#БезОтпадъци
#RecyclingHeroes

СВЕТОВЕН ДЕН НА
РЕЦИКЛИРАНЕТО – 2020

Световен ден на рециклирането 2020
• След изключителния успех на Световния ден на рециклирането през
2018 г. и 2019 г., и благодарение на голямата, неуморната подкрепа
от страна на хора и организации като вашата, ние с радост
съобщаваме темата за 2020 г. - #ГероиНаРециклирането
(#RecyclingHeroes).
• Световният ден на рециклирането 2020 ще се проведе, като
обикновено, на 18 март и ще използва случaя за да разгледа
разнообразен набор от теми: от градове, които станаха Герои на
рециклирането, заради това, че общностите им са изпробвали
иновативни практики за рециклиране. Включете звена, като училища
и фирми, както и личности, които според вас са #RecyclingHeroes.

Препоръчани локални дейности:
Герой на рециклирането
Организирай местно състезание за социални медии
«Герой на рециклирането»
#RecyclingHeroes #БезОтпадъци
• Номинирай местните си герои с помощта на хаштага
#RecyclingHeroes. Това може да бъде дете, местен бизнес,
учител / училище, професионалист, работещ в област,
свързана с рециклиране и устойчивост и / или общност.
• Съветваме ви да комуникирате номинираните си
#RecyclingHeroes в социалните медии (например Twitter,
Instagram и LinkedIn)
• Обявете вашия Герой на рециклирането #RecyclingHero на
18 март или в дните около Световния ден на рециклирането

Почистващи събития
Световният ден на рециклирането 2020 е идеалния
ден за събиране на отпадъци на местно ниво.
Децата и възрастните могат да се включат в
почистването на техните местни райони, като
отделят определено време за среща за желаещите
и след това обиколят определени обществени
пространства, за да събират колкото е възможно
повече отпадъци.
За тези, които живеят близо до брега,
организаторите на събития могат да организират
почистване на плажа.
За да свържат събирането на отпадъците с темата
#RecyclingHeroes, организаторите могат да помолят
участниците да се облекат като супергерои или
дори направят голям знак за супергерой от всички
събрани отпадъци - за целта ще трябва да се търси
обществено пространство, например парк, където
символът от боклук може да се покаже и след това
да бъде извозен.

Модно ревю на супергерои
с дрехи направени от рециклирани материали
• Модно ревю на рециклирани дрехи е добър начин да
привлечете хората, които се интересуват от
рециклиране, както и тези, които се интересуват от
мода! Защо да не ги обединим в темата «супергерои»
през 2020 г.?
• Ако можете да намерите подходящо място във вашия
град, за да организирате модно ревю или събитие в
местно училище, бихме препоръчали да помолите
желаещите участници да дизайнират собствени
тоалети, използвайки рециклирани материали, стари
дрехи, или такива, които са закупили от
благотворителни магазини/магазини за дрехи втора
употреба. Този тип събития е идеален за модни
колежи и университети, училища и местни клубове.

Изложба на Героите на рециклирането
#RecyclingHeroes #БезОтпадъци

• Организирайте артистична изложба с творби,
направени от рециклирани материали.
• Бихте могли да организирате уъркшоп, пленер
или конкурс, насърчавайки хората да представят
своите творения!
• 18 март 2020 г. или друга подходящата дата
около това време, е подходящият момент за
откриване на изложба, представяща всички
произведения на изкуството.
• Поканете общността и се забавлявайте!

Разходки / бягания за повишаване
на осведомеността
#RecyclingHeroes #БезОтпадъци
• С цел привличане на вниманието към Световния
ден на рециклирането, в различнит градове,
организаторите на събития могат да призоват
хората да се съберат заедно за разходка /
маратон, който да повиши осведомеността.
• Тениски с «Световен ден на рециклирането» и
хаштаговете #RecyclingHeroes и #БезОтпадъци
могат да бъдат направени и раздадени на
участниците, които да ги носят по време на
активностите.
• Това би помогнало за създаване на атмосфера в
града и ще заинтригува обществеността по
темата

Състезание на училищата
за създаване на символи за супергерои от рециклирани материали
#RecyclingHeroes #БезОтпадъци
• Училищата, които искат да се включат
Световния ден на рециклирането, могат
организират състезания за деца, които
създадат свои талисмани или аксесоари
супергерои, направени от материали, които
този начин да рециклират.
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• Това може да бъде състезание между деца във
всеки клас или общо училищно състезание
между
класовете, които да се състезават
помежду си. След като резултатите са налице,
училищна съдийска комисия може да обяви
победител.

• Това отново е друг забавен и ангажиращ начин,
по който да накарате младите хора да мислят за
рециклирането.

Бъдете креативни
#RecyclingHeroes #БезОтпадъци
Съветваме ви да бъдете креативни докато
обмисляте дейностите,
които
искате да
организирате. Молим, Вашите публикации в
социалните медии да имат хаштагове, като
#ГеройНаРециклирането,
#БезОтпадъци,
#GlobalRecyclingDay #RecyclingHeroes, за да
достигнат до повече хора и да обединим всички
невероятни активности, събития и творби,
които осъществите!

Всеки може да бъде
Герой на рециклирането!
Свържете се с екипа ни по всички възникнали
въпроси, свързани със Световният ден на
рециклирането!
БГ Бъди активен координира събитието за
България през 2020г.

Програмата МЯСТО България е координирана от БГ Бъди активен и се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола.

