
Miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie: wziąć pod uwagę, że można się pobrudzić, że
takie działania wymagają trochę przestrzeni, dobre mogłyby okazać się np. sala w Gminnym Ośrodku Kultury,
sale w szkole lub gdy pogoda będzie odpowiednia na świeżym powietrzu – zorganizować stoły, niezbędny
sprzęt.  
Z czego i co można będzie wykonywać? Czy będą to ozdoby i dekoracje, biżuteria, przedmioty użytku
domowego, doniczki, wazony, przedmioty do przechowywania (lub ozdabianie słoików, szkatułek, skrzynek),
koszyki, naczynia, ogrody w szkle. Jakich materiałów można użyć: butelek, słoików, sznurków, starych
ciekawych ubrań, papieru, wypisanych długopisów, farb, starych płyt CD/DVD. 
Ogólne zasady wydarzenia: Czy organizator narzuca i zapewnia niektóre rzeczy (można też zorganizować
zbiórkę) czy uczestnicy sami przynoszą i wykonują przedmioty. 
Myśl przewodnia warsztatów oprócz zero waste: Może przedmiot będzie wykonywany dla konkretnej osoby?
Babci, taty, przyjaciela, znajomego? Może będzie formą nietypowego prezentu od serca? 
Organizacja konkursu na najlepsze prace: przygotowanie stanowisk do głosowania, nagroda dla laureatów
konkursu. 
Regulamin tego konkursu i sposób wyłonienia zwycięzców. 
Zbiórka pieniędzy: Podczas trwania warsztatów można zorganizować miejsce na zbiórkę pieniędzy, sprzedaż
gadżetów DD. Można również po konkursie zorganizować symboliczną licytację rzeczy, które uczestnicy
stworzyli w ramach wydarzenia, jeżeli wyrażą na to zgodę. 

DOBRE WARSZTATY EKOLOGICZNE

Co warto zaplanować:  

Warsztaty DIY w koncepcji zero waste mogą pobudzić kreatywność zarówno młodszych jak i starszych uczestników.
Wykorzystując ponadprzeciętną pomysłowość można nieraz stworzyć coś z niczego! Dodatkowo dając wielu
rzeczom nowe życie, dbamy o nasze otoczenie chcąc żyć w zgodzie z naszą ekologiczną naturą. Zwieńczeniem tego
typu wydarzenia może być konkurs wykonanych prac – publiczność oddając głosy na najbardziej twórczą,
użyteczną a zarazem nietypową rzecz wyłania zwycięzców. Jesteśmy dobrzy nie tylko czyniąc dobro drugiemu
człowiekowi, ale także dbając o naszą planetę. Dobro jest w nas i uzewnętrzniać je możemy na milion sposobów! 

Dobre wskazówki: 
Dużo inspiracji odnośnie organizowania eko-wydarzenia możecie znaleźć na stronie https://laudatosi.caritas.pl/ 
Można poprosić o pomoc nauczycieli plastyki z pobliskich szkół lub osób posiadających „artystyczną duszę”
które podczas warsztatów pomogłyby osobom nie mającym pomysłu co można zrobić, a chcących uczestniczyć
w warsztatach. 

Promocja wydarzenia:     
Koniecznie promocja wydarzenia w internecie – portale społecznościowe: fb, Instagram, TikTok, YouTube. 
Zaproszenie do współpracy okolicznej szkoły. 
Plakaty informujące o wydarzeniu w miejscach, które są uczęszczane regularnie.  

Materiał na temat promocji i social mediów z webinarium dostępny tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=eBjXahAi27Q&list=PLXVPj5nOsGcO54wUwsmRVFzdRYi_RjVRN 
https://www.youtube.com/watch?v=F4huHCM59Eg  
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