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Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2019

Kako odpraviti navlako z namenom
Organizirajte izmenjevalnico

M

inimalizem in trend odstranjevanja navlake, ki je ne potrebu-

jemo, je danes zelo popularen. Kot organizatorji izmenjevalnice lahko ta trend približate tudi drugim in jim pokažete, da tisto,
česar ne potrebujemo več, ni treba nujno zavreči, temveč lahko to
nekomu podarimo, izmenjamo ali ponovno uporabimo.

KJ E?

Izobraževanje
in ravnanje
z odpadki
Ponovno uporabo
spremeni
v navado

Izmenjevalnica je primerna za vse skupnosti.
Organizirate jo lahko v službi, šoli, svoji soseski oziroma kraju, kjer živite.

KOMU J E Aktivnost je namenjena vsem — odraslim in otrokom.
NAMENJ ENA?
KDAJ?
ZAKAJ?

Izmenjevalnico lahko izvedete v enem dnevu, vendar jo morate začeti organizirati od pet do
šest tednov pred Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov 2019 (torej v sredini oktobra).
Tako si boste zagotovili dovolj časa, da najdete primeren prostor, privabite dovolj udeležencev,
promovirate pobudo in poiščite lokalne partnerje, ki vam bodo pri tem pomagali.
Z izmenjevalnico izpolnjujete štiri ključne cilje: 1. izobražujete o trajnostni rabi virov in
načinih preprečevanja nastajanja odpadkov; 2. izobražujete o možnostih ponovne uporabe; 3. spodbujate medsebojno solidarnost in sodelovanje ter 4. spobujate dobrodelnost.

KAKO ORGANIZIRAT I IZMENJ E VALNICO?
1. Poiščite primeren prostor za dogodek (npr.večnamensko
dvorano, športno dvorano, gledališče itd.) in ga rezervirajte.
2. Razstavljavce in obiskovalce povabite k sodelovanju z
družbenimi omrežji, e-sporočili, spletnim mestom in osebno.
Pošljite jim opomnike in bodite z njimi redno v stiku.
3. Zainteresiranim razstavljavcem predstavite pravila sodelovanja vsaj dva tedna pred dogodkom. Na dogodek jih
povabite najmanj dve uri pred začetkom in jih razdelite v
skupine po dva ali tri.
Pravila sodelovanja za razstavljavce:
◊ Vsak udeleženec mora prinesti 10 uporabnih predmetov, ki
so v dobrem stanju, a jih ne uporablja več.
◊ V zameno lahko odnese do 5 predmetov, vendar le, če jih
resnično potrebuje.
4. Na dogodek lahko povabite tudi druge obiskovalce. Ti
lahko vzamejo razstavljene izdelke, vendar le, če jih zamenjajo z enakim številom svojih osebnih predmetov, ki jih ne
potrebujejo več.
5. Z lokalno nevladno organizacijo ali društvom se dogovorite, da bodo stvari, ki bodo ostale po dogodku, podarili dobrodelni ustanovi ali bolnišnici.
6. Teden dni pred izmenjevalnico: zberite vse podarjene predmete in preverite, da so v dobrem stanju,
popišite jih in ekipam dodelite prostor, kjer jih bodo razstavlja.
7. Na dan dogodka: člani ekipe naj na izmenjevalnici stojijo na dodeljenem mestu in so na voljo svojim
“potencialnim strankam”. Ekipe naj si sproti označujejo število izmenjenih predmetov.
8. Po dogodku: organizirajte zaključno sejo, kjer se vsem sodelujočim zahvalite in povzamete, koliko
stvari je bilo uspešno izmenjanih.
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