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každodenní život
•  etapy cirkularity, které můžeme bez problému aplikovat

-spotřeba

- sběr

- recyklace



Opravdu si musím koupit nový/é...?
Potřebuji to nutně? Není to zbytečnost?

Nemám to náhodou už doma a je to funkční?
Nemohu to nahradit tím, co už mám?

...............

ODPAD V DOMÁCNOSTI

Při samotném nákupu preferovat kvalitu nad kvantitou. Raději 
investovat do věcí, které jsou sice dražší, ale jsou kvalitnější a 
vydrží mnohem déle. Pořizovat věci z udržitelných a 
recyklovaných materiálů. Můžeme také nakupovat v bazaru či 
second-handu...

V domácnosti bychom se měli snažit redukovat odpad. 
Základem je - si promyslet naši koupi. Položit si otázky typu:



Jídlo
• nevyhazovat jídlo, snažit se ho 

sníst či nějak spotřebovat
 
• kupovat potraviny bez obalů

• preferovat české výrobky

• pokud vím, že to nespotřebuji a 
není to prošlé a zkažené, mohu to 
darovat do potravinové banky

• vytvořit si kompost



Můžeme také darovat potraviny na statek:

staré pečivo
• potrava pro domácí zvířata

rozdrcené skořápky
• doplněk stravy bohatý na vápník pro slepice

• pevnější a kvalitnější skořápky dalších vajec

přefiltrovaný fritovací olej
• biopalivo pro staré traktory



• využít látku a vyrobit z toho něco dalšího
           - např. povlak na polštář, deku

• denim
- omezit koupi - při výrobě se spotřebuje hodně    
                              vody a různých chemikálií...
- starat se o něj, nechat si ho opravit...

Oblečení
• dávat oblečení do kontejneru na textil
• darovat ho v rodině dalším generacím nebo 

někomu jinému...
• snažit se ho opravit - zašít...
• to, co už si nevezmeme mezi lidi, můžeme nosit 

po doma nebo na zahradě
• second-hand



• darování do ubytoven, 
azylových domů či různých 
organizací

• bazar
• oprava
• dřevěný nábytek

        - znovuvyužití dřeva
               - výroba dalšího nábytku, 
                  hraček...

Nábytek



• třídit odpad

• různé krabice, sklenice...
          - jako úložné prostory

• igelitky rozstříhané na proužky/pláty
          - výroba pomponů
          - výroba prostírání, ubrusu

Odpadky



1) zavedení vratných PETlahví
    a plechovek
• zlepšení sběru a následné

      recyklace
• lehké zdražení 

       - o kolik se výrobek zdraží, tak tu stejnou     
          částku dostanou lidé zpátky, když ji vrátí
            - pokud ji vrátí, tak se jim vrátí i peníze,     
               tudíž cena zůstane stejná jako nyní
 

    2) rozšíření popelnic na třídění
         kovů a bioodpad

3) zavedení kompostů

Návrhy



4) podpora výroby biopaliva ze zpracovaného fritovacího oleje

5) noviny a letáky z recyklovatelných materiálů

6) igelitky z recyklovatelných materiálů + omezit je



7) zavedení vratných a    
     znovu recyklovatelných  
     lahviček na léky

8) najít způsob na využití 
     a zpracování 
     cigaretových 
nedopalků

9) zvýšení povědomí
     o cirkulární ekonomice  
     a možnostech jejího 
     uplatnění v   
     každodenním životě 



děkuji za 
pozornost!


