
Да локализираме боклука - след като сме намислили кой район ще чистим, да го обиколим 
предварително и да установим къде има най-много отпадъци и какъв тип са (битови, строи-
телни).

Да намерим най-близкото място, на което да изнесем боклука за извозване.

Трябва да разберете коя е отговорната община и кое е съответното прилежащо сметище - 
депо, и задължително да се уговорите предварително с общината. Може тя да осигури 
извозването, или съответната сметосъбираща фирма, или някой друг. Но преди да започне-
те да чистите е важно да имате ден, час и място, където ще дойде камион. 

Да разпределим задачи между екипа, ако сме повече от 1 :)

Да определим мащаба на акцията - колко човека ще са нужни, колко чувала

Какви финансови средства ще ни трябват - ние ли ще купуваме, ще събираме дарения, ще 
намерим фирма, която да ни дари материали или ще искаме от отговорната институция

Да разберем коя институция е отговорна за района - община, кметство, дирекция на 
защитена територия:

Да се свържем с тях

Да разберем как могат да ни съдействат - извозване + осигуряване на материали (чували, 
ръкавици) и др.

Поканата! - да поканим хората да се включат - в социалните мрежи, чрез TimeHeroes и 
други доброволчески платформи

Да е весела, положителна, чистенето в група си е забавление :)

Да има регистрация на участниците - лесна и бърза, но и отговорна

Да има ясна логистична информация - къде е сборният пункт, как се стига до него, има ли 
осигурен транспорт, в колко часа се започва, до колко се чисти

Да поканим и местните хора да се включат - плакати в най-близките населени места

Да се свържем с медии - да изпратим прессъобщение преди и след почистването, за да стигне 
до повече хора, да не забравяме и местните медии. 

Важно! Правете качествени снимки по време на чистенето

Пазаруването - купете ръкавици и чували, след като знаете бройката участници; Ще има 
ли разделно събиране - ако да, вземете цветни чували (ако някой ви ги осигурява, вземете ги 
навреме) 

Не забравяйте да осигурите аптечка!

Направете си чеклист - списък с всичко, което не трябва да забравяте 

И дойде Денят! 

Започнете на време

Направете инструкции пред всички участници - къде ще се чисти, как да се разделят 
хората по групи, ще се събира ли разделно, за да се обиколи по-голям район, график за деня, 
кога ще има почивка за обяд

Направете инструкции за безопасност - при събиране на остри предмети и опасни отпадъци

Снимайте се - групови снимки, на най-често срещани отпадъци, на “антики”, преди/след

Извозването - обадете се на отговорните за извозването, проверете на следващия ден 
дали всичко е изнесено; ако сте близо - отиде на място да видите дали нещо не е останало

Празнуването - всяка добра работа в екип е важно да се отпразнува :)


