VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS 2022 m. VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS III KETVIRČIO PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Eil. nr.

Tikslas

Įgyvendinimo terminai ir tikslas II ketv.

Išleista per
I+II+III ketv. (SF
be PVM)

Planuojama
skirti lėšų (EUR)

Interneto vartotojai

Nuolatos atnaujinama ir pildoma interneto svetainėje, kurioje
gyventojai supažindinami su pakuočių atliekų tvarkymo sistema,
rūšiavimo taisyklėmis, "Žaliojo taško" vykdomomis veiklomis ir
iniciatyvomis.

Reguliariai pildyti tinklapį visuomenei
naudinga, aktualia informacija

Atlikti svetainės sistemos tobulinimai, papildomos techninės integracijos,
sukurti nauji informaciniai polapiai, įkelta 21 naujiena.

28671,96

30 000

Komunikacija socialiniuose tinkluose. [Tęstinė
priemonė]

Socialinių tinklų vartotojai

Įrašai apie aktualius pakuočių atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo
sektoriaus, aplinkosauginius bei kitus aplinkai draugiško gyvenimo
būdo klausimus, mokomoji informacija ir patarimai, socialinių tinklų
vartotojų sąmoningumo didinimas ir motyvacijos rūšiuoti kėlimas.

Kurti patrauklų sektoriaus įvaizdį, didinti
vartotojų sąmoningumą skelbiant aktualią
informaciją apie aplinkosaugines problemas
ir atliekų tvarkymo prioritetus, skatinti
įsitraukimą.

ŽT Facebook: 58 pranešimai; ŽT Instagram: 4 pranešimai; LinkedIn: 6
pranešimai; TikTok 3 publikacijos; ŽO Facebook: 26 pranešimai; ŽO
Instagram: 22 pranešimai; Misija: švari vasara 31 pranešimas. Viso: 150
info. turinio vnt.

10089,74

30 000

Priemonės rūšiavimui. [Tęstinė priemonė]

Lietuvos mokyklos, darželiai, įstaigos, įmonės,
gyventojai

Rūšiavimo dėžės, skirtos pakuočių atliekoms rūšiuoti jų susidarymo
vietoje.

Suteikti patogias priemones pakuotėms
rūšiuoti

Išdalinta 4 060vnt. rūšiavimo dėžučių

33552,08

50 000

Savivaldybių administracijos, atliekų tvarkytojai,
gamintojai ir importuotojai, Lietuvos gyventojai

Aktuali atliekų tvarkymo sektoriaus informacija apie rūšiavimo,
aplinkosauginius bei kitus aplinkai draugiško gyvenimo būdo
klausimus, edukuojanti medžiaga ir patarimai aplinkosaugos
kontekste.

Didinti informuotumą, įsitraukimą, pateikiant
aktualią ekspertinę informaciją šalies bei
pasaulio kontekste.

Parengti leidiniai: Naujienlaiškis x2 vnt.; "Misija:Švari vasara" ir edukacijų
ciklo "Žaliasis raštingumas" Kūrybos kalendorius

10098,89

10 000

103562,48

150 000

42099,2

70 000

Edukacijų ciklas, skirtas supažindinti
visuomenę su žaliojo kurso, žiedinės
Komunikacijos planas ir turinys - rudens sezono kalendoriaus patvirtinimas;
ekonomikos, tvarios aplinkos principais,
vizualinės medžiagos, registracijų formų rengimas; Kūrybinio kalendoriaus
teisingu atliekų tvarkymu, antrinio
parengimas; Edukacijos: 09 02 – 1-4 klasių mokiniams; 09 15 – vyresnių
klasių mokiniams
panaudojimo galimybėmis, skatinant tvaresnį
gyvenimo būdą.

17321,03

30 000

07 17 Garnier, ežerų tvarkymo akcija (Trakai); 08 13 Zero waste fest; 09 29
Granini Lietuva šviečiamasis renginys įmonėje; 09 11 Garnier ežerų valymo
akcija (Vilnius); "Misija: Švari vasara" edukaciniai renginiai: 07 17 Vištyčio
regioninis parkas; 07 28 Panemunių regioninis parkas; 08 04 Varnių
regioninis parkas; 08 05 Pagramančio regioninis parkas; 08 12 Pajūrio
regioninis parkas; 08 18 Nemuno deltos regioninis parkas

124159,4

50 000

Koncepcijos rengimas, turinio formavimas konferencijai

0

30 000

07 25 Vilniaus miesto šventė; 07 09 Atiduotuvių kiemas Kaunas 2022
renginyje; 07 16 Prienai; 07 30 Viduklių koldūnų šventė; 07 31 Žiežmarių
Vasaros šventė; 08 10 Alytaus ES atstovybės renginys (stovykla) 200
dalyvių; 08 06 Atiduotuvių kiemas Jonavos miesto šventė; 09 03 Būtent
festivalis Birštone; 09 08 Mickevičiaus bibliotekos; 09 11 Rimi Vilniaus
maratonas; skaitymo festivalis; 09 17 Panevėžys dalyvavimas renginyje; 09
22 Trakai online eko-dirbtuvės

24091,26

100 000

Priemonė

Tikslinės grupės

Aprašymas

1

Interneto svetainė www.zaliasistaskas.lt
[Tęstinė priemonė]

2

3

INTERNETAS

EDUKACINĖS PRIEMONĖS

4

Leidiniai

PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI
Žurnalas "Miškai" (liepa; rugsėjis) - Neleisk šiušlėms tapti Lietuvos paveldu;
Žurnalas "Miškai" (rugpjūtis) - "Misija:Švari vasara. Vasarok. Žingsniuok.
Rūšiuok"; 07 05 Atsakingas poilsis gamtoje: ką svarbu žinoti ruošiantis
atostogauti?; 07 11 Verslai raitojasi rankoves ir tęsia gerus darbus: jau antrą
kartą sutelks visuomenę prisidėti prie švaresnių ežerų; Lietuvių vasarojimo
įpročiai; 07 11 Vištyčio ežero pakrantėse nugula lenkiškos produkcijos
Informacijos rinkimas, analizė ir pateikimas visuomenei aktualiuose
pakuotės ir depozitas; 08 03 Verslas ir visuomenė prisideda prie aplinkos
straipsniuose, pranešimuose, bei kitomis tekstinėmis ir vizualinėmis
Teikti visuomenei teisingą ir išsamią
tausojimo: ežere surinkta 800 kg atliekų; 08 19 1 iš 10-ies lankytojų pajūryje
Atliekų tvarkymo sektoriaus dalyviai, gamintojai komunikacijos priemonėmis pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. informaciją apie skirtingus atliekų tvarkymo
numetus šiukšlę – per metus dovanojama tonos atliekų; 08 25 Lietuvos
ir importuotojai, Lietuvos gyventojai
Vartotojai supažindinami su nežinomais rūšiavimo aspektais,
pajūryje poilsiautojai atsakingiau rūšiuoja atliekas, tačiau kai kurių klaidų
sektoriaus aspektus, kurti sektoriaus įvaizdį ir
skatinama pradėti rūšiuoti, komunikuojama informacija ir
didinti patikimumą.
neišvengia; 08 30 Vilniaus ugdymo įstaigoms – atliekų tvarkymo standartas;
išreiškiama pozicija apie sektoriaus naujienas.
08 31 Žvejybos ypatumai Lietuvoje: kalnai nuorūkų ir šiukšlėmis
nubarstytos pakrantės; 09 08 Sportininkai priėmė iššūkį: Vilniaus maratoną
žada nubėgti su 10 kg sveriančia atliekų kuprine; 09 12 Maratoną su 10 kg
atliekų įveikusi sportininkė: tiek dėmesio dar nesu sulaukusi; 09 20 Nuo
aukštų energetikos kainų kenčiančiam verslui Seimas sugalvojo suduoti dar
vieną smūgį; 09 30 Pakuočių atliekų tvarkymo specialistai primena, kaip
tinkamai rūšiuoti atliekas; 118 paminėjimų žiniasklaidos šaltiniuose

5

Komunikacija apie atliekų tvarkymo sektorių

6

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

Moksleiviai ir mokytojai

7

Edukacinis projektas "Žaliasis raštingumas"

Gamintojai ir importuotojai, įvairaus amžiaus
visuomenės grupės

8

Įvairios Žaliojo taško ir socialinių partnerių
vykdomos akcijos

Lietuvos gyventojai

Konkursai, akcijos, paskaitos, renginiai, žaidimai, bendradarbiavimo Skatinti gyventojų domėjimąsi aplinkosauga ir
projektai, skatinantys rūšiuoti ir skleisti ekologišką gyvenimo būdą.
įsitraukimą.

9

Informaciniai renginiai gamintojams
importuotojams

Organizacijos nariai

Informaciniai edukaciniai renginiai apie pakuočių atliekų tvarkymą,
įstatyminius pokyčius, naujoves

Projektas, skatinantis gilinti žinias apie aplinkosaugą, įtraukiantis
dalyvauti Lietuvos mokyklas. Projektas viešinamas internete,
kituose kanaluose.

Tai B2C ir B2B segmentams nukreiptos žinios, nauji įgūdžiai, aktyvi
veikla ir nusimanymas aplinkosaugos, atliekų tvarkymo ir rūšiavimo
srityje. Tai dalyvavimas “žaliosiose iniciatyvose”, aktyvumas
aplinkosauginiuose klausimuose, žinių sklaida.

Atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos
problemas, skatinti domėtis jų sprendimo
būdais, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos
žinias, ugdyti ekologinį sąmoningumą.

Duomenų analizavimas, sisteminimas; Pasiruošimas pusfinalio renginiui,
turinio ir scenarijaus formavimas; Projektinių veiklų įgyvendinimo
koordinavimas, vertinimas (įgyvendinta 18 projektų); naujienlaiškiai x 4
vnt., metodinė medžiaga pusfinalio pasiruošimui; prezentacijų rengimas

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS
Didinti informuotumą apie pakuočių atliekų
tvarkymo sektorių.

ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE

10

Švietimo veiklos, suderintos su kiekviena
savivaldybe pagal bendradarbiavimo sutartyse
numatytus reikalavimus

Savivaldybių gyventojai

Edukacinės ir reklaminės priemonės atliekų tvarkymo klausimais,
pritaikytos kiekvienos savivaldybės gyventojų švietimui pagal
poreikį ir pageidavimus.

Didinti gyventojų informuotumą ir
įsitraukimą, motyvuoti rūšiuoti atliekas
efektyviausiomis regioninėmis priemonėmis.

VISO: 393 646,04

550 000

