Avrupa Atık Azaltım Haftası
Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR), Avrupa'da atık önleme konusunda farkındalık
yaratmayı amaçlayan bir girişimdir. Geniş bir kitleyi (kamu idareleri, özel şirketler, sivil toplum
ve vatandaşlar dahil olmak üzere) tek bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi
konusuna dahil olmaya ve bu konuda farkındalık artırıcı faaliyetler uygulamaya teşvik eder.

Gönüllüler her yıl Kasım ayının son haftasında tüm Avrupa'da ve Avrupa dışında farkındalık artırıcı
faaliyetler gerçekleştirirler.
Önceki etkinliklerin artan başarısı sayesinde EWWR; günümüzde “3R: Azalt, Yeniden Kullan ve
Geri Dönüştür” hakkında farkındalığın artırılmasında kilit bir rol oynamaktadır. Ayrıca,
Avrupa'daki atıkların önlenmesine ilişkin düzenlenen en büyük farkındalık artırma
faaliyetlerinden biridir.
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EWWR faaliyetlerinin sayısı
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The EWWR Projesi
EWWR, Haziran 2017'den beri EWWR Yönetim Kurulu tarafından yürütülen bir projedir. Başlangıçta
Avrupa Komisyonu’nun LIFE+ programı (2009-2017) kapsamında başlatılmıştır. EWWR
kapsamında uygulanan eylemler “3R’lere yöneliktir: Atıkları azaltın, Ürünleri yeniden kullanın,
malzemeleri geri dönüştürün." Proje aynı zamanda çöp sorununu ele alan "Avrupa'yı
Temizleyelim" başlıklı bir Avrupa temizlik gününü de içermektedir.
EWWR’nin Hedefleri:
 Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve materyal geri dönüşüm stratejileri ve ilgili Avrupa
Birliği ve Üye Devletlerin politikaları hakkında farkındalık oluşturmak,
 Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve malzeme geri dönüşümü hakkında somut
farkındalık artırıcı eylemlerin örnekleri ile çeşitli aktörler tarafından gerçekleştirilen
çalışmaları vurgulamak,
 Halkı ve tüm hedef grupları dört temel eylem temasına odaklanmaya teşvik etmek,
 Hedeflenen iletişim araçları ve eğitimleri sağlayarak EWWR paydaşlarının kapasitelerini
güçlendirmek,

www.ewwr.eu

EWWR Koordinatörleri ve Eylem Geliştiricileri
Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın amacı; çeşitli aktörler tarafından yürütülen bilinçlendirme
faaliyetlerini koordine ederek tüm bir hafta boyunca atık önleme, yeniden kullanım ve geri dönüşüm
kavramını ön plana çıkarmaktır. Bu aktörler "EWWR eylem geliştiricileri" olarak kayıtlıdır ve 5
kategoriye ayrılmıştır: - kamu idaresi ve organizasyonu, - dernek / STK ve kamu yararına çalışan
organizasyon, - iş ve endüstri, - eğitim kurumları ve – vatandaş(lar).
EWWR; atık azaltımı alanında yetkili olan, EWWR’yi teşvik eden, "EWWR koordinatörleri" olarak
adlandırılan ve yetkili oldukları bölgede Proje Geliştiricileri tarafından önerilen faaliyetlerin kayıt ve
onaylanmasını sağlayan; yerel, bölgesel veya ulusal makamlar tarafından koordine edilmektedir.

EWWR’nin Çıktıları
Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın somut etkileri; EWWR Sekreteryası tarafından tüm EWWR
ortaklarının yardımıyla geliştirilen çok sayıda materyal sayesinde elde edilmektedir. Aktörlerin
faaliyetler için fikir üretmelerine yardımcı olmak amacıyla, EWWR LIFE projesi sırasında
aşağıdakileri içeren bir dizi araç geliştirilmiştir.
-

Belirli atık önleme konularında faaliyet bilgi notları ve iletişim araçları ( communication
tools on specific waste prevention topics )
Projenin temel hedef kitleleri (vatandaşlar, okullar, işletmeler, kamu kurumları ve STK'lar)
için Hedeflenen İletişim Araç Kitleri: ( Targeted Communication Toolkits )

-

Temizleme faaliyetleri ( clean-up actions ) için metodoloji ve iletişim araçları

-

Kamu idareleri, dernekler ve STK'lar, işletmeler, okullar ve vatandaşlar tarafından
uygulanan azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin en iyi
uygulamaların olduğu büyük veri tabanı yakında EWWR web sitesinde yer alacaktır

-

3R: azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme üzerine kapsamlı iletişim araçları seti: (
communication tools ): Logo, broşür, tanıtım afişleri, bilgi panosu, sergi panelleri, rollup'lar, web afişleri, e-posta imzaları, rozetler, alışveriş listesi, masa oyunu
Videolar: Geçmişte düzenlenen EWWR etkinliklerini kapsayan yıllık videolar (örneğin. 10
years of EWWR, 2016, 2014 …)

-

12. EWWR etkinliği için bize katılın
21-29 Kasım 2020!
İletişim:
Giulia Marrazzo: gm@acrplus.org (Tel: +32 2 234 65 04)
EWWR Teknik Sekreteryası: contact@ewwr.eu
Mustafa Özkul: mustafa.ozkul@mbb.gov.tr (Tel: +90 212 402 1934)
EWWR Türkiye Koordinatörü

www.ewwr.eu

www.ewwr.eu

