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Avrupa Atık Azaltım Haftası 2020  

Kayıtları artık açık! 

  

Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın European Week for Waste Reduction 

(EWWR) 12. etkinliğinin kayıtlarının bugünden 13 Kasım'a kadar açık 

olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! 
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21-29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek EWWR etkinliğine hazır olun. 

2020'nin yaşam tarzları ve sürdürülebilirlik üzerine düşünmeniz için size bol 

miktarda ilham verdiğinden eminiz. Öyleyse şimdi harekete geçme zamanı! 

Bugünden başlayarak, yepyeni EWWR web sitemize gidin ( brand-new EWWR 

website ) ve atık önleme konusundaki en büyük Avrupa kampanyasına katılmak 

için faaliyetinizi kaydedin.   

Kamu idareleri, dernekler, işletmeler, okullar ve ilgilenen herkes “3R: Azalt, 

Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür”e odaklanan bir faaliyet düzenleyebilir. 

Faaliyetler; çalıştaylar ve sergilerden yarışmalara ve eğlenceli oyunlara, dijital 

temizliklere kadar değişebilir ve her zaman aynı amaca yöneliktir: atık azaltma 

konusunda farkındalık yaratmak! 

Bu yıl koşulların her zamankinden farklı olduğunu biliyoruz. COVID-19 salgını bizi 

cesaretimizden alıkoyarak birçok insanın harekete geçmesini engelliyor olabilir. 

Ancak harekete geçebilecekler arasındaysanız, desteğinize her zamankinden 

daha fazla ihtiyaç var! Güçlü ve olumlu mesajlar göndermenin zamanı geldi ve 

bunu yapmanın orijinal yollarını bulacağınızdan eminiz.   

Bu yılki tematik odağı olan “görünmez atığa” baktınız mı? Bu konuyla ilgili bazı 

özel araçlar hazırladık, keşfedin ! 

Öyleyse bir fikir seçin ve kaydedin! Çok kolaydır, EWWR web sitesine gidin ve 

talimatları izleyin. Tüm harika faaliyetlerinizi keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz! 
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2019, Avrupa ve ötesinde düzenlenen 16.570 faaliyet ile bir başka rekor kıran yıl 

oldu. Bu yıl daha da iyisini yapmamıza yardım edecek misiniz?  

 

Sosyal medyada yaymak için #EWWR2020 ve #invisiblewaste etiketlerini 

kullanabilirsiniz 

 

Sorularınız için lütfen yerel koordinatörünüz veya EWWR Sekreterliği ile iletişime 

geçmekten çekinmeyin. 
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Ülkenizde yürürlükte olan resmi COVID-19 ihtiyati tedbirlere saygı duyarak 

EWWR'ye katılmanızı tavsiye ederiz. 

 

 

 

For more information about the EWWR, visit www.ewwr.eu or follow us on 

Facebook @ewwr.eu & Twitter @2EWWR to get the latest updates! 
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Copyright © 2020 * EWWR. All rights reserved. 

 

Our mailing address is: 

contact@ewwr.eu 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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