Zapojte sa
do projektu
Eko Alarm
Väčšina odpadu zo slovenských skôl končí
na skládkach komunálneho odpadu nebezpečných pre životné prostredie.
Ak školy začnú systematicky triediť odpad,
bude možné z neho vyrábať nové veci a vyhneme sa tak produkcii tovarov z nových
neobnoviteľných zdrojov materiálov.

Spájame sa a začíname od najmenších
Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o, zástupca značky CURAPROX, v tomto roku spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút
cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sme sa rozhodli venovať
téme odpadov na slovenských školách mimoriadnu pozornosť. Pre materské,
základné a stredné školy sme pripravili možnosť zapojiť sa do celoslovenského
pilotného projektu Eko Alarm. Veríme, že ak má prísť zmena myslenia u ľudí,
musíme začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny
postoj k životnému prostrediu.

Použité zubné kefky premeníme na koše na
triedený odpad
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Firma CURADEN Slovakia s.r.o. predá ročne viac než 3 milióny zubných kefiek,
ktoré po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Nie sú
triedené ani recyklované, čím strácame druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť
na výrobu iných plastových výrobkov. Pritom polypropylén, z ktorého sa zubné
kefky CURAPROX vyrábajú, sa dá v slovenských podmienkach úspešne recyklovať. Preto by sme veľmi radi priniesli alternatívu k ich bežnému vyhadzovaniu.
CURADEN Slovakia s.r.o. vo svojich CURAPROX Smile Shopoch zbiera použité
zubné kefky. Následne sú z nich vyrábané koše na triedený zber odpadu, ktoré
budú darované slovenským školám. Takto je minimalizovaná doprava plastového odpadu a zároveň ľudia zo Slovenska dostávajú prácu.

Odpadu sa budeme snažiť predchádzať
a vyprodukovaný správne vytriedime
Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách s cieľom predchádzať
vzniku odpadu v celej školskej komunite (študenti, učitelia, nepedagogický
personál, rodičia a pod.). Školy teda okrem samotných košov na triedený
zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie,
materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.

Čo ponúkame školám?
Počas pilotného ročníka projektu bude odbornou porotou (zloženou zo
zástupcov všetkých zapojených organizácií) vybraných 200 škôl, ktoré na
základe vyplneného dotazníka zaradíme do jednej zo štyroch testovacích
kategórií projektu. Ambíciou projektu je do roku 2023 zriadiť zber triedeného odpadu na všetkých materských, základných a stredných školách na
Slovensku. Preto chceme na plošné zavedenie projektu zvoliť čo najvhodnejší model.

Kategória 1
• školy, ktoré sa už systematicky venujú triedeniu odpadu (tzn. majú zavedený funkčný
triedený zber odpadov)
• na škole už majú koše na triedený zber odpadov (v triedach alebo na chodbách) – či už
plastové, alebo vlastnoručne vyrobené
• chcú ísť v téme odpadu ešte ďalej: napr.
neprodukovať takmer žiadny odpad, predchádzať jeho vzniku, vnímať odpad ako zdroj, atď.

Kategória 2
• školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu
odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný triedený zber odpadov, prípadne školy,
ktoré to niekedy v minulosti skúšali a nefungovalo im to
• na škole nemajú koše na triedený odpad, ale
v obci (a pri škole) majú možnosť triediť – tzn.
obec zabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Čo ponúkame?
• koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber
odpadov do každej triedy na škole, ktoré ich ešte nemajú, prípadne ich potrebujú doplniť alebo vymeniť
• 300 € grant na rozvoj aktivít zameraných na riešenie
problematiky odpadu v škole
• mentoring 20 hodín ročne – spoločné minimálne
3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“ na
škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom nastaví,
kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať

Čo ponúkame?
• koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber
odpadov do každej triedy na škole
• 150 € grant na rozvoj aktivít zameraných na riešenie
problematiky odpadu v škole
• 50 % škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“ na škole 3 dni do roka – spoločné minimálne 3 osobné stretnutia mentora a „akčnej skupiny“
na škole, pri ktorom si škola spoločne s mentorom
nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
• 50% škôl v tejto skupine dostane ročne 20 hodín
kurzov v triedach na škole
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Kategória 3

Čo ponúkame?

• školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu
odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný
triedený zber odpadov
• na škole nemajú koše na triedený odpad a ani
v obci nemajú možnosť triediť – tzn. obec
zatiaľ nezabezpečuje vývoz triedeného odpadu

• podporu vo forme vybavenia stojiska/vývozu vytriedeného odpadu pre školu v obci, tzn. vyjednávanie
s obcou, diskusia s OZV
• v prípade pozitívneho vybavenia vývozu triedeného
odpadu škola získa:
• koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do
každej triedy na škole
• 150 € grant na rozvoj svojich aktivít zameraných na riešenie problematiky odpadu v škole
• 50% škôl v tejto skupine dostane mentorovanie „akčnej skupiny“
na škole 3 dni do roka – spoločné minimálne 3 osobné stretnutia
mentora a „akčnej skupiny“ na škole, pri ktorom si škola spoločne
s mentorom nastaví, kam sa chcú posunúť a čo chcú rozvíjať
• 50% škôl v tejto skupine dostane ročne 20 hodín kurzov v triedach
na škole

Kategória 4

Čo ponúkame?

• školy, ktoré sa doteraz nevenovali triedeniu
odpadu – tzn. na škole nie je zavedený funkčný
triedený zber odpadov, príp. to niekedy v minulosti skúšali a nefungovalo im to

• koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber
odpadov do každej triedy na škole

• na škole nemajú koše na triedený odpad, ale
v obci majú možnosť triediť – tzn. obec zabezpečuje vývoz triedeného odpadu

Ako sa registrovať?

Registrácia škôl je možná od
pondelka 28. augusta 2017
do utorka 10. októbra 2017.
Ak sa chcete zapojiť, vyplňte
tento registračný formulár.
Kontaktná osoba:
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O výbere 200 pilotných škôl rozhodne odborná porota zložená zo zástupcov všetkých
zapojených organizácii do utorka 31. októbra 2017.
Projekt Eko Alarm je realizovaný vďaka finančnej podpore partnera projektu CURADEN
Slovakia s.r.o.. Viac info o spoločnosti nájdete na: www.curaprox.sk.

Čo budeme
od zapojených
škôl požadovať?
• osadenie košov na triedený odpad do
každej triedy v škole
• zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie
košov na triedený zber odpadov
• v prípade vybrania do 50% škôl, ktoré
získajú lektorovanie, umožniť počas
vyučovania lektorovanie v triedach
v rozsahu 20 vyučovacích hodín
• v prípade vybrania do 50% škôl, ktoré
získajú mentorovanie, umožniť spoločné minimálne 3 osobné stretnutia
mentora, učiteľa a „akčnej skupiny“
na škole; pri týchto si škola spoločne
s mentorom nastaví, kam sa chcú
posunúť a čo chcú rozvíjať
• e-mailová a telefonická komunikácia
školy v projekte
www.ekoalarm.sk
www.facebook.com/EkoAlarm

