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Tyle śmieci statystycznie generuje każdy Polak.
Wygenerowanie wielu z nich z powodzeniem 
moglibyśmy uniknąć, a przynajmniej zdecydowanie je 
ograniczyć, stosując się do kilku prostych zasad.

Podejmuj z nami realne działania mające na celu zwiększanie 
świadomości ekologicznej mieszkańców! Zapraszamy Cię do 
wspólnego działania w celu upowszechniania idei 3R już dziś, 
podczas Tygodnia 3R, a także po nim. Mamy nadzieję, że 
zainspirujemy Cię do podjęcia działań długofalowych, które 
rozwiną się na cały rok, a nawet lata? 

340 kg odpadów

Reduce |  Reuse | Recycle
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Mamy nadzieję, że nasz przewodnik będzie 
inspiracją do tworzenia i sprawnego działania 
partnerstw na rzecz 3R!

O poradniku
▪ Jako organizacja pozarządowa masz wyjątkową 

możliwość wywierania wpływu i realizowania nie 
tylko działań własnych, ale także współdziałania 
z podmiotami z innych sektorów.

▪ Ten poradnik powstał, by zainspirować Cię, pokazać 
możliwości i zachęcić do tworzenia nowych partnerstw 
na rzecz idei 3R oraz usprawnić już działające.

▪ Znajdziesz tu gotowe narzędzia, by zbudować 
międzysektorowe partnerstwa i podjąć wspólne 
działania promujące zapobieganie powstawaniu 
odpadów, ponowne wykorzystanie, naprawę, recykling. 

▪ Wspólne działania mają większą moc!
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Dlaczego 3R
Ustanowiona przez Unię Europejską hierarchia postępowania 
z odpadami pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska 
naturalnego oraz optymalnie wykorzystać cenne surowce 
zawarte w odpadach. 
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Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, należy 
w pierwszej kolejności poddać odzyskowi przygotowując 
do ponownego użycia lub do recyklingu, a jeżeli to nie jest 
możliwe – poddać innym procesom odzysku.

Biorąc pod uwagę różnorodność firm, instytucji
i organizacji, z którymi współpracujesz, możesz 
dotrzeć z przekazem do różnych grup odbiorców. 
Zdajesz sobie również sprawę, jak istotne jest dziś 
zagadnienie odpowiedniego gospodarowania 
odpadami w kontekście zrównoważonego rozwoju. 
Wykorzystaj partnerstwa i promuj ideę 3R. 
To właśnie Ty wiesz najlepiej, jak to zrobić!

Działając w sektorze organizacji 
pozarządowych wiesz, że to ten sektor jest 
motorem zmian. Pełnisz nie tylko funkcję 
doradczą, ale przede wszystkim pokazujesz 
drogę. Masz możliwość wywierania wpływu 
dzięki partnerstwom, które wykorzystujesz 
na wielu etapach działania. 

Zapobieganie 
powstawaniu

odpadów

Przygotowanie
do ponownego

użycia

Recykling

Inne procesy 
odzysku

unieszkodliwianie



Zaangażuj się 
w Tydzień 3R! 

Nie wiesz od czego zacząć? 
W poradniku znajdziesz inspiracje do działania i porady jak 
w prosty sposób zbudować silne partnerstwa na rzecz 
szerzenia idei 3R.

Realizujesz już akcje proekologiczne? 
Działasz już z innymi podmiotami?
Z poradnika dowiesz się, jak zbudować świadomość, 
rozszerzyć partnerstwa i poprawić efektywność Waszych 
wspólnych działań w duchu 3R.
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Od czego zacząć?

Sprawdź w poradniku
dlaczego warto się 

zaangażować
i poznaj możliwości

Zrealizuj wybrane
działanie / działania 

w Tygodniu 3R – każda 
aktywność się liczy 

Dodaj działanie do 
mapy i poinformuj 

innych o swojej 
aktywności

Żyj zgodnie z ideą 
3R przez wszystkie 

tygodnie w roku

KROK1 KROK2 KROK3 KROK4

Jak to zrobić? To bardzo proste:

7 | JAK SIĘ ZAANGAŻOWAĆ



Współpraca – dwie lub więcej organizacji pracujących razem
– ma potencjał do tworzenia dalekosiężnych zmian na rzecz edukacji i 

lokalnego rozwoju idei 3R

INNY NGO
np. zbiórka ubrań dla 

potrzebujących

LOKALNA
SPOŁECZNOŚĆ

np. podzielnia
sąsiedzka

LOKALNA GMINA
np. ekobazarek - rękodzieło

ZAPRZYJAŹNIONA FIRMA
np. konkurs z nagrodami 

sponsorowanymi
przez partnera

SZKOŁA
np. gra terenowa

dla dzieci

LOKALNY AUTORYTET
np. kampania 

promocyjna działań

RRRazem w 3R
W ramach Tygodnia 3R bądź tym, który inicjuje, 
tworzy i prowadzi partnerstwa wraz z innymi 
organizacjami. Wykorzystaj potencjał! Jako 
organizacja pozarządowa masz wyjątkową 
możliwość wywierania wpływu i realizowania nie 
tylko działań własnych, ale także współdziałania 
z podmiotami z innych sektorów.

Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 
w spajającym Was w jedno Tygodniu 3R może 
podkreślić Wasz wizerunek odpowiedzialnej, 
świadomej i zaangażowanej organizacji! 
Wykorzystajcie wspólne zasoby, by pracowały 
dla jednego celu i osiągnąć lepszy rezultat.
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RRRazem w 3R

Zbiórka w partnerskiej firmie (np. nakrętek, 
ubrań, baterii, książek, podręczników, 

innych potrzebnych rzeczy)

▪ Wytypuj partnera, z którym możesz 
zrealizować takie działanie.

▪ Zadbaj o materiały edukacyjne i prawidłowe 
informacje na temat przedsięwzięcia.

▪ Zorganizuj odbiór zebranych rzeczy
i transport do miejsca, gdzie poddane zostaną 
recyklingowi/przekazane 
potrzebującym/wykorzystane.

Warsztaty DIY

▪ Zaangażuj eko-influencera.
▪ Zorganizujcie eko warsztaty 

DIY online lub stacjonarnie 
dla wybranej grupy.

Realizacja szkolenia na wybrany 
temat związany z odpadami 

i recyklingiem

▪ Zastanów się, czy wśród Twoich partnerów 
są eksperci, którzy mogliby pomóc 
zrealizować szkolenie skierowane
do wybranej grupy odbiorców. 

▪ Poszukaj innych partnerów: gminę, 
ekspertów od gospodarki odpadami, osoby 
zajmujące się ochroną środowiska w firmach. 

▪ Zrealizujcie szkolenie w formie online lub 
stacjonarnie.

Wykorzystaj potencjał, który już posiadasz do działań w ramach Tygodnia 3R. Przeanalizuj swoją 
sieć partnerów, zastanów się, co możecie wspólnie zrobić i zbudujcie silne Partnerstwo 3R.
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Pochwal się przeprowadzonym 
działaniem na naszej mapie.

https://5frakcji.pl/tydzien-3r/


Buduj świadomość ekologiczną 
wśród Twoich interesariuszy

Jak to zrobić?
▪ Zachęć partnerów do włączenia się do działań 

w ramach Tygodnia 3R, poleć im poradniki dostępne 
na stronie www.tydzien3r.pl

▪ Udostępniaj nasze materiały edukacyjne w mediach 
społecznościowych i na swojej stronie internetowej; dziel się 
materiałami edukacyjnymi poprzez newsletter

▪ Zorganizuj szkolenie/pogadankę wśród społeczności lokalnej/ 
w zaprzyjaźnionej gminie na temat prawidłowego 
postępowania z odpadami

▪ W porozumieniu z zaprzyjaźnioną gminą 
i przedsiębiorstwem gospodarującym odpadami zorganizuj 
zbiórkę odpadów połączoną z informacjami na temat 
prawidłowego postępowania z odpadami

▪ Zorganizuj warsztaty edukacyjne w zaprzyjaźnionej szkole
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http://www.tydzien3r.pl/
https://5frakcji.pl/tydzien-3r/


Zorganizuj stojaki na rowery
i zachęcaj mieszkańców do poruszania się bez samochodu.

Codzienna odpowiedzialność
3R każdego dnia

Rób research na stronach organizacji 
proekologicznych, promujących cele 
zrównoważonego rozwoju i ideę 3R                         

i udostępniaj u siebie. Zastanów się co 
możecie zrobić razem!

Dawaj przykład. Wyposaż biuro w kosze do 
segregacji odpadów i opatrz je plakatami 

edukacyjnymi. 

Patronuj ciekawym wydarzeniom promującym 
ideę 3R, podziel się swoim doświadczeniem, 
włączaj się w komunikację, udostępniaj już 

zdobytą wiedzę!

Rób cykliczne badania wśród partnerów. 
Dowiaduj się, co zrealizowali i jakie to dało 

efekty, szerz informacje wśród interesariuszy.

Inspiruj i rozglądaj się dookoła. Gmina 
zrealizowała ciekawą akcję? Szkoła 

zorganizowała konkurs? Poinformuj sąsiednią 
placówkę o działaniach i zasugeruj, by wzięła 

przykład! 

Organizuj cykliczne pogadanki dla 
współpracujących firm, zachęcaj do pobierania 

i udostępniania materiałów edukacyjnych!

Edukuj swoich odbiorców! Prześlij im poradnik dla konsumenta, gdzie znajdą inspiracje 
do działania i porady, jak działać w duchu 3R na co dzień! 

Edukuj Wspieraj Bądź na bieżąco
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Zaangażuj się w budowę Centrów 
3R! Sprawdź, czym jest Inkubator 
Centrów 3R

▪ Zbudujesz partnerstwa 
do innych działań w przyszłości!

▪ Stworzysz wizerunek swojej 
organizacji jako świadomej

i odpowiedzialnej. 

▪ Zdobędziesz niezbędną wiedzę na 
temat oczekiwań i poziomu wiedzy 

interesariuszy i konsumentów 

Twoje korzyści

https://5frakcji.pl/tydzien-3r/
https://5frakcji.pl/edukacja/


Zainspiruj się!
Fundacja Koalicja 5 Frakcji

▪ Koalicja 5 Frakcji, powstała pod parasolem Kampanii 17 
Celów, to międzysektorowa inicjatywa podmiotów, które 
kreują innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania 
segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych 
i wzmacniają pozycję konsumentów w procesie zielonej 
transformacji. 
Koalicja łączy różne sektory, od biznesu poprzez miasta 
i gminy do organizacji pozarządowych, aby podnieść 
efektywność już prowadzonych działań i poszukiwać nowych 
odpowiadających w innowacyjny sposób na wyzwania 
rynkowe. Jednym z proponowanych rozwiązań już 
wprowadzonych na rynek jest etykieta czyli ustandaryzowany 
system oznakowania, który jasno wskazuje konsumentowi,
jak segregować odpady opakowaniowe.
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DO
POTWIERDZENIA



Zaangażuj się 
w Tydzień 3R! 

Skorzystałeś z naszych materiałów 
edukacyjnych? Udostępniaj je w swoich 
kanałach informacyjnych! 
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Udostępniaj materiały w miejscach 
widocznych dla mieszkańców!



Dlaczego warto się zaangażować?
Tydzień 3R to doskonała okazja by:

▪ Zbudować lub wzmocnić międzysektorowe partnerstwo
▪ Przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej 

lokalnej społeczności
▪ Kreować realne działania zmierzające do ograniczania 

wpływu odpadów na środowisko
▪ Promować swoje działania na mapie dobrych praktyk 

Tygodnia 3R
▪ Uczestniczyć w silnym partnerstwie na rzecz 

upowszechniania idei 3R
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To wyjątkowy tydzień, które mamy nadzieję na stałe wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń ekologicznych.

W Tygodniu 3R zachęcamy samorządy, instytucje, przedstawicieli biznesu, sektora pozarządowego, 
a także wszystkich konsumentów do wspólnego wysiłku i podejmowania inicjatyw mających na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej Polaków i wdrażanie idei 3R w codzienne życie. 

O Tygodniu 3R
Tydzień 3R to ogólnopolski projekt realizowany w ramach Europejskiego Tygodnia 
Redukcji Odpadów, mający na celu podniesienie świadomości zapobiegania 
powstawaniu odpadów w Polsce.

www.tydzien3r.pl
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