Co powinniście wiedzieć o zbiórce ZSEE

I. Zaplanowanie zbiórki ZSEE.
Krok 1:

Zaplanowanie daty i miejsca (na terenie szkoły lub gminy) przeprowadzenia
akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we współpracy z
gminą.

Krok 2:

Załatwienie wszystkich formalności związanych z akcją zbiórki – jeśli zbiórka
będzie przeprowadzona na terenie szkoły zadbajcie o pozwolenie dyrekcji, jeśli
w innym miejscu na terenie gminy – uzyskajcie zgodę władz gminy.
Ważne! Jeśli ustalicie datę i miejsce zbiórki niezwłocznie poinformujcie o tym
organizatora konkursu, który zapewni Wam bezpłatny odbiór elektroodpadów
zebranych podczas jej trwania. Informacja ta jest niezbędna do sprawnej i
terminowej obsługi Waszego wydarzenia.

Krok 3:

Od tej pory Waszym nieodłącznym towarzyszem powinien zostać aparat
fotograficzny lub kamera, róbcie dokumentację poszczególnych działań,
przyda się ona do przygotowania raportu.

II. Rozpowszechnienie informacji o zbiórce ZSEE.
Przykład 1:

gazetka szkolna.
Podzielcie się zdobytą wiedzą i promujcie prawidłowe postępowanie z ZSEE –
pamiętajcie, że w konkursie reprezentujecie całą szkołę i wiecie już znacznie
więcej niż Wasi koledzy. Omówcie temat ZSEE i planowanej zbiórki
elektroodpadów w formie np. gazetki ściennej.
Forma opisu: zdjęcie gazetki, opis sposobu dystrybucji.

Przykład 2:

plakat i ogłoszenie.
Plakaty i ogłoszenia informacyjne zachęcające mieszkańców gminy do udziału
w akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny
zawierać podstawowe informacje na temat ZSEE oraz właściwych sposobach
postępowania z nim.
Forma opisu: zdjęcie plakatu, opis sposobu dystrybucji, treść ogłoszenia .

Przykład 3:

współpraca z mediami.
Przygotowanie komunikatów do mediów o planowanej na terenie szkoły
(gminy) akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
wymagać będzie zredagowania tekstów opracowanych przez Was
komunikatów, a następnie wysłania ich do mediów lokalnych (prasa, radio,
strona internetowa szkoły, gminy, instytucji Was wspierających).
Forma opisu: treść przygotowanych informacji, spis mediów, do których udało
Wam się dotrzeć, wycinki prasowe i adresy linków internetowych, pod którymi
opublikowano informacje o zbiórce ZSEE.

Przykład 4:

promocja bezpośrednia.
Promocja bezpośrednia polega na osobistym dotarciu do odbiorców
planowanej przez Was zbiórki ZSEE – do uczniów Waszej szkoły, mieszkańców
gminy, przedstawicieli urzędu gminy, właścicieli przedsiębiorstw, firm i
sklepów.
W tym celu wymyślcie, a potem dzieląc się pracą w zespole przygotujcie
dowolną formę bezpośredniej promocji – może to być akcja happeningowa na
terenie szkoły, dyskoteka, kiermasz, rozdawnictwo ulotek w supermarkecie,
wystąpienie na zebraniu gminnym czy ogłoszenie w kościele.
Forma opisu: informacja o tym jak przebiegła akcja informacyjna, gdzie
została przeprowadzona, co ciekawego się wydarzyło, jakie było
zainteresowanie odbiorców.

III. Przeprowadzenie zbiórki ZSEE.
Krok 1:

Przydzielcie zadania członkom zespołu i osobom Was wspierającym.
Poinformujcie osoby zaangażowane w obsługę zbiórki o zagrożeniach
związanych z ZSEE, rozdajcie im materiały edukacyjne i instruktażowe.

Krok 2:

Skoordynujcie logistykę odbioru ZSEE z lokalnym operatorem zbiórki lub
podmiotem wskazanym przez organizatora konkursu – w tym przypadku
informację o terminie i miejscu odbioru ZSEE przekazaliście organizatorowi już
na początku planowania zbiórki, teraz otrzymacie od organizatora numer
telefonu kierowcy, który będzie odpowiedzialny za odbiór elektroodpadów
zebranych przez Was podczas akcji.

Krok 3:

Przygotujcie i zabezpieczcie miejsce przeprowadzenia zbiórki ZSEE, a także
wydzielcie miejsca dojazdowe zgodnie z sugestią operatora zbiórki ZSEE.

Krok 4:

Sprawdźcie czy szkoła/gmina jest przygotowana do realizacji zadania: czy
wywieszone zostały oznakowania (drogowskazy), wyłożone ulotki,
zgromadzone upominki ekologiczne wykonane przez uczniów lub sojuszników
zespołu (np. firmy, sklepy).

Krok 5:

Pilnujcie przydzielonych zadań w trakcie prowadzenia zbiórki, udzielajcie
informacji mieszkańcom, promujcie szkołę i swoje osiągnięcia.

Krok 6:

Uzyskajcie od lokalnego operatora zbiórki ZSEE podpisany protokół odbioru
elektroodpadów z podaną masą zebranego przez Was ZSEE. Jeśli Waszą
zbiórkę obsługuje operator wyznaczony przez organizatora protokół odbioru
udostępnimy Wam natychmiast po jego otrzymaniu po zakończeniu akcji.
Forma opisu: informacja o tym jak przebiegła zbiórka ZSEE, ile zebraliście
elektroodpadów, jakie było zainteresowanie odbiorców, o co pytali i jakie
zgłaszali problemy.
IV. Podsumowanie zbiórki ZSEE.
Podsumowanie zbiórki ZSEE to miejsce na pochwalenie się Waszymi
osiągnięciami. Napiszcie ile udało Wam się zebrać ZSEE, ile rozdaliście
materiałów edukacyjnych, kto Was wspierał i w jakim zakresie, ilu
mieszkańców gminy zaangażowało się w akcję, jaki efekt społeczny został
osiągnięty. Nie zapomnijcie dołączyć zdjęć.
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