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H anower i jego partnerów kooperacyjnych, która łączy różne działania,
których celem jest unikanie plastiku.
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UNIKANIE ODPADÓW Z PLASTIKU
JEST KONIECZNE – RÓWNIEŻ W HANOWERZE

– INICJATYWA
„HANOWER BEZ PLASTIKU!“

Jeśli chodzi o odpady z plastiku, Niemcy zajmują trzecie
miejsce w Europie. To nie powód do radości: rocznie
produkujemy ich ponad 38 kilogramów na mieszkańca.
Szacunkowo Hanower wytwarza ponad 20 000 ton
odpadów z plastiku.

Za akcją „Hanower bez plastiku” (HOP!) stoi duża
liczba firm, organizacji, instytucji edukacyjnych
i inicjatyw, które we własnej sferze działalności
wykorzystują rozwiązania w celu unikania plastiku
lub ich poszukują.

Nie ma wątpliwości: wiele produktów z tworzyw sztucznych jest praktycznych i przydatnych. Jednak wiele
produktów z plastiku od wieków obciąża środowisko
i powinno się ich unikać, szczególnie w przypadku
opakowań o wyjątkowo krótkiej żywotności.

HOP! promuje wymianę doświadczeń, promuje
najlepsze praktyki i może służyć jako podstawa do
rozpoczęcia wspólnych działań.

Odpady z plastiku ...
są wszechobecne
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WIELU ODPOWIEDZIALNYCH –
WIELE MOŻLIWOŚCI
W pewnym sensie wszyscy jesteśmy producentami odpadów z plastiku: w takim samym stopniu
dotyczy to konsumentów, przedsiębiorców,
rozwiązanie
urzędy miasta, stowarzyszenia i zrzesczasami
zenia. Zmniejszenie ilości plastiku
jest całkiem
(plastikowych odpadów) na
proste!
poziomie lokalnym
lub wręcz unikanie
go, to ważny wkład
w rozwiązywanie
problemu globalnego.
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DOBRE RADY DOTYCZĄCE ŻYCIA
CODZIENNEGO BEZ PLASTIKU
Ponieważ plastik jest tak wszechobecny w życiu c odziennym,
istnieje wiele sposobów na
powstrzymanie plastikowej
inwazji. Tutaj przedstawiamy
kilka dobrych rad HOP!

Dobre rady
Odetnij i
przypnij do
lodówki!
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