
MI IS EZ? 

KIVEL? HOGYAN KOMMUNIKÁLJ?

HOL? 

MIKOR? 

MIÉRT 
JÓ EZ? 

HOGYAN VALÓSÍTSD MEG?

Külföldi példák

Európai Hulladékcsökkentési Hét 2017

AJÁNDÉKDOBOZ 

 Neked is vannak olyan tárgyak a polcodon, amikre egyáltalán nincs szükséged? 
Esetleg könyvek, filmek amiket szívesen megosztanál másokkal? Akkor ezt az akciót neked 
találták ki! Az Ajándékdoboz vagy Közösségi polc egy olyan nyitott hely, ahova az emberek 
vihetnek, vagy éppen elhozhatnak különböző tárgyakat, eszközöket. Ez az akció egy egyszerű 
lehetőség arra, hogy a tárgyak új gazdára találjanak. 

Kollégáiddal, osztálytársaiddal, 
barátaiddal, vagy akivel szívesen 
megosztanád a tárgyaidat.

A munkahelyeden vagy az iskolában: 
közösségi étkezdében, osztály-
teremben vagy bármilyen másik 
közösségi ponton

Készítsd elő az akciót és indítsd be 
az Európai Hulladékcsökkentési Héten

Az Ajándékdoboz vagy Közösségi 
polc segítségével egyszerűen 
ösztönözheted a környezeted az 
újrahasználatra és felhívhatod a 
figyelmet arra, hogy a jó állapotban 
levő dolgokat ne dobjuk ki. 

1) E-mailben értesítsd a célközönséget még az 
Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
a lehetőségről és kérd meg őket, hogy vigyék 
magukkal a már nem használt tárgyaikat
az Ajándékdobozba.

2) Tegyél ki néhány plakátot az étkezdében vagy 
osztályteremben. Legyenek jól láthatóak!

3)Készíthetsz képeket is melyeket a közösségi 
média felületek egyikén ossz meg, a lent látható 
hashtag-ek használatával. Így lehet, hogy 
másoknak is kedvet csinálsz a részvételhez. 

1) Regisztráld akciódat a www.hulladekcsokkentesihet.hu oldalon;

2) Keress egy könyvespolcot és alakítsd ki saját Ajándékdobozod. Ha nincs könyvespolcod,
helyezz ki egy nagy kartondobozt. Mindenképp kérj engedélyt a kihelyezésre;

3) Készíts egy használati útmutatót az Ajándékdobozhoz és helyezd ki jól látható helyre;

4) Alakíts egy kezdő csoportot, akikkel kihelyeztek pár tárgyat, amikre már nincs szükség;

5) Szervezz egy kis felavatási ceremóniát az Európai Hulladék-
csökkentési Hét idején és tájékoztasd kollégáidat vagy osztálytársaidat 
az Ajándékdoboz működéséről;

6) Tartsd életben az akciót az Európai Hulladékcsökkentési Hét után is. 
Kérhetsz visszajelzést is az akcióról (pl. Ki használta? Mik voltak
a legnépszerűbb kihelyezett tárgyak?);

7)Oszd meg az akcióról készült képeket közösségi média felületek 
egyikén és küldd el a koordinátorodnak is. 

• Wunderkiste (Wonder
Box) – Németország

• Give Box – Belgium
• Videó: Give Box

Bacelona –
Spanyolország

Újrahasználat 
& Javítás

Adj új életet 
tárgyaidnak!

http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Germany.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Brussels.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dBfmDqm7v4M&feature=youtu.be
www.ewwr.eu
https://twitter.com/2EWWR
https://www.facebook.com/ewwr.eu
https://www.instagram.com/2ewwr/



