
Jak
zmieniać
świat

 instrukcje



Jesteś z generacji Z i chcesz mieć wpływ na to,
w jakim świecie żyjemy? Mamy dla Ciebie inspiracje
i pomysły na działania — wystarczy wybrać z gotowych
podpowiedzi, co chcesz zrobić, zebrać grupę osób
i zmienić kawałek świata na lepszy!

W ramach akcji Gen Z #ToDziała zebraliśmy
konkretne pomysły, które młodzi aktywiści i aktywistki
z sukcesem zrealizowali/zrealizowały, a teraz
zachęcamy Ciebie do podobnych działań w swojej
społeczności. 

Do wyboru masz projekty, które pogrupowaliśmy
tematycznie. Wydaje Ci się, że to zbyt drobne
działania, żeby faktycznie zmienić rzeczywistość?
Pomyśl o tym, że na duże zmiany składa się wiele
małych aktywności.  Ty też możesz dołożyć swoją
cegiełkę. 

Zajrzyj, zainspiruj się i działaj!

Wstęp



Klimat
i zero/less waste



JAK
stworzyć
mapę miejsc
zero waste?



Znajdź w swojej okolicy miejsca, które
są zero waste: kawiarnie, w których
możesz zamówić kawę do własnego
kubka, punkty napraw, sklepy z
lokalnymi produktami, jadłodzielnie,
second handy.

Dodaj te punkty do mapy:
mapazerowaste.pl.

Możesz także przygotować grafikę
       — mapę z zaznaczonymi punktami,
       wydrukować ją i rozwiesić lub zostawić
       w wybranych miejscach (bibliotece,
       szkole, kawiarni itp.).

Jak to zrobić
krok po kroku?

Wspólnie z grupą znajomych możecie
zrobić mapę lokalnych miejsc zero waste.
Wystarczy, że wyszukacie takie miejsca w
swojej okolicy, które działają zgodnie z
ideą zero waste — serwisują sprzęt, dają
rzeczom drugie życie lub serwują kawę do
Twojego kubka. Możecie je dodać na mapę
online albo zrobić mapę w wersji
papierowej.

mapa lokalnych
miejsce zero waste

http://mapazerowaste.pl/


JAK
zorganizować
clothes swap,
czyli wymiankę
ubrań?



Zbierz grupę osób, które będą chciały
organizować z Toba wymiankę.

Znajdźcie miejsce (szkoła, kawiarnia,
dom kultury), w którym będziecie
mogli zorganizować wymiankę.

Ustalcie datę, godzinę i zasady.

Wypromujcie swoje wydarzenie

W ramach przygotowań pamiętajcie

Ustalcie, co ma się stać z ubraniami,
które zostaną — możecie je przekazać
tam, gdzie będą potrzebne.

       — warto pomyśleć nie tylko
       o Internecie, ale też o plakatach czy
       ulotkach, które zobaczą osoby,
       mieszkające w okolicy.

       o rzeczach, które mogą się przydać
       na miejscu — wieszaki, lustra.

Jak to zrobić
krok po kroku?

Wymienianie zamiast kupowania to
świetny pomysł na odświeżenie szafy!
Wymianę ubrań możecie zorganizować
w szkole, domu kultury, zaprzyjaźnionej
kawiarni, a nawet… na ulicy!

Clothes swap

wymiance może towarzyszyć
dodatkowe wydarzenie – możecie
wyświetlić film, związany z nadprodukcją
ubrań, zorganizować dyskusję na temat
fast fashion, czy zaprosić ekspertów
i ekspertki, którzy opowiedzą o tym
temacie.

Dodatkowe rady



JAK
zorganizować
miejsce
wymiany toreb
bumerangów?



Znajdź miejsce (sklep spożywczy,
warzywniak, piekarnia), w którym
będzie mógł stanąć koszyk lub karton

Porozmawiaj z osobą, która prowadzi
to miejsce i przekonaj ją do idei
wymiany toreb.

Ustaw w widocznym miejscu
koszyk/karton z wielorazowymi
torbami i informacją o zasadach

       z wielorazowymi torbami.

       — gotową tabliczkę do pobrania
       znajdziesz tutaj.

Jak to zrobić
krok po kroku?

Pomysł toreb — bumerangów ma
ograniczać zużycie toreb plastikowych
i opakowań na zakupy. W sklepie z koszem
wielorazowych toreb bumerangów każdy
może wziąć torbę, jeśli potrzebuje i oddać
ją przy kolejnych zakupach.

Torby bumerangi

https://zero-waste.pl/torby-bumerangi/


W Polsce działa wiele inicjatyw,
które zajmują się klimatem. Jedną z nich
jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
– ruch społecznym będący częścią
globalnej inicjatywy Fridays for Future.
Ruch tworzą gimnazjaliści, licealiści i
studenci. Uczą się z myślą o przyszłości,
którą kryzys klimatyczny stawia pod
znakiem zapytania. Dlatego protestują,
wypowiadają się w mediach, rozmawiają
z politykami i organizują edukację
o zmianach klimatu. Jeśli taka forma
działania Ci odpowiada, sprawdź, w jakich
miejscowościach MSK już działa lub napisz
do nich maila:

mlodziezowystrajkklimatyczny@gmail.com

Dołącz do ruchów
klimatycznych

https://www.msk.earth/
mailto:mlodziezowystrajkklimatyczny@gmail.com


Pomoc
zwierzętom



JAK
zrobić hotel
dla pszczół?





JAK
zorganizować
karaoke i pomóc
zwierzętom?



Znajdź miejsce — dogadaj się

Zaproś znajomych, zrób plakaty,

Zorganizuj komputer, program

      z lokalnym klubem czy kawiarnią,
      wynajmij salę albo zorganizuj imprezę
      w szkole lub nawet w domu.

      napisz o wydarzeniu w mediach
      społecznościowych.

      do śpiewania lub skorzystaj z YouTube.

Jak to zrobić
krok po kroku?

Za każdą piosenkę osoba śpiewająca
wrzuca datek do puszki, możesz też
zrobić imprezę biletowaną.

Zebrane pieniądze przekaż organizacji
zajmującej się zwierzętami.



JAK
zorganizować
śniadanie
roślinne?







JAK
urządzić ogród 
na pTAK, czyli
ogród przyjazdy
(nie tylko)
ptakom?



Ogród, w którym dobrze będą czuły się
ptaki, pszczoły i motyle, możesz urządzić
na osiedlu, przy szkole, lub w przydomowym
ogródku.

Ogród na pTAK

Wybierz spokojne, oddalone od
hałasu miejsce.

Zaplanuj, jakie rośliny i krzewy będą
rosły w ogrodzie. Goście ogrodu
ucieszą się z roślin nektaro- i
miododajnych, takich jak chabry i
lawenda. Mile widziane będą także
rośliny owocodajne, takie jak
rokitnik czy berberys.

Kup i zasadź rośliny. Możesz także
wziąć udział w akcji Włącz ogród na
pTAK i otrzymać pakiet roślin w
prezencie. 

Dbaj o ogór i ciesz się nim razem
       z ptakami i owadami. 

Jak to zrobić
krok po kroku?

Wywieś budkę dla ptaków.

Zbuduj hotel dla owadów lub połóż w
ogrodzie wiązkę chrustu. 

Załóż oczko wodne i kompostownik.

Dodatkowe rady

https://ogrod.jestemnaptak.pl/?doing_wp_cron=1668974550.9526360034942626953125


JAK
zorganizować
krwiobieg 
książek?



Zdobądź książkę, którą chcesz się
podzielić z innymi.

Zrób design naklejek, które namówią
osoby do przekazywania książki dalej.

Przyklej naklejki do książki.

Przekaż ją komuś lub pozostaw
       w dostępnym miejscu. Możesz także    
       stworzyć półkę, by zaprosić innych
       do dzielenia się książkami.

Jak to zrobić
krok po kroku?

Dopasuj naklejki do książki.

Nieregularny kształt naklejek sprawia,
że nawet krzywo naklejone wyglądają
dobrze.

Wpisywanie się w środku zmniejsza
prawdopodobieństwo, że książka
zostanie odprzedana oraz zachęca

       do dalszego przekazywania.

Dodatkowe rady



Ukraina



JAK
zorganizować
zbiórkę przyborów
szkolnych dla
uczniów i uczennic
z Ukrainy?







JAK
zorganizować
kawiarenkę
i pomóc osobom
uchodźczym
z Ukrainy?



Prostym i przyjemnym sposobem
na zbiórkę pieniędzy, które pomogą
osobom z uchodźczym jest kawiarenka
ze smakołykami. Możecie ją zorganizować
w szkole, czy na pikniku.  

Pomaganie 
przez gotowanie

Zaproś do działania kilku znajomych.

Poproście dyrekcję o zgodę

Znajdźcie organizację, której
przekażecie zebrane pieniądze.

Zastanówcie się, co możecie
przygotować?

Kupcie potrzebne produkty (możecie
poprosić o wsparcie Radę Rodziców

Ogłoście w szkole, kiedy odbędzie się
kawiarenka.

Działajcie!

       na przeprowadzenie akcji. 

       lub Samorząd Szkolny).

Jak to zrobić
krok po kroku?



Szkoła



JAK
reagować
na mowę
nienawiści?







JAK
zapobiegać
przemocy
i budować
bezpieczne
relacje?







JAK
stworzyć swoją
koszulkę mocy?







JAK
zorganizować 
przestrzeń 
w szkole?



Szkoła to nie tylko
lekcje. Może być
także miejscem
spotkań,
kawiarenką,
warsztatem...
Czym tylko chcecie.

Zbierz grupę znajomych, z którymi
będziesz działać.

Sprawdź dostępne fundusze i granty;

Porozmawiaj z lokalnymi władzami
— może są w Waszej miejscowości
miejsca, gdzie moglibyście urządzić
kawiarenkę; może takie miejsce
znajdziecie właśnie w… szkole!

Potem już górki — urządzacie miejsce
tak, jak chcecie i działacie. :-)

       w ich zdobyciu pomocna może być
       współpraca z lokalną organizacją 
       społeczną.

Jak to zrobić
krok po kroku?



JAK
zorganizować
miejsce z podpaskami
i tamponami
w szkolnych
toaletach?



Zanim przystąpisz do zbiórki, możesz
przeprowadzić anonimową ankietę,

Zorganizuj zbiórkę środków
menstruacyjnych przy zaangażowaniu
społeczności szkolnej — poradnik,

Dbaj o to, by zawsze były tam środki
menstruacyjne, zbiórki rób na bieżąco,
niech to będzie takie stałe miejsce dla
osób potrzebujących.

       by ustalić jak wiele osób w Twojej
       szkole ma problem z dostępem
       do takich środków.

       jak to zrobić we współpracy z
       samorządem, radą rodziców, dyrekcją
       znajdziesz tutaj. A tu znajdziesz
       plakaty, które możesz wydrukować
       i zawiesić w wybranym, uzgodnionym
       miejscu w szkole.

Jak to zrobić
krok po kroku?

https://www.akcjamenstruacja.pl/_files/ugd/20f513_ebedbcc060a9459bab33c905607366c7.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Ze8U2i-UwzBMN1V8jNdBpweOGVCsmlak


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 


