


Екотренінги для вчителів 
Львова



Екотренінги для вихователів
садочків Львова



Екотренінг для учнів (м.Львів)



Екотренінг для учнів області
(с.Кортошино, Давидівська ОТГ)



Проект «ПолітехЕко»



Екотренінги для працівників 
НУ «Львівська Політехніка»



Екотренінги для студентів



Ековистава в Театрі ляльок



Проект «Екобібліотека»



Еко-майстеркласи для дітей



Еко-заходи на молод. таборах



Картонні контейнери



Сортуваня в школах



Розвантаження авто.
Тюкування.



Наша модель

1) Установа/організація (школа, садочок, університет,

бібліотека) зголошується долучитись до Чистого міста;

2) Чисте місто (ЧМ) проводить еко-тренінг «Як сортувати

відходи?» і надає картонні контейнери для сортування

(папір, скло, пластик);

3) ЧМ допомагає з вивозом і викупом відсортованої

вторинної сировини нашими партнерами-

переробниками, або з пошуком найближчого пункту

прийому вторсировини;

*УВАГА! вторсировина від освітніх і культурних закладів

викупляється партнерами-переробниками вторсировини.

4) кошти від здачі вторсировини установи/організації

використовують для своїх соціальних проектів;

5) ЧМ організовує інші еко-заходи (майстеркласи, вистава).



Наші заходи

1)Проводить еко-тренінги "Як поводитись із відходами?";

2)Допомагає організаціям/установам впроваджувати

систему сортування відходів;

3)Подарували освітнім закладам Львова біля 1600

картонних контейнерів для сортування відходів;

4)Організовує дискусійні зустрічі на теми екологічної

культури, поводження з відходами та ін.;

5)Еко-вистава «Знайдена лялька»;

6)Організовує еко-майстеркласи та інші еко-заходи;

7)Допомагає впроваджувати сортування відходів під час

масових заходів: Фестиваль “Вітер На-Дії 2015”, Дитячий форум

видавців у Львові 2015, Фестиваль “Святкуймо воскресіння разом”

2016, Молодіжна проща до Унева 2016, Фестиваль “Зашків - 2017”, ІІ

Буський районний фестиваль "Еко-Лідери 2018".



Ініціатори + партнери =команда

•Заклади культури: Львівська обласна бібліотека для дітей,

Львівський академічний обласний театр ляльок і ін.

•Бізнес: «Вторресурси-Захід», АВЕ-Львів, Грінера, Еко-Львів.

•Екоініціативи і ГО: «Зелена коробка», ГО «За ЕКОрозвиток»,

ZeroWasteLviv, ГО «UCU active», ГО Спільнота «Емаус-Оселя» і ін..

•Влада: ЛКП «Зелене місто», Науково-методичний освітній центр ЛМР,

управління освіти ЛМР (школи і садочки Львова).

•Вищі навчальні заклади: НУ «Львівська політехніка».

•УГКЦ: Комісія екології, Парафії УГКЦ, Львівська духовна семінарія і ін..

•Медіа: Медіа-хаб «Твоє місто», Християнський портал «Дивенсвіт».

і щомісяця нас стає більше 



Наші контакти:


