SOLUȚII
Cele trei soluții posibile sunt :
1. Organizarea de dezbateri educative pe tema colectării selective a deșeurilor ( program
educațional demarat la nivelul școlii);
2. Organizarea de acțiuni de ecologizare în colaborare cu diverse ONG;
3. Desfășurarea unei ample acțiuni la nivelul școlii, desfășurată la Sala de festivități , la care să
participe un număr cât mai mare de elevi și care să fie cunoscută și la nivelul comunității.
“Colectarea selectivă a deşeurilor” este foarte importantă pentru cetăţean – acesta
învaţă să colecteze din start, corect şi eficient, toate deşeurile din propria gospodărie sau unde
lucrează, astfel, se economisec bani, timp, energie (resurse materiale, financiare, temporale,
industriale) pentru selectarea corectă a deşeurilor, dar şi pentru instituţiile responsabile cu
această situaţie: primăria firma de salubritate, alte instituţii.
Există mai multe cauzele ale acestei probleme – lipsa colectării selective a deşeurilor:
comoditate, ignoranţă, lipsa de educaţie, lipsă de interes, indiferenţă, nesimţire, lipsă de respect
faţă de alţi cetăţeni şi toţi consideră că nu este treaba lor, ci a altora să colecteze.

Clasa noastră a decis că educația este principalul instrument de luptă pe care îl avem
legat de comunitate . De aceea, am decis să demarăm un program educaţional de informare a
populaţiei.
Împlementarea unui program de educaţie în şcoli în domeniul protecţiei mediului (o oră
săptămânal). În programul educațional susţinem informarea şi educarea populaţiei (prin
seminarii, workshopuri, cursuri gratuite, pliante, postere, întâlniri) precum şi activităţi vizând
programe de încurajare a reciclării, a colectării selective, precum și participarea la acțiuni de
ecologizare –acțiuni la care am solicitat sprijinul diverselor ONG-uri, precum și a autorităților
locale. Această soluţie protejează mediu înconjurător, viaţa şi bunăstarea animalelor, este în
acord cu principiile eticii, cultivă respectul pentru viaţă, protejează mediul înconjurător și crează
premisele unui trai într-un mediu mai curat și mai sănătos.

Pentru ca protejarea mediului să devină o prioritate , Autoritățile locale trebuie să se
implice în campanii de reciclare , urmată de discuții cu locuitorii orașului pentru colectarea
selectivă a deșeurilor.
Pentru rezolvarea rapidă a problemei trebuie să fie demarate cât mai rapid acţiunile
educative şi informative .
Deşi există prevederi legislative locale şi naţionale privind reciclarea, precum și
colectarea selectivă , actele normative nu sunt cunoscute în totalitate populaţiei, iar atunci când
au fost înregistrate încălcări ale legislaţiei, sancţiunile nu au fost corespunzătoare şi nu au fost
mediatizate pentru a servi drept exemplu în comunitate

