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“Стратегія нульових відходів – досягнення сприятливого 
екологічного статусу (ZEWSGES)” Команда проекту успішно 
продовжує свою безперервну діяльність по очищенню Чорного моря! 

Як було пояснено у попередніх випусках, проект ZEWSGES має дві основні мети, а саме: 1. 
Збирання та утилізація морського сміття, 2. Інформування дітей (Програма екологічної 
освіти, EEP). 

Конкретні цілі акції 

1. Морське сміття збирається та утилізується: Проходять наступні акції: 

i.  чотири акції "Риболовля на сміття" (по одній в кожній країні), місцеві рибалки 
збирають 1,5 тонни занедбаного спорядження з морського дна; 

ii. чотири акції з прибирання пляжів (по одній у кожній країні), де діти 7-16 років 
та їхні вчителі збирають 0,5 тонни смття з пляжів; 

iii.  моніторинг пляжного сміття та розробка методу моніторингу. 

2. Інформування дітей (Програма екологічної освіти): 

i. 40 початкових / середніх шкіл (15 з Туреччини, 5 з Болгарії, 10 з України, 10 з 
Грузії); 

ii. 50 Некомерційних Громадських Організацій (15 з Туреччини, 5 з Болгарії, 20 з 
України, 10 з Грузії); 

iii. 25 місцевих медіа-організацій (10 з Туреччини, 5 з Болгарії, 7 з України, 3 з 
Грузії) будуть залучені до Програми екологічної освіти (EEP) для екологічної 
освіти та обізнаності громадськості в Туреччині, Болгарії, Україні та Грузії. 

Діяльність збору та утилізації морської сміття, включаючи Моніторинг морського сміття 
успішно продовжується, і були отримані попередні результати для дослідження тенденції та 
джерела морського сміття. 
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Щодо Навчальної екологічної програми, всі необхідні навчальні матеріали (веб-сайти, 
відеоролики з навчальних програм щодо екосистем, путівники, гра, DVD, брошура, плакат, 
опитування щодо рівня обізнаності про екосистему) та контракт між партнерами проекту та 
місцевими органами освіти - готові. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт за адресою: 

http://www.zerowastebsb.com/.  
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