


Najčešća aktivnost kojom se želi ukloniti morski otpad upravo je čišćenje plaže. Saznajte kako 
takvu akciju lako možete organizirati unutar svoje lokalne zajednice:

KAKO ORGANIZIRATI ČIŠĆENJE PLAŽE

PRIJE AKCIJE ČIŠĆENJA:   
   
• odaberite lokaciju i posjetite je prije same akcije 

čišćenja,
• provjerite je li lokacija zaštićeno područje i 

trebate li dopuštenje kako biste upravo tamo 
održali akciju čišćenja,

• odredite gdje postaviti polazišnu točku za 
okupljanje svih sudionika,

• odredite gdje će se ostavljati vreće smeća na 
kraju akcije čišćenja,

• odredite područja koja će čistiti vaši volonteri,
• potaknite svoje prijatelje, članove obitelji i 

kolege da se uključe u akciju čišćenja,
• pronađite sponzora koji će sudionicima 

osigurati obrok nakon čišćenja ili podsjetite 
volontere da ponesu svoj ručak,

• kreirajte događaj na svojoj Facebook stranici 
i obavijestite što više ljudi putem e-maila i 
društvenih medija,

• odredite koje će vam vrste materijala i 
potrepština trebati (tj. rukavice za višekratnu 
upotrebu, vreće, prijavna lista, voda, hrana, 
pribor za prvu pomoć, krpe/sredstva za 
čišćenje),

• zatražite od lokalnih tvrtki/organizacija donaciju 
potrebnih materijala (tj. vreća, rukavica itd.),

• napravite popis potencijalnih sigurnosnih 
problema (stjenovita područja, brze ceste, 
električni vodovi, otrovne biljke, oštri predmeti, 
duge hlače/zatvorene cipele, itd.),

• planirajte unaprijed kako biste tijekom akcije 
smanjili stvaranje otpada (ne koristite plastične 
ambalaže/plastični pribor za jelo, donirajte 
ostatke hrane, koristite višekratne boce za 
vodu, itd.),

• preporučite volonterima da do lokacije akcije 
čišćenja dođu javnim prijevozom, biciklom ili 
pješke,

• provjerite lokalne mogućnosti odvajanja 
otpada,

• napravite popis za registraciju svih sudionika i 
popis prikupljenog otpada.

TIJEKOM AKCIJE ČIŠĆENJA:  
   
• dođite ranije kako biste postavili svu opremu i 

provjerili mjesta za odlaganje otpada,
• pripremite prijavnu listu, olovke i popis za 

prikupljanje ostalih podataka,
• odredite vrijeme odmora i ručka,
• obavite informativni sastanak sa svim 

sudionicima prije čišćenja,
• tijekom sastanka, uputite volontere o ciljevima 

čišćenja, samom planu čišćenja i sigurnosnim 
stavkama,

• tijekom čišćenja, provjeravajte napredak same 
akcije,

• pobrinite se da se otpad primjereno odloži,
• pobrinite se da djecu koja sudjeluju u akciji 

uvijek nadziru odrasli,
• dokumentirajte čišćenje (fotografije, bilješke, 

zaključak, prikupljanje podataka),
• pobrinite se da je sav otpad odložen na 

odgovarajućim mjestima i da nakon čišćenja 
niste ostavili nikakve materijale,

• pronađite mjesto za ručak.

NAKON AKCIJE ČIŠĆENJA: 

• zahvalite svim sudionicima,
• obradite prikupljene podatke,
• podijelite svoje rezultate (Facebook, LinkedIN, 

Twitter, e-mail, newsletter itd.),
• zahvalite svim donatorima,
• proslavite svoj rezultat!
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WWW.GREEN-SAIL.COM


