
10  ПРАКТИЧЕСКИ  СЪВЕТА  

ЗА  ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН

НАЧИН  НА  ЖИВОТ



Опазването на околната среда е процес, който обхваща

всички ни и който има големи последствия върху

качеството ни на живот. В последните години на световно

ниво се обръща голямо внимание за начините, по които

всеки може да помогне на природата. 

Сдружение ИДЕА и Социалната чайна работим не само по

овластяването на младежи от резидентни услуги, но и се

стремим към осигуряването на подкрепа за други важни

каузи. В последните години Чайната налага все повече

мерки за намаляне на отпадъка си и използването на

устойчиви материали и добри практики. Усвояването на

добри практики е неразделна част от целта за подобряване

на климатичните условия и борба със замърсяването, но е

ненужна без натрупването на знание и разпространението

му. 

Със следващите страници целим да представим

екосъобразния начин на живот като нещо достъпно за

всеки човек като покажем 10 неща, които всеки от нас

може да промени в ежедневието си - мънички неща с

голямо значение.
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НАМАЛЕ Т Е  Б РОЯ  НА
ПЛАС ТМАСОВИТ Е

БУ ТИЛКИ  ЗА
ЕДНОКРА ТНА  УПОТР Е БА

ВЪВ  ВАШЕТО
ДОМАКИНСТВО .

Изберете продукти, които
имат опция за пълнене и
дори по-добре, ако са
екопродукти. Това може
да се направи и с
помощта на универсални
почистващи препарати за
кухнята, баните и пода. 
Можете също така да
използвате сода и оцет за
почистване на пода.
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ИЗПОЛЗВАЙТ Е  
Е КО -ПРОДУКТИ ,  
КОГА ТО  ТОВА  Е
ВЪЗМОЖНО

Екологичните марки са 
много по-приятелски
настроени към околната
среда и представляват по-
малка заплаха за нашето
благосъстояние от
конвенционалните марки. 
Без силните пари на
изкуствените аромати те
също са по-приятни за
използване. 
Екологичните продукти
позволяват на процесите за
пречистване на водата да
работят ефективно, като по
този начин подобряват
качеството на водата, която
се връща в нашите реки и
езера.
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НАМАЛЕ Т Е
КОЛИЧЕС ТВОТО  НА
ПРОДУКТА ,  КОЙТО

ИЗПОЛЗВАТ Е  -  „ПРОСТО
ДОБАВ Е Т Е  КАПКА “

Не е необходимо да се
използва щедро количество и
често използваме повече,
отколкото ни трябва от
продукта като течност за
миене, препарат за пране и
почистващи препарати.
"Просто добавете капка" -
Това ще ви спести пари и ще
намали вашия въглероден
отпечатък, както и вашия
пластмасов отпечатък на
нашата планета.
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ИЗПОЛЗВАЙТ Е  Т ЕЧ ЕН
ПР ЕПАРА Т  ВМЕС ТО  ПРАХ

ЗА  ПРАНЕ

Не е необходимо да се
използва щедро количество и
често използваме повече,
отколкото ни трябва от
продукта като течност за
миене, препарат за пране и
почистващи препарати.
"Просто добавете капка" -
Това ще ви спести пари и ще
намали вашия въглероден
отпечатък, както и вашия
пластмасов отпечатък на
нашата планета.
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НАМАЛЕ Т Е  НАЙЛОНОВИ
ТОРБИЧКИ

Обикновено използваме
торбичките само за кратко
време и поради това
компостируемите торбички,
които ще се биоразграждат, без
да оставят трайно въздействие
върху планетата, са най-добрият
начин, не само за компостиране,
но и за облицоване на
основните ни кошчета и като
облицовки за кошчета за баня.
Сега има много марки на
достъпни цени, но разбира се,
платнената торбичка остава
най-добрият вариант.
Носете собственa  торбичка в
супермаркета - това ефективно
намалява количеството
отпадъци.
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КОМПОСТИРАЙТ Е  СВОЯ
З ЕЛ ЕНЧУКОВ  ОТПАДЪК

Приготвянето на собствен
компост е едно от най-
полезните и екологични неща,
които можете да направите!
Просто поставете суровите си
плодови и зеленчукови
отпадъци заедно с тревни
изрезки в контейнер за компост
и след това използвайте това, за
да нахраните вашите цветя или
растения месеци по-късно. 
Малкото кошче за компост е
относително евтино и в
дългосрочен план ще ви спести
от закупуване на компост, да не
говорим за пластмасовите
торбички, с които се доставят. 
Използването на общинския
кош за компостиране е вторият
най-добър вариант, ако не
можете да имате свой собствен
кош за компост.
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ОТ ГЛ ЕЖДАЙТ Е  СВОЯ
СОБС ТВ ЕНА  ХРАНА

Най-доброто нещо, което
можете да направите в дома си,
за да помогнете на планетата, е
да отглеждате собствени
зеленчуци. Спестява се от
отпечатъците от въглерод и
пластмаса; намалява се броя на
химикалите, които ядем и
процесът е много полезен и
добър за нас и семейството ни. 
А защо не направите и
споделена зеленчукова градина
със съседите?
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ЗАКУП Е Т Е  ПРАВИЛНАТА
КРУШКА

Не тичайте още днес да
подмените всичките си крушки,
въпреки че все още работят, но
следващия път, когато една от
тях изгори, заменете я с по-
екологична марка. 
Заменете старата крушка с
компактна флуоресцентна
светлина. CFL крушките могат да
издържат повече от пет пъти
по-дълго и да използват много
по-малко електричество от
обикновените крушки с
нажежаема жичка. 
Освен това те са по-ярки, което
означава, че може да
използвате дори по-малко
лампи в дома си.
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НАМАЛЕ Т Е  
 ПОТР Е БЛ ЕНИЕ ТО  НА

ВОДА

Вземете по-кратък душ сутрин
или инсталирайте душове с
нисък поток. Инвестицията в
душове с нисък поток ще си
заслужава, когато получите
следващата си сметка за вода и
тя е значително по-ниска от
последната. 
Ограничаването на покупките
на бутилирана вода е лесно.
Дори ако живеете в район,
където водата от чешмата ви не
е най-вкусна, закупуването на
воден филтър ще  япречисти
според вашите стандарти за
бутилирана вода.
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ИЗПОЛЗВАЙТ Е  
ПО -МАЛКО  ХАР ТИЯ

Колкото по-малко хартия
използвате, толкова по-малко
хартия ще бъде произведена и
толкова повече дървета могат
да запълнят нашите гори. 
Ако за вас е от съществено
значение да използвате хартия
на работното си място или в
училище, все пак може да
рециклирате хартията, която
използвате.
Отнема по-малко енергия за
създаване на хартия чрез
рециклирани и използвани
листове, отколкото чрез
създаване на „необработена“
хартия. 



МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ И УЧЕНЕ НА ОТКРИТО ЗА ЧИСТО

ЧЕРНОМОРИЕ

Проектът е разработен по дейност "Младежки проекти 2020" 

и се реализира от  Сдружение "ИДЕА" и Социалната чайна

с финансовата подкрепа на Община Варна
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