OFERTA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?



Warsztaty z segregacji odpadów i upcyclingu w przedszkolach i
szkołach



Warsztaty podczas eventów i imprez plenerowych (warsztaty z
upcyclingu, ekologiczne gry i zabawy m.in. łowienie odpadów z
oceanu, wielkoformatowa gra planszowa



Szkolenia i warsztaty dla dorosłych z zakresu segregacji odpadów i
upcyclingu



Warsztaty zero waste



Warsztaty z upcyclingu mebli (z wykorzystaniem mobilnego warsztatu
stolarskiego)



Gry terenowe/osiedlowe „Sprzątamy swoje podwórko” podczas
festynów osiedlowych

Warsztaty z segregacji odpadów
i ZERO WASTE

dla przedszkolaków i uczniów


Warsztaty z upcyclingu – ozdoby z wikliny papierowej i

wytłaczanek po jajkach


Ekologiczne gry i zabawy m.in. „łowienie odpadów z oceanu”,

ekologiczne memory, wielkoformatowa gra planszowa


Wykonanie wielorazowych mokrych chusteczek ZERO WASTE

(dzieci zabierają chusteczki do domu)
Czas trwania: od 1,5 -3 h
Liczba uczestników: do 30 osób

Warsztaty z domowego
kompostowania


Pogadanka na temat domowego kompostowania – przygotowanie
kompostownika, wytwarzanie kompostu, zastosowanie i korzyści



Samodzielne wykonanie funkcjonalnego i estetycznego domowego
kompostownika (materiały zapewnia organizator)

Czas trwania – 90 min
Liczba uczestników – grupy do 20 osób
W cenę wliczone są wszelkie materiały do realizacji warsztatów –
wiadra, dżdżownice, odpowiednie podłoże. Uczestnicy zabierają
wykonane kompostowniki ze sobą do domu.

Warsztaty Zero waste
Alternatywa dla plastiku


Pogadanka na temat nadmiernej produkcji
śmieci, wszechobecnego plastiku i wpływu
odpadów na środowisko i zdrowie człowieka



Alternatywa dla plastiku, np. bidony i kubki
termiczne,
jednorazowe
naczynia
biodegradowalne,
woreczki
na
pieczywo,
wielorazowa torba na zakupy, woskowijki.



Własnoręczne wykonanie torby na zakupy ze
starej koszulki oraz woskowijki, która zastępuje
papier
śniadaniowy
i
folię
spożywczą,
aluminiową.

Czas trwania: 2 godz.
Liczba uczestników – grupa do 20 osób

Warsztaty ZERO WASTE
Naturalne kosmetyki i środki czyszczące


Prelekcja „ZERO WASTE na co dzień”

•

Przykłady wykorzystania produktów codziennego użytku do wykonania
ekologicznych kosmetyków i środków czystości.



Warsztaty z tworzenia ekoproduktów:

•

Peelingu do ciała

•

Proszku do prania

•

Proszku do zmywarki/płynu do naczyń

•

Środka czystości.

Czas trwania: 2 h
Liczba uczestników: grupa do 20 osób


Organizator zapewnia wszelkie ekologiczne składniki niezbędne do
wykonania kosmetyków i środków czystości. Każdy z uczestników zabierze
ze sobą wykonane produkty w estetycznych opakowaniach zero waste.

Warsztaty rękodzielnicze
Lampka biurkowa z listewek i doniczki



Wykonanie lampki biurkowej

•

Metody obróbki drewna, praca z elektronarzędziami

•

Metody konserwacji drewna

•

Montaż elektryczny - zasady



Czas trwania warsztatów: 2 h



Liczba uczestników: 10 osób

W koszt wliczone są materiały do wykonania przedmiotów, materiały
szlifierskie, narzędzia, preparaty do koloryzacji I impregnacji drewna.
Wykonane podczas warsztatów przedmioty uczestnicy zabierają ze
sobą do domu.

Warsztaty rękodzielnicze
Lampka biurkowa z rurki miedzianej
i doniczki


Wykonanie lampki biurkowej



Metody obróbki drewna, praca z elektronarzędziami



Metody konserwacji drewna



Cięcie, wyginanie miedzi



Montaż elektryczny



Czas trwania warsztatów: 2 h



Liczba uczestników: 10 osób

W koszt wliczone są materiały do wykonania
przedmiotów,
materiały
szlifierskie,
narzędzia,
preparaty do koloryzacji I impregnacji drewna.
Wykonane podczas warsztatów przedmioty uczestnicy
zabierają ze sobą do domu.

Warsztaty rękodzielnicze
Siedziska z opon


Wykonanie siedziska ze starej opony:

•

Nauka owijania opony sznurkiem

•

Nauka wykonania dekoracji ze sznurka na siedzisku

•

Dokręcanie stopy siedziska

Czas trwania: 4 h
Liczba uczestników do 10 osób

W cenę wliczone są wszelkie materiały do realizacji
warsztatów. Uczestnicy zabierają wykonane pufy ze sobą
do domu.

Warsztaty rękodzielnicze
Siedziska z bębna pralki
upcyclingu
Wykonanie wyplatanego siedziska z bębna pralki:
•

Nauka wyplatania wzorów na bębnie pralki

•

Wykonanie poduchy z resztek materiałów

•

Montaż poduchy i kółek

Czas trwania: 5 h
Liczba uczestników 10 osób)
W cenę wliczone są wszelkie materiały do
realizacji warsztatów.
Uczestnicy zabierają wykonane pufy ze sobą do domu.

Wyjazd edukacyjny
„Śladem odpadów”


Wyjazd edukacyjny do Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Gaci i do Ekologicznego Gospodarstwa
Agroturystycznego EKO Agro Turystyka Młyn
Witowice gm. Wiązów,

a) prelekcja ZERO WASTE na temat ekologicznego stylu
życia i domowych sposobów ograniczania wytwarzania
śmieci (w plenerze w Eko Agro Turystyce Młyn w
Witowicach, - zwiedzanie gospodarstwa (pompa ciepła,
elektrownia wodna, produkcja własnego oleju lnianego,
obiad w restauracji).
b) zwiedzanie zakładu – sortowni, linii przetwarzania
surowców odnawialnych, kompostowni (wytwarzanie
biogazu i energii cieplnej).

Liczba uczestników: do 50 osób, czas trwania – 8 h
W cenę wliczony przejazd i obiad, zwiedzanie zakładu.

Warsztaty plenerowe z upcyclingu


Pokaz wykonania mebli z bębna pralki



Warsztaty ZERO WASTE - wykonanie torby ze starej koszulki, wykonanie woskowijki



Instruktarz wykonania ozdób z wikliny papierowej, kwiatów z wytłaczanek po
jajkach, lampionów ze słoików, gry memory z zakrętek,



Wspólne malowanie abstrakcyjnych obrazków z wykorzystaniem plastikowej
butelki,



„Oczyszczanie oceanu” - gra polegająca na łowieniu śmieci z oceanu i prawidłowym
posegregowaniu,



Ekologiczna gra memory o tematyce segregacji odpadów,



Wielkoformatowa gra planszowa o tematyce segregacji odpadów

Czas trwania: 3 godz.
Obsługa stoiska – 3 osoby

Warsztaty plenerowe z upcyclingu


Pokaz wykonania mebli z bębna pralki



Warsztaty ZERO WASTE - wykonanie torby ze starej koszulki, wykonanie woskowijki



Instruktarz wykonania ozdób z wikliny papierowej, kwiatów z wytłaczanek po
jajkach, lampionów ze słoików, gry memory z zakrętek,



Wspólne malowanie abstrakcyjnych obrazków z wykorzystaniem plastikowej
butelki,



„Oczyszczanie oceanu” - gra polegająca na łowieniu śmieci z oceanu i prawidłowym
posegregowaniu,



Ekologiczna gra memory o tematyce segregacji odpadów,



Wielkoformatowa gra planszowa o tematyce segregacji odpadów

Czas trwania: 3 godz.
Obsługa stoiska – 3 osoby

Cena warsztatów uzależniona od ilości uczestników i
liczby warsztatów
Napisz do nas i zapytaj!
kontakt@ekopotencjal.pl
Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości

Ul. Osiedle 23 56-420 Bierutów
d.lukasinska@ekopotencjal.pl

kontakt@ekopotencjal.pl
Tel. 575150446

