ће
последице несавесног управљања животном средином највише осетити. Зато
је развој њихове еколошке свести и њихово укључивање у решавање проблема
од круцијалног значаја.
Пројектом је директно укључено преко 200 ученика из 10 основних школа из
Београда са општина Вождовац, Палилилу и Савски венац. Индиректни
корисници пројекта су остали ученици у основним школама који су до
информација дошли преко учесника радионица, вршачких едукатора, као и
шира локална заједница у којој се основне школе налазе.
У сарадњи са ЈКП ''Градска чистоћа'' инсталираћемо канте за сепарацију
амбалажног отпада у свим основним школама које учествују у програму наког
чега ће отпочети такмичење у сакупљању отпада. Такмичење ће трајати месец
дана и у том временском периоду ће ученици свих разреда моћи да доносе
отпад из домаћинства и да га распоређују према врсти отпада у одређене
канте. Наставници ће бележити појединачни допринос ученика а ЈКП '' Градска
чистоћа'' ће на крају измерити укупну количину отпада. Школа која је сакупила
највећу количину отпада као и најактивнији ученици добиће вредне награде на
завршном догађају крајем марта месеца.
Цео ток такмичења и сама апликација за сакупљање поена биће доступна на
сајту Зелени активиста и истоименој фб страници.
Пројекат ''Рециклирај и доминирај'' спроводи се у партнерству Европског
омладинског центра и удружења Ретрогрин а финансира од стране компаније
НИС и програма Заједно заједници за 2016 годину,
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О Европском омладинском центру
Европски омладински центар је омладинска организација која даје подршку
младим људима на непрофитној основи кроз обезбеђивање попуста и
погодности са Европском омладинском картицом – EYCA (ејка). Циљ ЕОЦа је
побољшање положаја младих у свим областима живота у Србији, подстицање
мобилности и умрежавање младих са својим вршњацима на локалном,
националном и међународном нивоу
Европска омладинска картица је бенефит картица за младе до 30.година која
омогућава преко 200.000 попуста у области културе, спорта, саобраћаја,
трговине, туризма, на територији целе Европе, чиме се побољшава стандард
младих с једне стране и с друге подстиче њихова мобилност. Уједно, картица
је и средство којим се изграђује европска свест младих и врши интеграција у
модерне европске и светске токове.
Програм Европске омладинске картице подржан је на европском нивоу од
стране Савета Европе кроз Парцијални споразум о мобилности младих кроз
омладинску картицу док је на националном нивоу Министарство омладине и
спорта пружало подршку од самог почетка.
Поред ЕYCA картице, ЕОЦ развија различите програме и пројекте који за циљ
имају едукацију и ширење свести млади на теме као што су: мобилност и
информисање младих; заштита животне средине и запошљивост младих.
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