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INSTRUKCE PRO KOORDINÁTORY
Děkujeme Vám za ochotu, s níž spolupracujete na akci Ukliďme Pošembeří! Rádi bychom Vám
Vaši úlohu co nejvíce zjednodušili, proto jsme připravili posloupnost činností v přípravné, realizační
a závěrečné fázi úklidu. Prosím věnujte bodům pozornost a použijte je jako praktickou pomůcku při
organizování úklidu.
Děkujeme, tým Regionu Pošembeří

Kontaktní osobou pro veškeré dotazy je
Gabriela Mannová tel. 720 392 306
E-mail: info@posemberi.cz, mannova@posemberi.cz
www.posemberi.cz

PŘÍPRAVA (před samotným úklidem):
vytipujte v obci a okolí lokalitu /-ty k úklidu
stanovte sraz a termín setkání Vašich dobrovolníků
veřejně v obci oznamte (plakátky, rozhlas, obecní web atd.) základní údaje o akci
pozvěte co nejvíce dobrovolníků (osobně, e-mailem)
navštivte lokalitu předem a rozmyslete, kolik lidí a kde budete potřebovat dle náročnosti
odpadu (těžký materiál, tříděný, směsný odpad …). Pozor, při účasti malých dětí!
6. rozdělte lokalitu/-ty na úseky dle množství odpadu (na jednu část doporučujeme 2 – 6
dobrovolníků)
7. vyfoťte stávající (neutěšený) stav lokality (pro pozdější srovnání a dokumentaci)
8. stanovte v obci 1 – 2 místa, kde se budou soustřeďovat plné pytle s odpadky a kde bude
možné pytle pohodlně naložit a odvézt. Tato místa prosím vyberte uzavřená a nejlépe
uzamykatelná (obecní dvůr, sběrný dvůr apod.) a zajistěte dopravu pytlů na toto místo
z lokality sběru
9. připravte si přibližný časový harmonogram – kdy a kde budou jednotlivé úseky čištěné, kdy
proběhne svoz na finální místo, přibližný konec akce
10. zajistěte technické vybavení (rukavice, pytle, bezpečnostní vesty, atd.) – část materiální
podpory Vám může poskytnout Region Pošembeří (na uvedeném kontaktu)
1.
2.
3.
4.
5.

11. Můžete připravit občerstvení, doprovodné akce, informace o třídění odpadu atd.

REALIZACE ÚKLIDU:
1. buďte na setkání včas a mějte u sebe vše potřebné:
- pytle
- pracovní rukavice
- příp. bezpečnostní vesty
- pásku pro označení nebezpečného odpadu
- nářadí (hrábě, lopaty aj.)
- mobil (nabitý)
- tužku, papír
- důležitá telefonní čísla – na Region Pošembeří, partnery z obce aj.
- příruční lékárničku
- fotoaparát
- příp. plánek rozdělení lokalit k úklidu
- pokyny pro třídění
- závěrečnou zprávu (pro vyplnění na závěr)
2. rozdělte lokality a dohodněte úklidové skupiny
3. předejte skupinám informace o sběru a třídění odpadu, viz. závěr těchto instrukcí k odtržení
(můžete je rozmnožit, příp.Vám dodáme již vytištěné)
4. skupinám předejte potřebné vybavení – každá skupina by měla mít všechny tři druhy pytlů
pro třídění
5. skupiny uklízející podél cest vybavte bezpečnostními vestami
6. sdělte účastníkům časový plán
7. průběžně pořizujte fotodokumentaci
8. koordinujte svoz odpadu na předem určené místo – dbejte na rozdělení tříděného odpadu
9. zajistěte místo soustředění odpadu tak, aby nedocházelo k nežádoucímu nárůstu
především domácího odpadu
10. budete-li potřebovat pomoc, volejte (viz. tel. čísla v rámečku)

UKONČENÍ AKCE:
1. po skončení úklidu poděkujte dobrovolníkům za jejich práci a předejte jim drobné odměny
(dodá Region Pošembeří)
2. informujte telefonicky Gabrielu Mannovou (tel. v rámečku) o ukončení akce
odhad vytříděného odpadu, koordinace odvozu, nebezpečný odpad apod.
3. neprodleně vyplňte závěrečnou zprávu dle skutečnosti
4. do závěrečné zprávy zakreslete a evidujte místa výskytu černých skládek (neodstraněných
a větších rozměrů)
5. proveďte fotodokumentaci akce – vyberte max. 5 nejlepších fotek (před úklidem, z průběhu
a po úklidu) a zašlete nejpozději do 14.4. na e-mail: info@posemberi.cz
6. pozvěte všechny dobrovolníky na slavnostní vyhodnocení na Den Země na Klepci 19.
dubna od 14:00 hodin
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Ukliďme
JAK TŘÍDIT?
PLASTY

SKLO

SMĚSNÝ

KOVY, OBJEMNÝ, NEBEZPEČNÝ

ŽLUTÝ
PYTEL

ZELENÝ
PYTEL

ČERNÝ
PYTEL

nejlépe SOUSTŘEDIT NA JEDNU HROMADU
(pneumatiky, autobaterie, bílá technika,
plechy, elektronika apod.)

 Pytle plňte optimálním množstvím (hlavně směsný odpad a sklo) tak, aby se neprotrhly
 Snažte se kumulovat pytle i další odpady po skupinách
 Veškeré odpady odložte na dopravně dostupné místo vhodné pro další svoz.

_________________________________________________

AKCI PODPORUJÍ:
Pneuservis Černý

TASY s.r.o.

Pneuservis Jirkalovi

