VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS
Licencijos Nr. 001

ŠVIETIMO PROGRAMA

TARPINĖ ATASKAITA, I KETVIRTIS, 2021

2021 05 10

VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS VYKDYMAS 2021 m. I KETV.
Priemonė

Tikslinės
grupės

1

Interneto
svetainė
www.zaliasistask
as.lt [Tęstinė
priemonė]

Interneto
vartotojai

2

Komunikacija
socialiniuose
tinkluose.[Tęstin
ė priemonė]

Socialinių
tinklų
vartotojai

3

Švietimo akcija
biurams

Biurų
darbuotojai.

4

Priemonės
rūšiavimui.
[Tęstinė
priemonė]

5

Leidiniai

Lietuvos
mokyklos,
darželiai,
įstaigos,
įmonės,
gyventojai
Savivaldybių
administraci
jos, atliekų
tvarkytojai,
gamintojai ir
importuotoj
ai

Tikslas

Įgyvendinimo terminai ir tikslas
(skaitinė reikšmė)
I
INTERNETAS

Reguliariai
Atlikti tobulinimai gamintojų ir
pildyti
importuotojų posistemėje, paskelbtos
tinklapį
5 naujienos
visuomenei
(http://zaliasistaskas.lt/naujienosnaudinga,
visuomenei.html), pakeista
aktualia
informacija, skirta verslui.
informacija
Kurti
patrauklų
sektoriaus
įvaizdį,
"Žaliasis taškas" paskyrose: paskelbti
didinti
27 įrašai Facebook, 17 įrašų Instagram,
vartotojų
6 įrašai Linkedin
sąmoningum
ą skelbiant
aktualią
informaciją.
EDUKACINĖS PRIEMONĖS
Skatinti
Suorganizuotos paskaitos ir viktorinos
darbuotojus
įmonėse: 02-12 d. VMI; 02-19 "Loreal";
rūšiuoti.
03-25 EPSO G
Suteikti
patogias
priemones
išdalintos 1477 rūšiavimo dėžutės
rūšiuoti
bendrose
patalpose.
Didinti
informuotum
ą, pateikiant
ekspertinę
Parengti ir išplatinti 2 naujienlaiškiai informaciją
partneriams ir klientams
šalies bei
pasaulio
kontekste.
PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI

I ketv.
Skirta
suma

Planuoja
ma skirti
2021 m.

2498,9
9

20000

3511,9
7

35000

1000

30000

50000

3915,1
3

40000

6

7

8

9

Komunikacija
apie atliekų
tvarkymo
sektorių

Atliekų
tvarkymo
sektoriaus
dalyviai,
gamintojai ir
importuotoj
ai, Lietuvos
gyventojai

Nacionalinis
švietimo
projektas
visuomenei
"Žalioji
olimpiada".
[Tęstinė
priemonė]

Moksleiviai
ir mokytojai

Socialinė
reklama
visuomenės
informavimo
priemonėse
Įvairios Žaliojo
taško vykdomos
akcijos

Lietuvos
gyventojai

Teikti
visuomenei
teisingą ir
išsamią
informaciją
apie
skirtingus
atliekų
tvarkymo
sektoriaus
aspektus,
kurti
sektoriaus
įvaizdį ir
didinti
patikimumą.
Atkreipti
moksleivių
dėmesį į
aplinkosaugo
s problemas,
skatinti
domėtis jų
sprendimo
būdais,
perteikti
ekologijos ir
aplinkosaugo
s žinias,
ugdyti
ekologinį
sąmoningum
ą.
Skatinti
gyventojus
rūšiuoti
atliekas.
Skatinti
gyventojų
domėjimąsi
aplinkosauga
ir
įsitraukimą.

9970,7
4

50000

5867,6

70000

14667,
13

100000

8075,2
7

100000

Per I ketv. Pasiekti iš viso 68 "Žaliojo
taško" paminėjimai žiniasklaidoje,
2021-02-05 dalyvauta "Žinių radijo"
laidoje "Dienos klausimas"; 2021-0210 LNK "Žinios"; Įvairiose žiniasklaidos
priemonėse viešintos "Žaliojo taško"
iniciatyvos, pvz.:
https://www.ignalina.lt/index.php?16
40797070

Paskelbta registracija, suorganizuotas
pristatantis renginys mokytojams bei
moksleiviams:
http://zaliasistaskas.lt/zaliojiolimpiada.html . Į konkursą
prisiregistravo komandos iš 310
Lietuvos mokyklų.

Reklama žurnaluose "Miškai", "Kur
stoti"; Radijo reklama "European Hit
Radio"; Reportažas LNK laidoje "Mes
pačios", Laidų ciklas "Švarūs miestai"
per "lrytas.tv"
1 - paskaita apie atliekų rūšiavimą
"Drogas" socialiniuose tinkluose (0219); 2 - paskaita ir protmūšis
bendradarbiaujant su EK info centrais
(03-04); 3 - nuotolinė paskaita
Marijampolėje (03-12); 4 - paskaita
Tauragės savivaldybėje (03-17); 5Paskaita Junior Achievment projekto
dalyviams (03-18), Paskaita
Europarlamento renginyje (03-31); 6 On-line dirbtuvės (3 vnt.); 7 - Projektas
"Senjorai nešvaisto"; 8 - "Žaliojo taško"
informaciniai stendai EDIC centruose;
9 - Rūšiavimo taisyklės vaikų
rinikiuose; 10 - dalyvavimas "Žaliojo
kurso" karikatūrų parodoje

1
0

Seminarai
gamintojams
importuotojams

Organizacijo
s nariai

1
1

Švietimo veiklos,
suderintos su
kiekviena
savivaldybe
pagal
bendradarbiavim
o sutartyse
numatytus
reikalavimus

Savivaldybių
gyventojai

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS
Didinti
informuotum
ą apie
pakuočių
atliekų
tvarkymo
sektorių.
ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE
Didinti
gyventojų
informuotum
ą ir
Atspausdinta 10 tūkst. Vnt knygelių
įsitraukimą,
"Rūšiuokime kartu", taip pat "Žalioji
motyvuoti
knyga'20" ir kt., išdalinta
rūšiuoti
savivaldybėms pagal poreikį;
atliekas
Pagaminti 3 tūkst. Rūšiavimo maišų
efektyviausio
komplektai, išdalinta savivaldybėms.
mis
regioninėmis
priemonėmis
.
VISO:

21160

18542,
1

100000

68048,
93

616160

Parengė:
Marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė

