
                                                                                                     
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bezpłatne, nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal 

dla przedszkoli i szkół  z Funduszu Oświatowego od ElektroEko! 

  

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” ElektroEko działa 

„Fundusz Oświatowy”. Dzięki niemu przedszkola i szkoły zaangażowane w program mają możliwość 

otrzymania atrakcyjnych pomocy naukowych oraz elementów wyposażenia sal lekcyjnych.  

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. Celem programu jest zwrócenie uwagi na problem odpowiedniego postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz zaangażowanie lokalnej społeczności do 

uczestniczenia w zbiórce elektrośmieci prowadzonej na terenie gmin. 

Dostęp do darmowego pakietu materiałów w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” 

przedszkola i szkoły mają dostęp do pakietu darmowych materiałów dydaktycznych dla uczniów 

i nauczycieli. Umożliwi to przeprowadzenie lekcji, podczas których dzieci dowiedzą się m.in. dlaczego 

elektrośmieci uznawane są za odpady niebezpieczne, jakie korzyści płyną z procesów odzysku i recyklingu 

oraz gdzie należy je oddawać.  

Punkty i Fundusz Oświatowy  

W ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” ElektroEko utworzyło Fundusz Oświatowy, który jest 

przeznaczony na wyposażenie przedszkoli i szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. tablice 

multimedialne, rzutniki) oraz wyposażenie sal (np.: ławki, szafki). Z Funduszu Oświatowego mogą 

korzystać placówki oświatowe prowadzące działania edukacyjne w zakresie gospodarowania zużytym 

sprzętem, a także organizujące zbiórki elektrośmieci. Co warte podkreślenia – udział w Funduszu 

Oświatowym nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez placówki czy samorząd!  

  

Twórca i organizator programu  

Twórcą i organizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” jest 

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Została ona powołana, aby 

tworzyć efektywny system gospodarowania ZSEE oraz edukować w zakresie prawidłowego postępowania 

z elektrośmieciami. Działając na zasadach not-for-profit ElektroEko świadczy na rzecz gmin bezpłatne 

usługi w zakresie budowy sprawnego systemu zbierania zużytego sprzętu.  

 

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” objęty został honorowymi patronatami: Ministerstwa 

Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, a także Związku Miast Polskich.  

  

www.elektroeko.pl  

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl 


