




Przekazujemy Wam kolejną publikację Centrum Strategii i Rozwoju Impact. Tym ra-
zem zdecydowaliśmy się na podjęcie problematyki rozwoju zrównoważonego z per-
spektywy każdego z nas. Projekt Tydzień próby – mój sposób na zrównoważony roz-
wój dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich miał przede wszystkim na 
celu zachęcić do podjęcia wysiłku na rzecz zmiany zachowań i codziennych przyzwy-
czajeń na bardziej przyjazne środowisku. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe 
zadanie, dlatego stworzyliśmy portal jestemzmiana.pl, na którym publicznie można 
podjąć siedmiodniowe wyzwanie i dokumentować swoje wysiłki na rzecz ogranicza-
nia negatywnego wpływu na środowisko. Wierzymy, że jest to dobry punkt wyjścia 
do kolejnych działań a przede wszystkim do trwałej zmiany zachowań, nawyków  
i przyzwyczajeń. 
Ważne jest też, żebyśmy uświadomili sobie, że to jak żyjemy i jakich wyborów do-
konujemy ma wpływ nie tylko na nas samych a konsekwencje ponoszą inni w tym 
nierzadko mieszkańcy odległych zakątków świata i środowisko naturalne.
Chcieliśmy, żebyście to Wy byli głównymi autorami tej publikacji. Publikując wpisy  
i dzieląc się swoimi wyzwaniami inspirowaliście innych do zrobienia pierwszego kro-
ku do „zazielenienia” waszego życia.
Mamy nadzieję, że wskazówki i przykłady innych będą dla Was źródłem cennej infor-
macji i przekonają Was, że warto się zaangażować.
Miniporadnik podzielony został na siedem części – siedmiodniowe wyzwania– każda 
zawiera wskazówki i wytyczne co możemy zrobić chcąc zmniejszyć nasze negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Sposób, w jaki podejdziecie do wdrażania zawartych 
w poradniku wskazówek może być dowolny. Za sukces możecie uznać zarówno zmia-
nę w jednym obszarze np. ograniczania zużycia wody jak i we wszystkich wskazanych 
czy inne. Każdy gest ma znaczenie. Będziemy się cieszyć ze wszystkich Waszych do-
konań.

Z życzeniami zielonych sukcesów,
Agata

KOCHANI,



WODA, ENERGIA I CIEPŁO

Rozpoczynamy wyzwanie!

Czy wiecie, że codzienna aktywność każdego z Nas obciąża środowisko. Jednym  
z takich obciążeń jest emisja dwutlenku węgla (CO2). Każdy z nas może obliczyć 
wielkość emisji. Wystarczy wejść na dowolną stronę internetową oferującą kalku-
lator CO2 i poświęcić kilka minut na udzielnie szczerych odpowiedzi. Wpisz w wy-
szukiwarkę „kalkulator CO2”, znajdź odpowiednią stronę i wypełnij potrzebne dane. 
Zaskoczeni swoim wynikiem?

To, w jaki sposób zarządzamy nieodnawialnymi zasobami wody ma wpływ na to 
czy następne pokolenia będą miały okazję cieszyć się jej smakiem. Już teraz woda 
to zasób, którego brakuje! Przed odkręceniem kurka zastanów się czy na pewno 
potrzebujesz jej aż tyle.

Co możesz zrobić?

Woda
- używać tyle wody ile naprawdę potrzebujesz
- zakręcać dobrze kran i nie dopuszczać do kapania
- obniżyć temperaturę wody (chłodniejszy prysznic, pranie w niższej temperaturze)
- zainstalować termostaty
- kupić kubeczek do mycia zębów
- zainstalować wodooszczędne urządzenia np. spłuczki w toalecie
- rozważyć kupno zmywarki 
- zbierać deszczówkę (zwłaszcza jak mieszkasz w domku)

Energia i ciepło
- zakręcać grzejniki przed otworzeniem okna
- pamiętać o warstwie izolacyjnej wokół okien
- utrzymywać optymalną temperaturę pomieszczenia
- pamiętać o wyłączaniu światła
- pamiętać, że telewizor, radio czy komputer same się nie obsługują i nie ma sensu 
zostawiać ich włączonych
- wymienić żarówki na energooszczędne
- wykorzystać ekologiczne materiały budowlane (przy okazji budowy domu)



„W przeciwieństwie do znacznej części rodziny jestem raczej zimnolubny. Utrzymu-
ję niską temperaturę w pokoju. Wolę założyć dodatkowy sweter niż podkręcać ka-
loryfer. Staram się oszczędzać energię i pilnuję żeby mój grzejnik był przykręcony 
na minimum zwłaszcza gdy nie ma mnie w domu. Od dziś będę próbował zmienić 
zachowania także mojej rodziny i znajomych. Przykręcenie temperatury choć o je-
den stopień i ewentualne założenie jakiejś bluzy nie powinno nikogo kosztować zbyt 
wiele wysiłku, prawda? Sam wiele nie zdziałam ale jeśli i oni nauczą się np. zakręcać 
kaloryfer gdy wietrzą pokój albo wychodzą z domu to może jakiś efekt z tego będzie. 
Kto wie może nawet uda nam się zaoszczędzić na rachunkach!” (Tiger) 

„Zredukowałem do minimum korzystanie z ką-
pieli w wannie. Zamiast tego prysznic.Oszczęd-
ność wody, czasu i ponoć zdrowsze :)” (Luki) 



„Wraz z współlokatorką wspólnie organi-
zujemy “dni prania” by zminimalizować 
rachunki za prąd i wodę” (Ejendras) 

„Właściwie to myślałem o tym od dawna. Ale zawsze wydawało mi się, że jak to zrobię to na-
gle, gdy będę potrzebował skorzystać z laptopa “w terenie” z dala od kontaktu to okaże się, że 
bateria jest rozładowana. Dlatego zawsze, gdy zużyłem jakiś procent baterii to nastawiałem 
sprzęt do ładowania w chwili, gdy już nie musiałem z niego korzystać. Rozważałem oczywiście 
ładowanie wyłącznie w czasie korzystania z komputera a gdy bateria osiągnie 100% pracę już 
na baterii, aż do rozładowania i znów ładowanie w czasie korzystania z komputera itd., ale 
bałem się, że zostanę z zerowym poziomem baterii, akurat gdy będę potrzebował właśnie 
laptopa z „pełną” baterią. Skróciłbym wówczas okres korzystania z sieci elektrycznej o okresy 
ładowania w chwilach wolnych od pracy na maszynie oraz o okresy pracy na maszynie pod-
łączonej do prądu, mimo iż bateria osiągnęła już 100% naładowania. Dopiero po dłuższym 
zastanowieniu uznałem, że mój lęk, iż zostanę nagle bez przyrządu do pracy jest nieuzasad-
niony. Od dzisiaj podłączam laptop do prądu gdy na nim pracuję i wymaga tego doładowanie 
baterii. A co z nagłą potrzebą użycia w terenie nienaładowego komputera? Postanowiłem po 
prostu lepiej planować swoją pracę.” (Jonasz)

WODA, ENERGIA I CIEPŁO



„W porównaniu do innych krajów, w Polsce woda nie jest bardzo droga. Nie mówię 
tylko o tej z kranu bo nawet ta w butelkach z supermarketu jest dość tania. Duży 
procent z ceny kupowanej butelki z wodą to koszt opakowania i transportu, zwłasz-
cza w przypadku małych butelek. W dodatku zarówno opakowania jak i transport 
mają negatywny wpływ na środowisko.
Jeśli uprawiasz sport tak jak ja, musisz dużo pić. Aby dużo pić, ale bez negatywnego 
oddziaływania na środowisko warto pić kranówkę. Całe szczęście łódzka kranówka 
jest dobrej jakości więc często ją piję. Również gdy jestem poza domem zabieram 
ze sobą swoją butelkę z kranówką. Zacząłem zabierać wodę z domu jak jeździłem 
dużo na rowerze, ale teraz robię to również jak gram w tenisa i w piłkę nożną. Teraz 
zacznę wszędzie jeździć i chodzić z moją własną wodą.” (bg1996) 



ODPADY

Zalewa nas ocean odpadów. Puszki, pudełka, pudełeczka, zużyte przedmioty, resztki 
jedzenia… Lista jest naprawdę długa. Dodatkowo nadal jeszcze większość z nich trafia 
na składowiska powiększając pulę rozkładających się latami materiałów szkodliwych 
dla środowiska. Na szczęcie coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać ten pro-
blem np. oferując nam możliwość zakupu bez opakowania czy w opakowaniu, które 
ulegnie biodegradacji. To oczywiście nie rozwiązuje problemu odpadów ale może czę-
ściowo przynieść pozytywne efekty. 
Jednak największą odpowiedzialność za to, ile worków śmieci wyrzucamy ponosimy 
my sami. Zanim kupisz kolejną rzecz, która za moment wyląduje w koszu zastanów się 
nam możliwościami jej wykorzystania i czasem, jaki potencjalnie będzie ci służyć.

Co możesz zrobić?

- segregować odpady
- przeanalizować, jakich odpadów generujesz najwięcej i zastanowić się jak mo-
żesz zmniejszyć ich ilość
- kupować tyle ile naprawdę potrzebujesz (mniejsze opakowania, kupowanie 
wspólnie z innymi itp.)
- nie wyrzucać rzeczy, których już nie potrzebujesz a które jeszcze mogą komuś 
się przydać (skorzystaj z wymienialni ubrań, oddaj je potrzebującym, sprzedaj 
na pchlim targu, oddaj do przerobienia – na pewno znajdziesz jakiś sposób na 
nadanie drugiego a może i kolejnego życia niechcianej rzeczy)
- drukować dwustronnie lub zrezygnować z drukowania (dodatkowa oszczęd-
ność energii i sprzętu!)
- nie brać toreb jednorazowych ze sklepu (torby lniane czy bawełniane wyglą-
dają naprawdę dobrze)
- kupować produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu



„Dzisiaj już nie było tak lekko….  
Postanowiłam nadać nowe życie starej pufie. Pojawił się oczywi-
ście pomysł zakupu nowej i wyrzucenia starej ale potem pojawił się 
jeszcze lepszy pomysł na renowację. Skutki renowacji co prawda 
odczuwa moja ręka ale satysfakcja z podjętych działań jest napraw-
dę duża. Wysypisko nie powiększyło swojej kolekcji dzięki mojej 
małej inwencji twórczej.” (Magdalena)

„Od jakiegoś czasu 2 do 3 razy myślę zanim wyrzucę nabyte [mimo wszystko] foliów-
ki. Można je wykorzystać jeszcze wiele razy. Patrząc na kosz na śmieci, ile tego się 
generuje na 1 osobę, mnożąc przez 100, 1000, 1000000…, dochodzi się do wniosku, 
że to jedna mega sterta śmieci. Oprócz foliówek, często daje się wykorzystywać do 
oporu jakieś torby papierowe, czy to koperty, pudełka, kartki papieru na zapiski, itp.
Niby to mało, ale mnożąc przez 100, 1000, 1000000…” (Luki)



ODPADY „Stare ciuchy przerabiam na ubranka dla 
lalek i ściereczki przydatne do sprzątania.”   
(janka)

„Ok…w końcu zmusiłem się, po bitwie z własnym leniem, do wy-
rzucenia śmieci. Dodam, że to iście ekstremalny wysiłek przy tych 
warunkach pogodowych(co to będzie, co to będzie jak śnieg spad-
nie…). No ale jeśli wygrałem z leniem no to wypadałoby jeszcze 
pomóc środowisku, a więc zgnieść butelki po wodzie mineralne-
j(dowód na zdjęciach:) )Korzyści są po obu stronach bo i zmniejsza 
się objętość odpadów a i również czuję się jak stu procentowy męż-
czyzna zgniatając raz za razem butelkę. No i na co komu siłownia?”  
(johny_m90) 

„Robię kosze, biżuterie, torebki z papierowej 
wikliny (z gazetek reklamowych, które zawsze 
znajduję pod drzwiami)” (mycha1989)

„Zużyte baterie są zagrożeniem dla środowiska, 
gdyż zawierają szkodliwe substancje. Należy 
więc wrzucać je do specjalnych kontenerów.”  
(marti)



„Zabrałem się właśnie za opłacanie rachunku za telefon. Przelew w bankowości 
internetowej nie stanowi problemu ale gdzie ja położyłem tę przeklętą fakturę… 
Poszukiwania zajęły prawie kwadrans. Dodatkowo kupka z tymi już opłaconymi 
rośnie w zastraszającym tempie. Zmotywowało mnie to do działania i postanowi-
łem zamówić e-fakturę na maila. Teraz wszystkie dokumenty zamierzam trzymać 
w jednym folderze, a przelew zlecę jeszcze szybciej, bo wszystkie niezbędne dane 
będą w pdf-ie. Może nie uratuję przez to od razu całego lasu ale w perspektywie 
następnych kilkudziesięciu lat… kto wie:)” (jz14)

„Wszystkie pozostałe kartki, niezadrukowane 
po jednej stronie, tniemy na mniejsze karteczki 
i wykorzystujemy je do codziennych notatek”   
(Zienti)

„Będę używać ekologicznych toreb na 
zakupy zamiast kupować jednorazówki” 
(Zenia)

„Przeprowadzka to genialny moment na zrobienie porządków z nadmiarem rze-
czy, które przez ostatnie kilka lat nagromadziły się w zakamarkach szaf i gdzie się 
tylko da. Pierwszy odruch: niepotrzebne rzeczy wyrzucić! Ale zaraz, zaraz! “Niepo-
trzebne” to absolutnie złe słowo w tym miejscu – to tylko ja ich już nie potrzebuję. 
A zatem co tylko może znajdzie swojego nowego właściciela. Wczoraj np. głosniki 
samochodowe z poprzedniego samochodu, który wiele lat temu był złomowany 
zmieniły właściciela. Przydadzą się zamiast powiększać górę śmieci. I o to chodzi!”   
(Jonasz)



Co możesz zrobić?

- kupować mniej lub rzeczy, które naprawdę są Ci potrzebne
- zwracać uwagę na jakość kupowanych produktów (w tym na zawartość sub-
stancji sztucznych jak konserwanty, barwniki, stabilizatory, emulgatory itp.)
- wybierać produkty firm, które w sposób etyczny i odpowiedzialny podchodzą 
do kwestii społecznych i środowiskowych
- sprawdzać, gdzie zostały wyprodukowane interesujące Cię towary
- kupować od lokalnych dostawców (w tym w ramach kooperatyw spożywczych 
czy spółdzielni socjalnych)
- kupować produkty sprawiedliwego handlu lub oznakowane innymi oficjalnie 
przyjętymi i potwierdzonymi etykietami środowiskowymi i społecznymi
- przed podjęciem decyzji o zakupach sprawdź czy nie masz w domu rzeczy, 
którą można przerobić czy wymienić na coś, co w danym momencie jest Ci po-
trzebne
- nie daj się zwodzić trendom i modzie, kieruj się swoim gustem, oryginalność 
to też wartość

ZAKUPY
Chyba każdemu z nas zdarzyło się uleć szałowi zakupów. Szczególnie ryzykowne są 
momenty przed tzw. specjalnymi okazjami i okresy wyprzedaży, kiedy w zasięgu ręki  
i portfela znajdują się rzeczy, na które na co dzień nie zawsze możemy sobie pozwolić.
Nadkonsumpcja to problem globalny. Skoro konsumenci chcą mieć więcej to trzeba im 
to zaoferować. Sposób, w jaki osiągane są cele biznesowe, które mają zaspokoić po-
trzeby i oczekiwania konsumentów, nierzadko generuje poważne problemy społeczne 
i środowiskowe. Łamanie praw człowieka, praca dzieci, zanieczyszczanie środowiska 
to część historii, jaka stoi za noszonymi przez nas ubraniami czy wykorzystywanym 
sprzętem elektronicznym.

Świadomy konsument podejmuje swoje decyzje racjonalnie kupując tyle ile napraw-
dę potrzebuje i wiedząc skąd (kraj pochodzenia). Odpowiedzialna konsumpcja może 
dostarczać takich samych przyjemności jak nieprzemyślany pęd za chęcią posiadania 
więcej i więcej a przy tym wywiera pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.



„Postanowiłam wziąć udział w programie “Jestem Zmianą” i dziś zaczynam “mój ty-
dzień próby”. Weekend to zwykle dzień większych zakupów, takich na cały tydzień. Tak 
było i dziś. Krążąc między regałami pełnymi różnych produktów postanowiłam spróbo-
wać ekologicznej, organicznej żywności. Zobaczcie sami!” (kasienka2110)

„Podczas weekendowych zakupów starałem się kupować produk-
ty spożywcze od lokalnych producentów oraz takie które są ozna-
czone certyfikatami świadczącymi o przyjazności dla Środowiska.”  
(Piotrek93)

„Wybrałyśmy się z Adelką na świadome zakupy. Najpierw musia-
łam się nieźle nagłowić, gdzie iść, żeby zakupy mogły być świado-
me i ostatecznie wybrałam mały rodzinny sklepik pod moim blo-
kiem. Nie spodziewałam się, że czytanie etykiet może być takie 
wciągające. Tam, gdzie nie rozumiałam (E-coś, P-coś i inne cosie),  
z pomocą przyszła mi współczesna technika, w postaci Internetu  
w telefonie. Trzeba przyznać, że ten cud techniki bardzo przyczynił 
się do podniesienia mojej świadomości konsumenckiej. Spraw-
dzałam też kraj pochodzenia danego produktu i firmę a w konse-
kwencji… Kupiłam tylko kaszę, płatki owsiane i jabłka. W sklepie 
spędziłam najbardziej świadomą godzinę w moim życiu. Trochę jak 
detektyw na tropie podstępnych producentów:-). A Ada? Ada też 
się dobrze bawiła, bo siedziała w koszyku i wyrzucała to, co do nie-
go włożyłam. Była znacznie bardziej krytyczna;-).” (kokarda1)

„Zwracanie większej uwagi na producen-
tów produkujących ubrania posiadające 
certyfikaty zapewniające niewykorzystywa-
nie dzieci z krajów ubogich” (Gosiala)



DLA SIEBIE I DLA INNYCH

Będąc częścią jakiejś społeczności (sąsiedzkiej, szkolnej, mieszkańcem miasta itp.) 
możesz pokazać swoje zaangażowanie w jej sprawy. To bardzo ważne by czuć się 
odpowiedzialnym za to, co dzieje się w naszej okolicy czy kraju. Zainteresowanie  
i chęć okazania pomocy czy wsparcia mogą mieć wymiar symboliczny. Istotne jest 
to, że dzięki Wam ktoś inny może poczuć się lepiej.
Dodatkowo powinniśmy mieć świadomość, że nasze decyzje i wybory mają wpływ 
na innych ludzi a nie zawsze o tym wiemy czy pamiętamy. Kupowanie produktów, 
przy produkcji których uczestniczyły dzieci pokazuje firmie, że nie ma w tym nic 
złego i że akceptujemy taką sytuację. Wspieranie koncernów, które niszczą zasoby 
środowiska to podobny przykład. Jako konsumenci mamy sporą siłę oddziaływania  
i czasem warto z niej skorzystać.

Co możesz zrobić?

- zrezygnować z siedzenia przed telewizorem i spędzać więcej czasu z rodziną 
i przyjaciółmi
- zacząć uprawiać jakiś rodzaj aktywności fizycznej
- pomagać innym bezinteresownie
- włączyć się w działania organizacji pozarządowej, która realizuje bliskie Tobie 
cele
- podejmować bardziej racjonalne decyzje zakupowe
- wyrażać jawny sprzeciw wobec aktów łamania praw człowieka
- znajdować czas na odpoczynek i realizację własnych pasji

„Zachęcam znajomych do dbania o świat 
na cotygodniowym spotkaniu”  (Gosiala)



„Nadchodzi zima, czas kiedy jeśli tylko mogę, staram się unikać opuszczania mojego 
ciepłego domu. Nie chcę jednak zapadać w zimowy letarg, dlatego postanowiłam wy-
szukać sobie zestaw ćwiczeń które będę starała się regularnie wykonywać. Ruch jest 
bardzo ważny dla naszego ciała jak i samopoczucia, zamiast leżeć na kanapie i oglądać 
serial, mogę poświęcić chwilę czasu na ćwiczenia. Odkopałam moją matę, przygoto-
wałam buty i zaczynam moją pierwszą sesję zimowych ćwiczeń.” (Justyna)

”Z moją bratanicą zacznę grać w gry planszo-
we. Koniec z grami komputerowymi. Kompu-
ter niech odpoczywa! Niech żyją Warcaby!”    
(Janka)

„Rozmawiam ze swoimi bliskimi na tematy związa-
ne z ekologią i ochroną środowiska. Nie unikam tego 
tematu. Jestem świadomy, ze podejmowane przeze 
mnie działania mogą być naśladowane przez innych. 
Może się zdarzyć, że większy efekt ekologiczny moż-
na osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości eko-
logicznej moich bliskich, niż poprzez moje indywidu-
alne działania.” (plen)

„Do sprzątania wybieram odkurzacz o mniejszej mocy, ustawiam 
ekoprogram w pralce (40 stopni i mniej obrotów), do sprzątania 
używam wyłącznie produktów ekologicznych oraz montuję kosze 
do segregacji odpadów.” (organiczny)

„Oglądam tv z całą rodziną 
a nie każdy we własnym po-
koju”  (Sylwix97)



SPOSÓB ODŻYWIANIA

Pokaż mi swój talerz a powiem Ci kim jesteś…
Chroniczny brak czasu powoduje, że zdarza się nam sięgnąć po rzeczy niezdrowe 
o niskiej wartości odżywczej i nie było by pewnie w tym nic złego, gdyby nie to,  
że takie jedzenie dla niektórych staje się podstawowym sposobem odżywiania.  
O negatywnych skutkach takiej diety można poczytać w Internecie. 
Na szczęcie jest zdrowa alternatywa. Nie zamierzamy przekonywać nieprzekonanych 
mięsożerców, że dieta wegetariańska jest zdrowsza (chociaż jest, na co są dowo-
dy naukowe) ale zachęcamy wszystkich do analizy swoich nawyków żywieniowych 
wszędzie tam, gdzie jest na to przestrzeń do ich zmiany.
Nie bez znaczenia są też nasze wybory kulinarne na dobrostan naszej Planety. Inter-
net aż kipi od danych nie tylko na temat szkodliwości zdrowotnej ale także na temat 
uciążliwości ekologicznej diety opartej o produkty mięsne. Wybór należy do nas!

Co możesz zrobić?

- jeść regularne posiłki
- wyeliminować z diety tłuszcze trans
- zrezygnować z części słodyczy na rzecz owoców i warzyw
- obchodzić kilka razy w tygodniu/miesiącu/roku dzień bez mięsa, lub zrezygno-
wać z niego wogóle
- wybierać produkty lokalne i sezonowe
- wybierać produkty mało przetworzone



„O ile weganizm, dla niektórych wydawać się może zbyt restrykcyjnym czy trud-
nym do przestrzegania sposobem odżywiania o tyle wegetarianizm jest dużo ła-
twiejszy biorąc pod uwagę chociażby dostępność dań w wersji wege w barach 
czy restauracjach. Wbrew obiegowym opiniom będąc na diecie wegeratiańskiej 
dostarczamy wszystkich niezbędnych substancji niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Co więcej jest to dieta zaaprobowana przez WHO  
a polskie Ministerstwo Zdrowia uznało ją za bezpieczną nawet dla dzieci. Kluczo-
wym słowem jest bilansowanie. Chodzi o dostarczanie organizmowi wszystkich 
składników w odpowiednich proporcjach. Wegetarianie, wbrew obiegowym opi-
niom nie cierpią na niedobory białka, bo z powodzeniem zastępują białko zwierzę-
ce roślinnym.” (Susta i Sustek)



TRANSPORT

Jeszcze nie tak dawno temu pokonanie dystansu kilkuset kilometrów zajmowało kil-
ka dni. Dziś w dobie lotnictwa i szybkich samochodów nie zajmuje to dłużej niż kilka 
godzin. Dostępność środków transportu spowodowała, że staliśmy się bardziej mo-
bilni i chętniej podróżujemy. Po drogach, również tych lokalnych jeździ coraz więcej 
samochodów, bo na pokonanie nawet najkrótszych dystansów decydujemy się wy-
korzystać cud techniki jakim jest samochód. Niestety nie pozostaje to bez wpływu 
na środowisko. Znacząca emisja CO2, hałas czy zajmowanie powierzchni Ziemi pod 
nowe inwestycje infrastrukturalne oddziałują niekorzystnie na stan Planety. 
Nie chodzi tu o zrezygnowanie z tego, co oferuje nam współczesność ale o korzysta-
nie z jej dobrodziejstw w bardziej odpowiedzialny sposób.

Co możesz zrobić?

- tam, gdzie jest blisko chodzić na pieszo
- przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i przesiąść się na rower
- korzystać z transportu publicznego
- tak planować wyjazdy, żeby móc jeździ z innymi
- planując dalszą podróż przejrzyj serwisy oferujące wspólne podróżowanie, 
może znajdziesz atrakcyjną ofertę dla siebie i całej rodziny
- zastanów się czy każda podróż na pewno jest konieczna a tam, gdzie możesz 
skorzystaj z dostępnych narzędzi do komunikacji w Internecie
- wybieraj środki transportu, które w najmniejszym stopniu obciążają środo-
wisko
- jeśli jeździsz samochodem pamiętaj o ekonomicznej jeździe

„Jazda komunikacją miejską zamiast jazdy własnym autem” (NStobi) 



„Stosuję zasady eco-drivingu.” (Kimo)

„Zamiast jechać do pracy samochodem, skorzystaj  
z komunikacji miejskiej bądź roweru. Unikniesz dzięki 
temu stania w korkach, poprawisz swoją kondycję fi-
zyczną i zaoszczędzisz pieniądze.” (ewapalkin) 

„Wybieram transport publiczny, jeśli mogę wy-
brać rower lub rolki to decyduję się na taką 
opcję. Jeśli mam daleko do pracy/uczelni biorę 
swoich znajomych do auta by zmniejszyć ruch 
kołowy.” (organiczny)



JESTEŚ ZMIANĄ

Porady i wskazówki, jakie znaleźliście w tym poradniku na pewno nie wyczerpują 
wszystkich możliwych działań. Potraktujcie je jako punkt wyjścia do dalszych po-
szukiwań. Najważniejsze żeby to, co robicie dawało Wam satysfakcję. Musicie być 
przekonani, że podejmowany przez Was wysiłek ma sens. Zachęcamy Was do po-
dejmowania nowych wyzwań.
Zmiana jest w nas i dzieje się za naszym pośrednictwem!

„Nadszedł ostatni dzień mojego wyzwania, pierwszą rzeczą jaką zrobię, będzie spi-
sanie na kartce moich wszystkich zmian i powieszenie ich w widocznym miejscu, tak 
by o nich pamiętać i  stosować.
Moja ostatnia zmiana dotyczyć będzie bardzo gorącego już wkrótce tematu, czyli 
prezentów świątecznych. Tym razem zamiast iść do sklepu, postaram się część upo-
minków wykonać samodzielnie (jak np. wełniane skarpety dla mojego chłopaka, czy 
ozdobny- filcowy pokrowiec na telefon dla koleżanki), natomiast tematyką przewod-
nią prezentów dla dzieci będzie drewno, czyli wszelkiego rodzaju drewniane zabaw-
ki. Tak więc biorę długopis i zaczynam wpisywać pomysły na upominki  ” 
(Justyna)



„Nad ostatnią zmianą w swoich zwyczajach myślałem przez wszystkie dni wyzwa-
nia, chciałem aby była ona prosta lecz znacząca oraz długofalowa i w niedzielny po-
ranek mnie olśniło. Wymiana baterii na akumulatorki we wszystkich urządzeniach  
w domu. Owszem wymaga sporego wkładu finansowego na start ale obliczyłem, 
że koszt niweluje się w przeciągu okresu od 3 do 4 wymian i jeśli nie ma się wystar-
czającego budżetu można wymieniać je stopniowo w poszczególnych urządzeniach, 
piekąc przy tym dwie pieczenie przy jednym ogniu oszczędzając pieniądze i odciąża-
jąc Środowisko.  Ostatni dzień wyzwania nie oznacza dla mnie końca troski o środo-
wisko, jako student Ochrony Środowiska mam zamiar kultywować dobre zwyczaje  
i wam też to polecam ;D” (Piotrek93)

„To już mój ostatni dzień z tygodnia próby. Długo się za-
stanawiałem, co by tu zrobić i przyznam że pomysły mi 
się skończyły. 
Odwiedziłem dziś lokalny hipermarket i zupełnie przy-
padkiem odkryłem promocję papieru z certyfikatem 
FSC i jeszcze w dodatku ze znaczkiem Eco Label. Nie 
planowałem kupować papieru, ale skoro była promocja 
to wziąłem 2 paczki. Często cena odstrasza i zniechęca 
do robienia ekologicznych zakupów. Niestety za jakość 
trzeba sporo płacić. Czasem jednak wystarczy mieć oczy 
szeroko otwarte by dostrzec wiele możliwości na popra-
wę swojego życia, a także na zrobienie czegoś dobrego 
dla środowiska. To jest chyba największe moje osiągnię-
cie z ostatnich kilku dni. Będę bardziej otwarty na nowe 
możliwości, poprzez lepsze planowanie i zorganizowa-
nie spróbuję wyeliminować dotychczasowe wymówki 
by stać się lepszym człowiekiem.” (Tiger)

META



Za ideą projektu stoi chęć zrobienia czegoś dobrego dla siebie i środowiska. Chce-
my nie tylko uczyć ale przede wszystkim inspirować do działania wykorzystując ideę 
rozwoju zrównoważonego. Chcemy pokazać, że małymi krokami możemy dojść do 
dużych zmian. Wystarczy odrobina motywacji a reszta przyjdzie sama.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie związa-
ne z podjęciem wyzwania do bycia odpowiedzialnym konsumentem i obywatelem, 
który stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym. Realizacja pro-
jektu wypełnia lukę w wiedzy na temat rozwoju zrównoważonego szczególnie wśród 
młodych osób i pokazuje, że wysiłek oraz działania jednostki w omawianej sferze 
przynoszą konkretne efekty. Drugą istotną kwestią jest zmiana postaw społecznych 
i stylu życia jednostek.

Projekt „Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony” składa się z kilku 
głównych elementów. Należą do nich:
- spotkania edukacyjno-informacyjne w szkołach i na uczelniach wyższych w Łodzi,
- prowadzenie portalu tematycznego z funkcjami umożliwiającymi tworzenie treści 
przez użytkowników,
- zachęcenie grupy docelowej do podejmowania deklaracji zmiany stylu życia  
w wybranym zakresie na okres tygodnia i złożeniu sprawozdania na portalu w posta-
ci minibloga z tego tygodnia swoich wysiłków na rzecz zmiany stylu życia na bardziej 
prośrodowiskowy,
- warsztaty poświęcone rozwijaniu wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego  
w postaci gry,
- miniporadnik zawierający praktyczne wskazówki jak kształtować odpowiedzialne 
postawy konsumenckie i społeczne.

To ma być Twój Tydzień Próby, tydzień, w którym spróbujesz żyć inaczej zrezygnujesz 
z samochodu, zakręcisz cieknący kran, posegregujesz odpady czy nie zjesz krwistego 
steka.
Przyłącz się już dziś i bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.

Zaangażuj się i inspiruj innych!
Zapraszamy do kontaktu: biuro@csri.org.pl

O projekcie
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Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT

Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT powstała w 2010. Celem 
działania fundacji CSR Impact jest wspieranie innowacji społecznych  
i promowanie społecznej odpowiedzialności oraz rozwoju zrównowa-
żonego. Interesuje nas podnoszenie poziomu etyki życia społecznego  
i gospodarczego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii 
społecznej. W tych obszarach pomagamy planować, wdrażać i dosko-
nalić procesy zarządzania. Doradzamy i szkolimy kadry i organizacje 
z sektora biznesowego, pozarządowego i publicznego. Realizujemy 
projekty. Wspieramy działalność naukową i badawczą. Prowadzimy 
współpracę międzynarodową. 
Jeśli uważacie Państwo, że działania Fundacji są ważne i potrzebne 
zachęcamy do przekazania darowizny na cele statutowe. Aby doko-
nać darowizny należy wpłacić wybraną przez siebie kwotę na konto 
fundacji ALIOR BANK: 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012 Jako tytuł 
przelewu należy wpisać: „darowizna na cele statutowe pożytku pu-
blicznego”.
Cele pożytku publicznego realizowane przez CSR Impact są opisane  
w jej statucie (§ 5-8), który znajdziecie Państwo wraz z informacjami  
o jej dotychczasowych działaniach na naszej stronie internetowej: 
www.csri.org.pl
Dodatkowe informacje o korzyściach płynących z przekazania darowi-
zny znajdują się na stronie fundacji www.csri.org.pl

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


