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PARTRONAT NAD WYZWANIEM OBJĘŁA FIRMA MAMYWENE

____________________________________________________________
WYZWANIE:
Alternatywy dla plastiku i jednorazowości
Zadaniem zespołu projektowego jest wymyślenie rozwiązania (produktu, usługi, firmy), które w jakiś sposób
pozwoli zredukować plastikowe opakowania jednorazowe z codziennego życia. Zaprojektujcie rozwiązanie,
które pomoże zmniejszyć, a nawet całkowicie wyeliminować takie opakowania z naszego otoczenia.
Zastanówcie się w jaki sposób możecie zachęcić osoby w Waszym wieku do ograniczenia korzystania
z jednorazowych opakowań plastikowych.

OPIS MERYTORYCZNY:
Czy robiąc zakupy w sklepie lub szkolnym sklepiku zastanawialiście się nad tym, w co pakowane jest jedzenie
i picie? Zauważcie, jak wiele z tych opakowań jest jednorazowych. Jak dużo używa się plastiku i wielu opakowań,
których mogłoby po prostu nie być.
Opakowania jednorazowe, z których korzystamy na co dzień są szczególnie kłopotliwe, bo nie dość że stanowią
duży procent odpadów, to jeszcze wyrzucamy je lekką ręką nie zastanawiając się, jak wiele szkód mogą wyrządzić
w środowisku.
Odkąd plastik wszedł do produkcji przemysłowej wprowadzono go na rynek prawie 9 miliardów ton. Zaledwie
9% plastiku poddano recyklingowi, a z 12% odzyskano energię w spalarniach. Cała reszta jest nadal z nami - zalega
na wysypiskach, w lasach, glebie, wodzie oraz powietrzu, którym oddychamy. 50 % plastiku, który trafia do mórz
i oceanów to opakowania jednorazowego użytku. Ilość plastiku, który nas otacza jest zdecydowanie zbyt duża.
Stanowi wyzwanie do rozwiązania na poziomie systemowym, ale też jednostkowym, ponieważ działania każdej
osoby są ważne, nawet te najdrobniejsze.

ROZWAŻCIE TO:
Podczas realizacji tego zadania warto abyście zapoznali się z tematyką zanieczyszczenia plastikiem. Przydatne
linki znajdziecie poniżej:
- https://www.wwf.pl/ekonsumpcja/plastik
- https://www.national-geographic.pl/tags/plastik/
- https://www.crazynauka.pl/planeta-albo-plastik-zamien-jednorazowe-na-wielokrotnego-uzytku/
- http://nonhazcity.eu/pl/

WSKAZÓWKI:
Wypiszcie jak najwięcej jednorazowych opakowań, które możecie znaleźć podczas zakupów w różnych miejscach.
Postarajcie się do każdego z nich znaleźć/wymyslić przynajmniej jedną „bez śmieciową” alternatywę.
Zastanówcie się, jak w ciekawy sposób możecie zapoznać inne osoby z Waszymi ekologicznymi pomysłami
i zachęcać do ich używania?

OGRANICZENIA:
Mierząc się z problemem i przygotowując Waszą propozycję jego rozwiązania skupcie się na elementach takich,
jak:
•

Opis projektu – na czym projekt polega i jaki problem rozwiązuje, wartości projektu

•

Odbiorcy projektu – do kogo projekt jest kierowany, segmenty, relacje z klientami

•

Struktura zespołu – opis członków zespołu i podział prac

•

Opis zadań w projekcie z uwzględnieniem harmonogramu

•

Budżet projektu – struktura kosztów i przychodów

•

Inne elementy, które mogą wpłynąć na ocenę projektu [patrz „Karta oceny”]

Wykorzystajcie wiedzę, jaką zdobędziecie analizując model biznesowy Canvas.

POZNAJCIE PARTNERA MERYTORYCZNEGO WYZWANIA:
https://mamywene.pl
http://pakujedoswojego.pl

POWODZENIA!

