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Drodzy Przyjaciele Ziemi!

Zapraszamy  do  kolejnej  edycji  Kampanii  na  rzecz  Rozwoju  Zrównoważonego.  To  już  dziewiętnasty  rok  wspólnie 
będziemy  działać  dla  zachowania  i  poprawy  stanu  środowiska  w  Polsce.  Szczególne  znaczenie  przywiązujemy do 
codziennych, prostych rozwiązań. Bo przecież o Ziemię - o powietrze, wodę, glebę, zasoby naturalne, zwierzęta i rośliny 
trzeba i warto dbać każdego dnia i w każdy sposób. Bez czystego i zdrowego środowiska nasze życie też będzie się  
stopniowo pogarszać.  Nie  róbmy tego sami sobie  – bo przecież los środowiska i  nasz zależy w dużym stopniu od 
naszych postaw i  decyzji.  Zwłaszcza od tych „małych”,  które każdy człowiek wykonuje codziennie.  Jeden mniej  mój 
(i każdego innego Polaka) śmieć dziennie to blisko 40.000.000 śmieci mniej w sumie tylko jednego dnia! A w ciągu roku to 
już  mniej  o  14.600.000.000  śmieci  –  i  zaoszczędzona  energia  i  pieniądze  na  ich  zbiórkę  i  utylizację,  mniej 
zanieczyszczeń, mniej obowiązków, mniej bałaganu. To samo dotyczy wody, energii, emisji, itd. Słowem: małe, proste  
działanie a w efekcie - duże korzyści.

Rok 2012 to Międzynarodowy  Rok Zrównoważonej Energii  dla Wszystkich Ludzi.  Z tej okazji  szczególnie promujemy 
racjonalne wykorzystanie energii, nie marnowanie jej i zwiększanie efektywności energetycznej. Ale poza udostępnianiem 
wiedzy na ten temat i  inicjowaniem projektów lokalnych (np. w ramach konkursu grantowego), zapraszamy także, w 
ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska”, do udziału w zbiórkach Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
(ZSEE), organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy ze Stena Recykling. W tym roku, po raz drugi w 
Polsce w ramach akcji przeprowadzimy także Ogólnopolski Tydzień Zbiórki Telefonów Komórkowych. Pieniądze ze 
sprzedaży zebranych telefonów i innych elektroodpadów zasilą fundusz Zielonego Filantropa, którym Fundacja Nasza  
Ziemia wspiera placówki służące dzieciom modernizując im sprzęt AGD na ten najwyższej klasy energooszczędności.  
Tym  samym  promujemy  i  prowadzimy  racjonalną  gospodarkę  odpadami,  zwiększamy  efektywność  energetyczną 
i uzyskujemy wymierne oszczędności energii i pieniędzy. Liczymy na liczny udział i duże efekty zbiórek – w zeszłym roku 
zebraliśmy ponad 50 ton ZSEE i telefonów.

Wielkim wyzwaniem jest reforma systemowej gospodarki odpadami. W jej kontekście, w ramach Kampanii skupiamy się 
w roku 2012 na dwóch kluczowych sprawach: nieśmieceniu i zgniataniu opakowań przed wyrzuceniem. Od wiosny tego 
roku  trwa  kampania  promocji  zewnętrznej  „Zgnieć  śmieć”,  której  plakat  można  uzyskać  w  wersji  elektronicznej  do  
wykorzystania  w  działaniach  lokalnych.  Od  jesieni  będzie  także  dostępny  spot  telewizyjny  promujący  zgniatanie 
opakowań, z udziałem Eweliny Flinty. Rozwinięciem tematu jest hasło akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012” i motto na 
resztę tego roku Kampanii  na rzecz Rozwoju Zrównoważonego:  „Kocham, lubię,  szanuję...  nie śmiecę”.  Plakat, z 
grafiką  wykorzystaną  na  okładce  niniejszej  broszury,  zaprojektował  honorowo  Andrzej  Pągowski,  za  co  serdecznie 
dziękujemy.
Aby wzmocnić prowadzoną przez samorządy gospodarkę odpadami i  edukację „odpadową”,  Fundacja Nasza Ziemia 
zmodernizowała  prowadzony  przez  nią  od  1999  roku  program  „Czysta  Gmina”.  Od  2012  roku  samorządy,  firmy 
wywozowe i organizacje pozarządowe w ramach programu będą miały stworzony standard dla efektywnej współpracy. 
Widzialnym znakiem i potwierdzeniem przygotowania do niej będą tytuły „Czystej Gminy” dla samorządów, „Operatora 
Czystej Gminy”  dla firm wywozowych i przetwarzających odpady oraz „Partnera Czystej Gminy” dla partnerów do działań 
edukacyjnych. Szczegóły na www.recykling.pl

Ważną częścią Kampanii są szkolenia, programy społeczne i narzędzia do prowadzenia edukacji. A przed nami jeszcze 
zajęcia dla edukatorów w ramach „Nietypowej lekcji bioróżnorodności” i Letniej Szkoły Liderów Edukacji Ekologicznej,  
szkolenia e-learningowe. Dostępne są gry, komiks edukacyjny i konspekty zajęć, planujemy kolejne edycja programów 
„Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, „Ogród – ostoja zwierząt”, „Pomóżmy kasztanowcom” i innych. Najbliższy z nich to 
oczywiście „Sprzątanie świata – Polska 2012” - 14,15 i 16 września. Więcej szczegółów i kalendarium edycji 2012/2013 
na następnych stronach. Zapraszamy do udziału w akcji – jesteśmy przekonani, że jak co roku otrzymamy od Was liczne i 
atrakcyjne sprawozdania z pożytecznych i efektywnych działań. Zachęcamy do rejestracji udziału w akcji i korzystania z  
materiałów merytorycznych i edukacyjnych udostępnionych w naszych serwisach.

Serdecznie - i z góry - dziękujemy wszystkim uczestnikom, lokalnym organizatorom, partnerom i patronom Kampanii jako  
całości i wszystkich jej elementów z osobna: za pomoc w organizacji, zaangażowanie w realizację i – na co najbardziej  
liczymy – kontynuowanie dobrych działań na co dzień, przez cały rok. 
Do spotkania „w akcji”!!!

Mira Stanisławska-Meysztowicz Sławek Brzózek
Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia koordynator Kampanii
Prezes Zarządu Fundacji „Sprzątanie świata – Polska” Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
mira@naszaziemia.pl slawek@naszaziemia.pl

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, w tym produkcja niniejszej  broszury 
jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inicjator i koordynator Kampanii:
Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, www.naszaziemia.pl



Materiały edukacyjne i promocyjne
Plakaty kampanii w formacie B1, z grafiką i hasłem „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę" (jak na okładce niniejszej 
broszury). Wersja elektroniczna na www.naszaziemia.pl oraz na www.sprzatanieswiata-polska.pl Uwaga! Prosimy, aby 
plakaty kampanii były eksponowane jak najdłużej. Po ich zużyciu prosimy nie wyrzucać ich do śmieci, ale do pojemników 
na makulaturę.
Spoty audio i wideo promujące proste sposoby ochrony środowiska, poszanowanie wody oraz nie zanieczyszczanie 
Bałtyku. Do pobrania od września na www.naszaziemia.pl, do wykorzystania w prezentacjach, pokazach czy do 
zamieszczenia w serwisach www (za podaniem źródła). 
Pakiet edukacyjny „Ogród – ostoja zwierząt”, towarzyszący programowi „Ogród – ostoja zwierząt”. To kompleksowa 
wiedza jak zakładać takie miejsca oraz propozycje całorocznego cyklu zajęć edukacyjnych w ogrodzie.
Gra planszowa Ptasia Natura 2000 – do wykorzystania w edukacji ekologicznej nt. ochrony ptaków i obszarów Natura 
2000. Przeznaczony dla poziomu wiekowego od IV klasy szkoły podstawowej.
Zbiór konspektów zajęć „Po stronie natury. Edukacja ekologiczna w terenie” – dla wszystkich poziomów nauczania. 
Konspekty wykorzystują różne formy i metody pracy. Wspólnym mianownikiem jest las jako przedmiot lub miejsce zajęć.

Wszystkie  wydawnictwa  są  nieodpłatne,  darmowa  przesyłka  dla  ograniczonej  liczby  odbiorców,  potem dostępne za 
zaliczeniem  pocztowym.  Rezerwacje  materiałów:  fundacja@naszaziemia.pl.  Informacje  o  darmowej  dystrybucji  na 
www.naszaziemia.pl.

Wiedza, inspiracje, dobre praktyki
www.naszaziemia.pl – znajdziecie tu wszystko o naszych działaniach, aktualności ekologiczne, materiały edukacyjne
www.sprzatanieswiata-polska.pl –  bieżące  informacje  związane  z  akcjami  „Sprzątanie  świata  –  Polska” 
i Międzynarodowym Sprzątaniem Bałtyku,  relacje  i  zdjęcia  z  przeprowadzonych akcji,  blogi  lokalnych koordynatorów 
akcji, inspiracje z całego świata
www.recykling.pl – wiadomości prawne, techniczne, technologiczne, dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami, 
www.ekoedukacja.pl – e-learning i internetowa baza materiałów edukacyjnych, zawiera ponad 500 konspektów zajęć, 
lekcji, programów. Czekamy również na Wasze pomysły – najciekawsze publikujemy!
www.klimatdlaziemi.pl –  serwis  dedykowany  sprawom  przeciwdziałania  i  minimalizowania  skutków  zmian  klimatu; 
aktualności, materiały edukacyjno – informacyjne
www.pomozmykasztanowcom.pl –  portal  programu  „Pomóżmy  kasztanowcom”,  źródło  wiedzy  na  temat  

kasztanowców oraz porady, jak walczyć ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 
www.ogrodostojazwierzat.pl – kopalnia wiedzy na temat fauny miejskiej oraz tworzenia ogrodów przyjaznym dzikim 

zwierzętom (ptakom, owadom i drobnym ssakom). Informacje z życia Programu Edukacji na rzecz Rozwoju
Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt”.

Propozycje działań:
Sprzątanie świata – Polska 14-15-16 września 2012
Uczestników zachęcamy do:

1. lokalizowania akcji sprzątania na terenach leśnych, celem ochrony tych wrażliwych ekosystemów 
2. przygotowania  i  przeprowadzenia  happeningu  towarzyszącego  kampanii  „Sprzątanie  świata  –  Polska”, 

promującego nieśmiecenie, segregację odpadów i inne proste sposoby jak na co dzień chronić środowisko
3. zorganizowania dla lokalnej społeczności działań promujących poszanowanie ekosystemów leśnych, ale także 

oszczędność wody, energii, ograniczanie produkcji śmieci, używanie produktów z recyklingu i selektywną zbiórkę 
odpadów

4. korzystania z interaktywnej aplikacji internetowej "Moje Sprzątanie świata" (dostępnej na www.sprzatanieswiata-
polska.pl), która ułatwi koordynację planów i działań

5. założenia  bloga  akcji  -  opiszcie  jak  wyglądają  Wasze  przygotowania  do  akcji,  podzielcie  się  swoimi 
doświadczeniami,  pochwalcie  się  co  robicie!  Na  blogach  możecie  również  umieścić  Wasze  relacje,  zdjęcia, 
reportaże.

Drugi Ogólnopolski Tydzień Zbiórki Telefonów Komórkowych
Zbieramy telefony komórkowe, aby zgromadzić środki  na wymianę sprzętu AGD w placówkach służących dzieciom i  
zwiększać efektywność energetyczną. Zaczynamy 12-19 września, czyli w „Sprzątanie świata”, ale zbieramy cały rok. 
Więcej: www.teledar.pl

Zbiórka Elektroodpadów (każdego rodzaju: od lokówki po lodówki)
Wspólnie ze Stena Recykling, w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie, Siemianowicach i Swarzędzu – więcej 
na www.sprzatanieswiata-polska.pl i www.naszaziemia.pl
Środki  ze  zbiórki  przeznaczamy na  zwiększanie  efektywności  energetycznej  palcówek  służących  dzieciom  poprzez 
modernizację sprzętu AGD  w ramach Programu „Zielona Stopa Filantropa” – więcej na www.zielonastopafilantropa.pl

Happeningi ekologiczne
Razem z nami przygotuj i zrealizuj happening promujący poszanowanie środowiska z okazji: 

 akcji „Sprzątania świata” – promujemy gospodarkę odpadami
 świąt - „Świąteczna pracownia” – namawiamy do zmniejszenia konsumpcji, rozsądnych zakupów (a w 

konsekwencji zmniejszenia ilości odpadów), nie marnowania żywności, podajemy przepis na ekologiczne święta
 Dnia Matki – sadzimy kwiatki na Dzień Matki i promujemy codzienne, proste sposoby ochrony środowiska

mailto:fundacja@naszaziemia.pl
http://www.zielonastopafilantropa.pl/
http://www.teledar.pl/
http://www.naszaziemia.pl/


 Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku – promujemy racjonalne dozowanie detergentów i proszków do prania, 
aby nie przeżyźniać Bałtyku ani polskich rzek i jezior, oraz nieśmiecenie nad morzem, a także zachowanie 
zasobów ryb (czyli przeciwdziałanie przełowieniu).

Wasze relacje z happeningów zamieścimy w serwisach Fundacji i będziemy promować wśród innych uczestników 
naszych działań.

Program „Ogród – ostoja zwierząt” – jego celem jest promocja i zakładanie miejsc zielonych (ogrodów, rabat, 
zakątków) z miejscowymi gatunkami roślin, tak aby chronić lokalną bioróżnorodność. Więcej: www.ogrodostojzwierzat.pl 
Program „Pomóżmy kasztanowcom” –  zbieranie i  utylizacja  liści  kasztanowców białych z poczwarkami szrotówka 
kasztanowcowiaczka, niszczącego te drzewa. Szczegóły: www.pomozmykasztnowcom.pl     

Kluby Naszej Ziemi
Dołącz do sieci Klubów Naszej Ziemi, która liczy już blisko 300 placówek! Planuj i realizuj swoje działania korzystając 
z patronatu Fundacji  Nasza Ziemia, weź udział w konkursach i działaniach tylko dla KNZ. Certyfikaty uczestnictwa i  
materiały dla Klubów do pozyskania w  biurze Fundacji.  Rejestracja,  prezentacja  pracy  Klubów  i  więcej  informacji:  
www.klubynaszejziemi.pl 

Czysta Gmina
Zapraszamy gminy do programu audytowego usprawniającego gospodarkę odpadami i edukację społeczności lokalnych 
w tym zakresie. Pierwsza edycja w toku, kolejna – wiosną 2013. Więcej: www.recykling.pl

Kalendarium 2012/2013
2012
• 6 września – Warszawa - konferencja prasowa; przedstawimy cele edycji 2012/2013 oraz wyniki badań opinii  

publicznej nt. osobistego wpływu na środowisko i rozwoju zrównoważonego
• 12-19 września – Drugi Ogólnopolski Tydzień Zbiórki Telefonów Komórkowych
• 14, 15, 16 września – weekend „Sprzątania świata – Polska”, happening promujący gospodarkę odpadami
• 14 września - inauguracja akcji w Krakowie
• 15 września – gra miejska (Warszawa), zbiórki elektroodpadów (Warszawa, 
• 21 września – zakończenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012”, na terenie RDLP Katowice
• wrzesień – listopad – szkolenia „Nietypowa lekcja bioróżnorodności”
• październik, listopad – działania w ramach programu „Pomóżmy kasztanowcom”: utylizacja liści kasztanowców 

zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka
• od października – szkolenia e-learningowe w serwisie ekoedukacja.pl
• 30 listopada - termin nadsyłania sprawozdań z realizacji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012”
• grudzień – happening „Świąteczna pracownia”

2013
• styczeń – czerwiec - szkolenia e-learningowe w serwisie ekoedukacja.pl
• luty – czerwiec – kolejne szkolenia „Nietypowa lekcja bioróżnorodności”
• luty – nabór do II edycji „Letniej Szkoły Liderów  Ekologii” 
• marzec – czerwiec – działania w ramach programu „Ogród- ostoja zwierząt”
• 22 marca – start siódmej edycji Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku (Dzień Wody, Dzień Morza Bałtyckiego)
• 26 maja – happening „Sadzimy kwiatki na Dzień Matki”
• czerwiec – konferencja podsumowująca edycję 2012/2013, wprowadzenie do edycji 2013/2014, roku 20-lecia 

akcji „Sprzątanie świata – Polska” i Fundacji Nasza Ziemia

Kalendarium  i  bieżące  informacje  o  kampanii  możecie  śledzić  na  www.naszaziemia.pl oraz 
facebook.com/naszaziemia

Zachęcamy do współpracy z:
Mediami - informujcie media o swoich planach, działaniach, sukcesach. Skuteczna edukacja musi być masowa, media są 
jej  znakomitym narzędziem.  Zapraszajcie  dziennikarzy  do  promowania,  relacjonowania  i  włączania  się  do  Waszych 
działań. Nie wahajcie się prosić lokalnych mediów o patronaty nad Waszymi akcjami. 
Policją, strażą miejska i samorządami – reagujcie na przypadki łamania prawa ochrony środowiska. Raportujcie w 
gminach o napotkanych dzikich wysypiskach śmieci, przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu. Wasza reakcja 
piętnuje patologie, a tym samym przyczynia się do ich eliminacji. 
Radnymi i parlamentarzystami - zgłaszajcie problemy ekologiczne do swoich przedstawicieli w samorządach. Pytajcie 
kandydatów na posłów i  senatorów o rozwiązania  problemów ekologicznych. Ich obowiązkiem jest  służba publiczna 
również w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 
Lasami  Państwowymi  –  planując  sprzątanie,  monitoring  lub  poznawanie  lasów,  współpracujmy  z  leśnikami  –  oni 
najlepiej znają problemy terenów, którymi się opiekują. Pytajcie w nadleśnictwach gdzie skierować swoje działania. 

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.pomozmykasztnowcom.pl/
http://www.ogrodostojzwierzat.pl/


Sprawozdanie z udziału
w Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, rok 2012

Termin nadesłania: 30 listopada 2012 r. Prosimy wypełnić drukowanymi literami.
Wersja elektroniczna: prosimy przesłać na fundacja@naszaziemia.pl 
lub wypełnić formularz na www.naszaziemia.pl

Sprawozdawca

województwo miejscowość ulica

powiat kod poczta

gmina tel./fax e-mail

Organizacje współuczestniczące (inne niż sprawozdawca) – jeśli trzeba, dodaj wiersze 
aby wpisać wszystkich partnerów Liczba uczestników w wieku:

nazwa miejscowość przedszkolnym

szkół podstawowych

gimnazjalnym

szkół średnich

dorosłych

Razem:

Efekty (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź i wpisać liczby)

 likwidacja dzikich 
wysypisk: czy była?      TAK / NIE ile wysypisk znaleziono / zlikwidowano? .........../..........
selektywna zbiórka: czy była?      TAK / NIE ile odpadów posegregowano (kg)? ...........
informacja i promocja 
na temat oszczędzania 
energii elektrycznej:

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe liczba osób, do których 
skierowano działania ...........

informacja i promocja 
na temat oszczędzania 
wody:

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe liczba osób, do których 
skierowano działania ...........

informacja i promocja 
na temat używania 
produktów z recyklingu:

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe liczba osób, do których 
skierowano działania ...........

czego dotyczyła: produktów z makulatury  TAK / NIE produkty z innych surowców  TAK / NIE

Zrealizowane lub rozpoczęte działania ekologiczne w roku 2012 (podaj liczbę Waszych działań): 

programy 
edukacyjn
e: .......... konkursy: ......... happeningi: ............ kampanie informacyjne: .............
przedstawi
enia: .......... festiwale: ......... koncerty: ............ wycieczki: .............
Informacje w mediach o Waszych działaniach (podać liczbę):

w 
telewizji: .......... w radio: ......... w prasie: ............ w Internecie: .............

Czy macie sugestie dla koordynatora Kampanii? (np. jakiego typu działania są Wam najbardziej pomoce i potrzebne?) 
- w wersji elektronicznej sprawozdania wpiszcie je poniżej, w wersji papierowej – dołączcie na osobnej kartce.

Opis  Waszych  działań  –  do  wykorzystania  w  raportowaniu  na  stronach  internetowych  i  w  Raporcie  w  wersji  
papierowej:  w  wersji  elektronicznej  sprawozdania  wpiszcie  go  poniżej lub  w dołączcie  w  osobnym załączniku. 
Zdjęcia w wersji elektronicznej prosimy przysyłać w jakości 300 dpi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nasza Ziemia niniejszych danych teleadresowych do celów obsługi akcji  „Sprzątanie świata –  
Polska” i Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wiem o przysługującym mi prawie do wglądu  
i poprawienia danych.

................................. ..................................
miejscowość, data podpis

http://www.naszaziemia.pl/
mailto:fundacja@naszaziemia.pl




Jak zorganizować „Sprzątanie świata”?
To proste:  wystarczy  chcieć coś zrobić,  przygotować się  do tego...  i  zrobić  to!  Potrzebne jest  monitorowanie  stanu  
środowiska, akcje informacyjne i edukacyjne nt. gospodarki odpadami oraz, niestety, uprzątanie terenów publicznych –  
zwłaszcza lasów.  Warto  przy tym skorzystać ze  sprawdzonych sposobów działania  – wiele  inspiracji  znajdziecie  na 
www.sprzatanieswiata-polska.pl. A oto „instrukcja” organizacyjna:

Komitet organizacyjny
Aby zorganizować i sprawnie przeprowadzić naszą akcję, warto powołać społeczny komitet organizacyjny, do którego 
obowiązków należy:  podejmowanie decyzji  dotyczących zasięgu akcji  „Sprzątanie świata  -  Polska”,  pozyskiwanie  do 
udziału w akcji ochotników ze społeczności lokalnej, nawiązanie kontaktów ze służbami oczyszczania w gminach dla 
zorganizowania sprawnego wywozu śmieci zebranych w czasie akcji,  znalezienie sponsorów lub wykonawców usług, 
nadzór  nad  przebiegiem  akcji,  kontakt  z  mediami,  udzielanie  informacji,  dopilnowanie  wywozu  odpadów  po  akcji,  
przygotowanie sprawozdania z przebiegu. 

Planowanie
Planując akcję należy uwzględnić m. in.: 

• bezpieczeństwo uczestników akcji
• warunki lokalne i teren objęty zasięgiem akcji, 
• potencjalną liczbę uczestników (oraz liczbę osób koordynujących ich prace),
• materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji (worki, rękawice)
• potencjalną ilość śmieci i odpadów, które trzeba będzie wywieźć na składowisko lub oddać do recyklingu,
• współpracę z lokalnymi władzami, 
• współpracę z firmami zajmującymi się wywozem i utylizacją odpadów, 
• sposób rejestracji uczestników, 
• źródła finansowania akcji, 
• współpracę z mediami oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do popularyzowania akcji, 
• harmonogram akcji, 
• opracowanie sprawozdania końcowego. 

Pamiętajmy o władzach lokalnych
Konieczne  jest  uzyskanie  poparcia  lokalnych  władz,  a  zwłaszcza  osób  odpowiedzialnych  za  utrzymanie  porządku 
w  miastach  i  wsiach.  Poinformujmy  o  działalności  komitetu  organizacyjnego,  jego  składzie  i  zadaniach,  zapytajmy 
fachowców o najbardziej zanieczyszczone miejsca, wymagające interwencji w pierwszej kolejności, weźmy pod uwagę 
gminne Regulaminy utrzymania porządku i czystości.

Akcję chętnie wspomagają policja, wojsko, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Do każdej z tych służb należy zwrócić  
się odpowiednio wcześnie, przedstawiając plany komitetu organizacyjnego, a ponadto informując, na jakim terenie akcja 
została zaplanowana i ile osób przypuszczalnie będzie w niej  uczestniczyć. Należy określić,  jakiego rodzaju pomocy 
komitet oczekuje. 

Co robimy?
Po pierwsze: monitorujemy i uczmy, jeśli trzeba i można: sprzątamy. W tym przypadku Komitet organizacyjny powinien 
wybrać tyle miejsc, aby móc skutecznie koordynować wszystkie działania. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę: stopień  
zanieczyszczenia danego obszaru,  rodzaje zanieczyszczenia -  należy unikać miejsc skażonych!, dostępność danego 
obszaru dla samochodów (wywóz śmieci, służby ratownicze). Komitet powinien, jeśli istnieje taka potrzeba, rozważyć 
możliwość zorganizowania dowozu ochotników do odległych rejonów. Akcji nie należy planować na terenach zamkniętych  
(np. tereny wojskowe, prywatne, kolejowe).

Informacja
Należy zadbać o to, aby informacja o akcji trafiła do szkół, centrów handlowych (sklepy, bazary, domy towarowe), kin, 
urzędów i  miejscowych  firm.  Do  udziału  pomogą  zachęcić  ulotki  i  plakaty,  umieszczone  w  różnych  miejscach.  Na 
wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych powinno znaleźć się logo „Sprzątanie świata - Polska” - dzięki 
czemu akcja uzyska jednolity charakter.

Źródła finansowania
„Sprzątanie  świata  -  Polska”  jest  akcją  społeczną -  są  jednak pewne koszty  związane z  działalnością  informacyjną  
i  popularyzatorską  (druk  plakatów,  ulotek,  informacji  dla  mediów,  sprawozdań,  itp.),  a  także  prac  komitetu  
organizacyjnego (łączność telefoniczna, transport itp.). Fundusze na przeprowadzenie akcji mogą pochodzić ze źródeł 
lokalnych. Sugerujemy, aby zwrócić się np. do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz 
gminy lub firm z Waszej okolicy o dofinansowanie lub rzeczowe wsparcie akcji. Pomoc warto uhonorować umieszczając 
nazwę i logo darczyńcy na materiałach i przekazując stosowne informacje dziennikarzom w trakcie akcji promocyjnej.

Wywóz i utylizacja śmieci - SELEKTYWNA ZBIÓRKA
Komitet  organizacyjny  powinien  zwrócić  się  do  firm  zajmujących  się  wywozem  i  utylizacją  śmieci.  Do  zadań  firm 
oczyszczania należeć będzie zapewnienie wystarczającej ilości specjalistycznego transportu, wywiezienie śmieci z miejsc 
akcji  na  wyznaczone  składowiska,  tam,  gdzie  istnieje  taka  możliwość  -  dostarczenie  pojemników na  poszczególne 
rodzaje odpadów segregowanych (papier, szkło, puszki, plastik, itp.), wywiezienie posegregowanych odpadów do miejsc 
ich ponownego przerobu (recykling). Śmieci zebrane w czasie akcji nie mogą zalegać w miejscu zbiórki po zakończeniu  
akcji. Sterta gnijących odpadów stanowi zaprzeczenie idei akcji i może mieć niekorzystne skutki dla otoczenia.

http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/
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