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Cele edukacyjne na rok 2020 
Stworzenie ciekawego systemu edukacyjnego
wpisującego się w potrzeby mieszkańców gmin
należących do Związku Gmin Krajny oraz aktualnie
obowiązujące przepisy.

Podejmowanie działań wpisujących się w model
gospodarki obiegu zamkniętego.

Utrwalanie zasad zbiórki selektywnej.

Dotarcie z edukacją ekologiczną poprzez media
społecznościowe do jak największej ilości odbiorców
podczas tego jakże trudnego okresu pandemii
wywołanej SARS-CoV-2.



Broszury 
 i ulotki informacyjne

W związku z
pandemią wywołaną
SARS-CoV-2 pojawiła

się nowa grupa
odpadów taka jak

zużyte maseczki oraz
rękawiczki

jednorazowe dlatego
Związek Gmin Krajny
przygotował broszurę

informacyjną jak
należycie postępować

z takimi odpadami.



Związek Gmin Krajny w 2020 roku wprowadził również darmową aplikację
mobilną „EVENIO”. Aplikacja przypomina o terminie wywozu odpadów oraz

informuje o zmianach w harmonogramie odbioru odpadów. 
 

Aplikacja ta jest nieocenionym pomocnikiem przy domowym
gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu



„Ty też możesz pomóc - Serca na nakrętki” 
Przedsięwzięcie realizowane w współpracy z Fundacją

"Złotowianka"

W 2020 roku Związek Gmin Krajny wraz z Fundacją
Złotowianka zakupił pojemniki na plastikowe nakrętki.

  Zebrane nakrętki będą mogły być na nowo przetworzone,
ponieważ jest to doskonały surowiec wtórny.

 Środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną
przeznaczone na leczenie i rehabilitację podopiecznych

Fundacji Złotowianka.



Napisali o Nas

W dniu 9 grudnia 2020 r. 
na łamach tygodnika

"Aktualności Lokalne"
ukazał się artykuł dot.

pojemników na nakrętki
czyli SERC Fundacji

Złotowianka oraz Związku
Gmin Krajny w Złotowie. 



Przykładowe działania informacyjno - edukacyjne 
w mediach społecznościowych



Wspieramy akcje charytatywne

Związek Gmin Krajny w Złotowie przyjął wyzwanie 
w #GaszynChallenge dla Hani i włączył się do akcji wspierając

zbiórkę pieniędzy na terapię genową w walce z SMA.

https://www.facebook.com/hashtag/gaszynchallenge?__eep__=6&__cft__[0]=AZVBcJFO41cBBZ-LmbzqFIzrW8r-dQ0pwsVMud4uVKyXX9cx-yoMcSfKmfzlCQXBBKoxSsldhYIg18Qxxqyotej2kfhjAVNDtecGEMyne2Hbn7HB-0hlng_eRJKWjIw3fI9cQS2Ecy9m6LWmoyI6lYRP4qI5ApRTrxFN0mkf13tP9rEVsBy8Vi2Ngf__hj8gXzw&__tn__=*NK-R


Cele na przyszłość

Ukształtowanie społeczeństwa świadomego odpowiedzialności za
otoczenie.

Dotarcie  z przekazem ekologicznym do jak największej ilości osób w
różnym wieku. 

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

Promowanie ich wykorzystania jako zasobów.

 Szersze upowszechnienie recyklingu i zapewnienie bezpiecznego
unieszkodliwienia odpadów.

Promowanie idei zero waste.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zero+waste&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi8uci7_NDyAhUFvaQKHUEPC6cQkeECKAB6BAgBEDU

