Asociatia Environ si Bucuresti FM lansează primul ghid de reciclare pentru
copii la Târgul Gaudeamus

Joi, 24 noiembrie, ora 11:00, Asociaţia Environ anunţă lansarea primului ghid de reciclare destinat
copiilor, „Lumea NON-E – o poveste a reciclarii”, în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus –
Carte de învăţătură. Evenimentul va avea loc la standul Bucureşti FM şi face parte din Campania
Naţională „Baterel şi Lumea Non-E”.
Campania naţională de conştientizare, responsabilitate socială şi colectare selectivă „Baterel şi
Lumea NON-E” a fost lansată de Environ pe data de 2 noiembrie 2011 în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Culturii, Tineretului şi Sportului, Garda Națională de Mediu şi Ministerul Mediului şi
Pădurilor. Proiectul se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ – primar, gimnazial si
liceal – şi are ca scop principal implicarea atât a elevilor cât şi a profesorilor în realizarea unei
reţele naţionale de colectare şi reciclare selectivă.
Lansarea de carte are loc în standul Bucuresti FM și va fi găzduită de Președintele Asociației
Environ, cu participarea autorului Elena Gaspar Ion și a artistului grafic Mihai Anton, ilustratorul
personajelor Lumii Non-E. Ghidul de reciclare „Lumea NON-E. O poveste a reciclării” va fi
distribuit în mod gratuit în şcolile care se înscriu în campania lansata de Asociația Environ sub
formă de material didactic auxiliar.
Materialul este structurat în 10 capitole şi parcurge sub forma unei poveşti suprearealiste a
reciclării următoarele teme: ce este ecologia, efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului, cum se
colectează şi reciclează diferite tipuri de deşeuri (hârtie, PET, sticlă, textile, anvelope, metale
feroase şi neferoase, DEEE, baterii, materiale de construcţii), respectiv unde reciclăm aceste
materiale şi cum putem păstra curat mediul din jurul nostru.
Cadrele didactice vor putea folosi informaţiile din materialul auxiliar în cadrul orelor de educaţie
civică şi dirigenţie. De asemenea, la solicitarea profesorilor coordonatori, Asociaţia Environ va
susţine acest sistem de învăţare prin implementarea unui program de lecţii aplicate privind
colectarea selectivă şi reciclarea.
„Ne-am propus ca prin această campanie să realizăm conştientizarea şi educarea ecologică a
populaţiei prin intermediul copiilor din clasele I – XII, care sunt poate cele mai influente persoane
în determinarea unui comportament eco-responsabil în rândul părinţilor, bunicilor sau rudelor
apropiate.” susţine Andrei Orban, Preşedintele Asociaţiei Environ.
Materialul a fost publicat sub sigla Ministerului Educaţiei, Mediului şi Gărzii Naţionale de Mediu
şi urmăreşte însuşirea principiilor de bază ale colectării selective într-un mod accesibil şi captivant
pentru elevi, în condiţiile în care copiii sunt cel mai bun instrument în vederea generării unui
comportament eco-responsabil din partea părinţilor.

Pentru a evidenţia beneficiile colectării selective a deşeurilor reciclabile şi în mod special, a
deşeurilor electronice şi de baterii, campania „Baterel şi Lumea Non-E” propune elevilor şi o
competiţie pe grupe de vârstă. Aceasta se axează pe trei direcţii convergente: un concurs de
eseuri/desene între elevii din aceeaşi categorie de vârstă, un concurs de proiecte de colectare
selectivă şi implementare a acestora la nivelul şcolii sau al comunităţii, respectiv un concurs de
colectare de deşeuri de electronice şi baterii uzate, derulat între şcolile participante.
Printre canalele de comunicare folosite se numără afişele şi flyerele, pagina de Facebook a lui
Baterel, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi site-ul dedicat campaniei, www.baterel.ro. Prin lansarea
acestui ghid educativ, Asociaţia Environ lansează un nou canal de comunicare cu publicul tânăr, un
public de a cărui educaţie depinde evoluţia sănătăţii mediului, dar mai ales a noastră.

Despre Asociaţia Environ
Asociaţia Environ este o organizaţie colectivă non-profit de management DEEE, având ca scop
preluarea responsabilităţilor producătorilor şi importatorilor referitoare la colectarea, tratarea,
valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE),
aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 1037/2010.
Pentru aceasta Asociaţia Environ a dezvoltat un sistem eficient de preluare şi valorificare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi
cu respectarea obiectivelor Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor şi a Planului
Naţional de Gestionare a Deşeurilor, în condiţiile unei optimizări permanente a costurilor de
operare.
Asociaţia Environ este o organizaţie deschisă atat producătorilor care doresc să adere ca membri
cât şi celor care, fără a deveni membri, solicită incheierea unui contract de transfer de
responsabilitate.
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