Всесвітній день прибирання
«World cleanup day»
Інструкція, обов’язки та план дій волонтера
Всесвітнього дня прибирання 15 вересня
Загальнонаціональні завдання
по напрямку «Волонтери» на 2018 рік:
 Залучити до участі у прибиранні 15 вересня 1 000 000 волонтерів у всіх
районах 24 областей України (кількість населених пунктів визначається в
залежності від організаційних можливостей обласної команди. В кожній
області формується команда, яка залучає міста та села, формуючи місцеві
команди, які координують місця прибирання (локації).
 Створення міських та сільських команд ГО «Let’s do it, Ukraine» з метою
підтримки місцевих громад в реалізації інших проектів соціальноекологічного спрямування.
 Сприяти розвитку екологічної свідомості серед населення.
Інструкція волонтера
До Всесвітнього дня прибирання 15 вересня «World Cleanup Day:
1. Домовся із друзями і колегами прийти на Всесвітній день прибирання – це
можливість:
- провести час цікаво і з користю для довкілля та суспільства
- познайомитись із іншими позитивними людьми
2. Заздалегідь підготуй і візьми з собою на прибирання такі речі:
- рукавички – 1-2 пари на 1 учасника акції
- пакети – 3 (три) 120-літрових пакети (бажано підвищеної міцності) на учасника на
2-3 години прибирання
- вода – 0,5-1 літр на учасника на 2-3 години прибирання
- вологі серветки або антисептик
- щось поїсти – зручно брати печиво (200-300 грам)
- можна взяти ручку і блокнот, щоб записати контакти нових позитивних знайомих
- фотоапарат – ти зможеш зафіксувати себе з друзями і певну територію до
прибирання і після нього
- одяг, який добре закриває ноги і відповідає очікуваним погодним умовам
- гарний настрій :-)

Під час прибирання дотримуйся, будь ласка, цієї інструкції. Це значно полегшить
процес прибирання 
На день прибирання 15 вересня 2018 року:
1. Знайди координатора локації або його помічників.
2. Будь ласка, запишись до реєстраційного листа, який знаходиться у координатора
локації. Твої контакти потрібні нам, щоб запросити тебе на наш наступний
екологічний проект.
3. Ознайомся з правилами техніки безпеки. Якщо є документ з правилами постав
свій підпис під ним.
4. Якщо в тебе його нема, отримай інвентар для прибирання: комплект пакетів та
мішків для роздільного прибирання сміття та одну пару рукавичок.
5. Приєднайся до будь-якої з груп учасників прибирання. Якщо ти прийшов з
друзями, ви можете створити власну групу і вибрати собі старшого по групі. Це
полегшить координацію прибирання.
6. Під час прибирання обов’язково сортуй сміття наступним чином:
 Окремо пластикові пляшки та алюмінієві банки – в поліетиленові пакети
 Окремо скло – у поліпропіленові мішки (або міцні поліетиленові 120 л пакети);
 Інше сміття – у поліетиленові пакети (бажано об’ємом 60 л – такі можна
набирати повні).
7. Наповнені сміттям мішки слід відносити до спеціального місця збору, яке вкаже
координатор. Це вкрай полегшить організацію вивозу сміття.
8. Будь уважний під час прибирання, особливо обережно поводься зі склом та
іншими гострими предметами!
9. Координатор прибирання разом зі своїми помічниками періодично будуть робити
обхід території прибирання. У кожного з них при собі буде певний інвентар. За
потреби, звертайся до них по новий мішок, пакет або рукавички.
10. Якщо у тебе виникнуть питання під час прибирання, звертайся до координатора
локації або його помічників.
11. Після закінчення прибирання – сфотографуйся з друзями на місці, яке ви
прибрали своїми руками. Ці світлини можна викладати на сторінках в соціальних
мережах із хештегами #ldu / #letsdoitukraine / #wcd / #worldcleanupday та
відправляти координаторам міста або області для подальшого розміщення на
офіційних сторінках спільноти та звітах про акцію.
Дякуємо Тобі ще раз за твій внесок у Велику справу, яку ми робимо РАЗОМ!

Як сортувати сміття
Сортувати сміття досить просто – ми виділяємо 3 основні фракції:
1. Скло – це пляшки з-під пива, горілки..., підходить і бите скло; головне,
щоб воно було чисте - тобто це має бути не шматок землі, в якому десь захована
пляшка, а скляна пляшка, можливо, трохи забруднена.
2. Пластик – це лише пластикові пляшки з-під напоїв (живчик, кола,
мінералка), які також мають бути більш-менш чистими; ні в якому разі не класти
сюди пластиковий посуд, стаканчики, пакети, кеди, зонтики.... Це лише пластикові
пляшки, які закручуються кришечкою; також сюди можна класти алюмінієві
баночки з-під пива, енергетичних напоїв.

3. Все інше, що можна знайти у наших чудових парках – це сміття, яке, на
жаль, закінчить своє життя на полігоні :(

Сортування відбувається доволі індивідуально, залежно від регіону та
можливостей координаторів, тож фракції та правила сортування можуть значно
відрізнятися. Уважно слухайте інструкції координаторів локацій!

Віримо, що разом зможемо внести свій вклад в становлення та розвиток
екологічної свідомості громадян і, що дана ініціатива стане початком нашої
плідної співпраці.

Зробимо Україну чистою разом!
Всесвітній день прибирання 15 вересня 2018р.
«World Cleanup Day».
Контакти:
Сайт: https://letsdoitukraine.org/
Facebook: https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco

