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O organizacji spotkań młodzieży zgodnie
z założeniami zrównoważonego rozwoju
Przy wyborze miejsca spotkania zwracamy uwagę na wiele szczegółów: cenę, jakość, możliwości spędzania czasu wolnego itp. My natomiast chcemy zachęcić Państwa do
uwzględnienia podczas przygotowywania spotkania młodzieży aspektów zrównoważonego rozwoju. Poniżej przekazujemy Państwu kilka wskazówek, pomocnych w zmniejszeniu
lub całkowitym zneutralizowaniu śladu ekologicznego spotkania młodzieży. Nawet jeśli nie uda się Państwu zrealizować wszystkich punktów jednocześnie i natychmiast, pamiętajcie, że już sama stopniowa zmiana sposobu myślenia
i świadome planowanie mogą mieć pozytywne skutki!
Nasz Szerpa przedstawi Państwu kilka cech spotkań
młodzieży, charakteryzujących się minimalnym zużyciem
surowców:

Miejsce spotkania ...
	... znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania / miejsca noclegu większości uczestników (rozwiązanie optymalne),
	... można do niego dotrzeć korzystając ze środków komunikacji publicznej albo piechotą (znajduje się ono
np. w pobliżu dworca),
	... jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (np. dzieci),
	... dysponuje jasnymi pomieszczeniami, do których
przez długi czas dociera światło dzienne (duże okna,
dogodne ustawienie stołów),
à
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	... jest dostosowane do charakteru spotkania i wielkości grupy - na jakość pracy grupy wpływa otoczenie,
w którym ta praca jest wykonywana (bliskość natury, jasność, odpowiednia temperatura itp.). Organizując spotkanie w miejscu, które nawiązuje do tradycji regionalnych, sygnalizujemy lokalnej społeczności, że respektujemy jej lokalną tradycję i kulturę,
	... należy do instytucji, która stosuje zrównoważone rozwiązania: Niektóre domy spotkań posiadają na
przykład certyfikaty energetyczne, oszczędzają wodę
i prąd, segregują śmieci, korzystają z energii odnawialnych i usług lokalnych oferentów itp. Nawet jeśli nie
mogą Państwo znaleźć instytucji, respektującej te zasady, mogą Państwo porozmawiać z kierownictwem domu
spotkań / schroniska młodzieżowego itp. i zaproponować mu wprowadzenie odpowiednich zmian.

	... nie jest serwowane w konwencjonalnych opakowaniach / na naczyniach jednorazowych. Catering, jedzenie zamówione, sztućce jednorazowe, a także prowiant sprzyjają powstawaniu góry niebiodegradowalnych śmieci plastikowych i aluminiowych. Odpowiedni wybór dostawców
oraz korzystanie z opakowań biodegradowalnych jest tu
alternatywą, pozwalającą na oszczędzenie surowców.
Aby to osiągnąć wystarczy czasami porozmawiać z dostawcą artykułów spożywczych,
	... nie jest marnowane. Należy odpowiednio skalkulować potrzebną ilość jedzenia (posiłki w formie bufetu
zamiast porcjowanych).
Reklama spotkania młodzieży...
	... w formie drukowanej jest ograniczona do niezbędnego minimum, a rozpowszechniana jest raczej za pośrednictwem mediów elektronicznych,
	... jest – w przypadku, gdy nie można zrezygnować z formy drukowanej – wydrukowana na niewybielanym papierze recyklingowym albo celulozowym, bądź ewentualnie na papierze posiadającym certyfikat FSC,
	... powinna odbywać się z pominięciem gadżetów i materiałów reklamowych. One po krótkim czasie lądują
na śmietniku, bo osoba, która je otrzymała, właściwie
ich nie potrzebuje. Jeśli zamierzamy korzystać z gadżetów, powinny one być w miarę pożyteczne, wielokrotnego użytku i ekologiczne; dobrze by było, gdyby pochodziły one od lokalnych producentów albo zostały wytworzone przez instytucje socjalne, prowadzące działalność produkcyjną,
	… dociera do lokalnej społeczności, którą należy poinformować o spotkaniu, o jego zrównoważonym charakterze. Należy skontaktować się także z lokalnymi mediami. Uczestników projektu należy natomiast uwrażliwić na
kwestie szczególnie ważne dla lokalnej społeczności.
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Przyjazd na miejsce spotkania i podróż powrotna …
	…powinny odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej – przewoźnicy autobusowi i kolej
przyznają zniżki grupowe i przygotowują oferty specjalne. Także wcześniejsza rezerwacja jest często gwarancją oszczędności,
	… powinny odbywać się koleją, a nie samolotem. Lot,
szczególnie krótkodystansowy, nie jest rozwiązaniem
zrównoważonym,
	… w przypadku konieczności wynajęcia autokaru, należy zwrócić się do lokalnych usługodawców i porozmawiać z nimi na temat zrównoważonych rozwiązań.
Wyżywienie...
	... jest zróżnicowane i składa się przede wszystkim
z potraw wegetariańskich: przy produkcji mięsa zużywane jest wiele surowców, wydziela się także metan,
który jest jednym z czynników wywołujących efekt cieplarniany. Planując wyżywienie należy zwrócić uwagę
na różnice kulturowe - w Polsce spożywa się ponadprzeciętnie dużo mięsa. Temat wyżywienia należy więc
koniecznie poruszyć w rozmowie z zespołem, przygotowującym spotkanie, a także ze wszystkimi uczestnikami,
	... jest przygotowywane przede wszystkim z produktów regionalnych i sezonowych: kiwi z Nowej Zelandii, miód z Ameryki Południowej lub ryba z Kanady pozostawiają większy ślad ekologiczny niż jabłka, warzywa, lub produkty mleczne z produkcji lokalnej i regionalnej. Wspieranie lokalnych producentów powoduje,
że oni oraz właściciele miejscowych sklepów pozytywnie oceniają fakt, że w ich okolicy odbywa się spotkanie młodzieży,
	... w przypadku towarów importowanych (szczególnie
kawy) składa się z produktów pochodzących ze Sprawiedliwego handlu,

Wytyczne i materiały szkoleniowe …
	… powinny być dostępne w formie elektronicznej, a jeśli to jest niemożliwe powinny być drukowane dwustronnie na papierze recyklingowym (także na papierze
z certyfikatem FSC),
	… powinny zostać wysłane w sposób jak najbardziej
neutralny klimatycznie - wiele firm kurierskich oferuje już takie rozwiązania,
	…. nowe flipcharty powinny zostać zastąpione tablicami,
zmywalnymi markerami lub rzutnikami,
	…. nowy sprzęt i materiały należy zakupić tylko, jeśli to
rzeczywiście konieczne, lepiej poszukać możliwości wypożyczenia.
	Zapraszamy także do skorzystania z listy kontrolnej.
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