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Przyszłość Ziemi jest w naszych rękach. Poznaj
odpowiedzi na to, co możemy wspólnie zrobić dla
przyszłości naszej planety.

Zanieczyszczenie środowiska to obecnie jedno z największych
wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Polega ono na wprowadzaniu
przez człowieka do środowiska substancji lub energii, które
powodują szkodliwe zmiany w jego składzie lub funkcjonowaniu.

emisja gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian
klimatycznych i globalnego ocieplenia,
zanieczyszczenie powietrza przez pyły, spaliny i inne substancje,
które wpływają negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt,
zanieczyszczenie wody przez substancje chemiczne, odpady
przemysłowe, nawozy i pestycydy, które zagrażają życiu
organizmów wodnych i zdrowiu ludzi,
zanieczyszczenie gleby przez substancje chemiczne, śmieci i
odpady przemysłowe, które wpływają na jakość upraw i
zdrowie ludzi.

Przykłady zanieczyszczeń środowiska to:

Zanieczyszczenie środowiska jest poważnym problemem, który
wymaga działań na poziomie indywidualnym, lokalnym, krajowym i
międzynarodowym. Należy dążyć do ograniczenia emisji
szkodliwych substancji, stosować technologie oczyszczające i
wykorzystywać źródła energii odnawialnej. Warto także promować 



edukację ekologiczną i podejmować działania mające na celu
zmianę stylu życia, aby był on bardziej zrównoważony i przyjazny
dla środowiska.

Oszczędzaj energię - wyłączaj urządzenia, gdy ich nie używasz,
stosuj energooszczędne oświetlenie i ogrzewanie, wybieraj
sprzęt AGD z klasą energetyczną A++.
Ograniczaj zużycie wody - zawsze zamykaj kran podczas
mycia zębów, używaj krótszych cykli prania i stosuj
energooszczędne sprzęty AGD, takie jak pralki i zmywarki.
Ograniczaj produkcję odpadów - sortuj śmieci i przetwarzaj je
zgodnie z lokalnymi zasadami, unikaj jednorazowych opakowań
i opakowań plastikowych.
Korzystaj z transportu publicznego, rowerów lub
samochodów elektrycznych - unikaj korzystania z
samochodów prywatnych i lataj mniej.
Kupuj produkty ekologiczne i lokalne - wybieraj produkty,
które zostały wyprodukowane w sposób przyjazny dla
środowiska i pochodzą z lokalnych źródeł.
Promuj edukację ekologiczną - dziel się swoją wiedzą na
temat ochrony środowiska z innymi, nauczaj dzieci i młodzież o
ekologii.
Uprawiaj ogród ekologiczny - hoduj swoje własne warzywa,
zioła i owoce bez stosowania chemikaliów.
Udział w działaniach społecznych i organizacjach
ekologicznych -dołącz do organizacji lub grup społecznych,
które pracują na rzecz ochrony środowiska. 

Zatroszczenie się o Ziemię to
wspólna odpowiedzialność
każdego człowieka, ponieważ
nasze codzienne decyzje i
zachowania mają wpływ na
stan środowiska naturalnego.
Poniżej przedstawiam kilka
sposobów, jak możemy
przyczynić się do ochrony i
zachowania naszej planety:



Zamiast wyrzucać rzeczy pomyśl o ich uprecyklingu lub
oddaniu innym albo organizacjom jak BoxOfHope.pl, które
nadadzą im drugie życie.

To tylko kilka sposobów, jak możemy zatroszczyć się o Ziemię.
Pamiętajmy, że każdy z nas może wnieść swój wkład w ochronę
środowiska, a małe kroki, podejmowane przez wiele osób, mogą
prowadzić do znacznych zmian i poprawy stanu naszej planety.

Ochrona bioróżnorodności - zachowanie różnorodności
biologicznej poprzez ochronę gatunków i ich siedlisk, tworzenie
parków narodowych i obszarów chronionych oraz ograniczanie
wycinki lasów.

Ochrona środowiska - nasz wspólny cel
Ochrona środowiska to zespół działań mających na celu
zapobieganie, minimalizowanie lub usuwanie negatywnych
wpływów działalności ludzkiej na środowisko naturalne. W
kontekście ochrony środowiska najważniejszymi kwestiami są:
zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, woda i gleby, utrata
bioróżnorodności, nadmierne zużycie zasobów naturalnych,
odpady i problemy związane z energetyką.

Poniżej przedstawiam kilka działań, które mają na celu
ochronę środowiska:



Energia odnawialna - zwiększenie udziału energii odnawialnej
w produkcji energii elektrycznej, takiej jak energia słoneczna,
wiatrowa, wodna czy geotermalna.
Ochrona wody - ograniczenie ilości odpadów wprowadzanych
do wody, zwiększenie efektywności i jakości systemów
uzdatniania wody, unikanie nadmiernego wykorzystywania
wody w gospodarce.
Transport zrównoważony - promowanie transportu
publicznego, rowerów i pieszych, a także korzystanie z
samochodów elektrycznych i hybrydowych.
Gospodarka odpadami - zwiększenie recyklingu, minimalizacja
wytwarzania odpadów, separacja i składowanie odpadów w
sposób bezpieczny dla środowiska.
Edukacja i świadomość - edukacja społeczeństwa na temat
problemów ekologicznych i sposobów ich rozwiązania,
promowanie zmiany stylu życia na bardziej ekologiczny.

Ochrona środowiska to ważne wyzwanie, z którym musimy się
zmierzyć. Działania na rzecz ochrony środowiska są konieczne dla
zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń i zapewnienia
naszemu społeczeństwu zrównoważonej przyszłości.



Ślad węglowy to miara ilości emisji gazów cieplarnianych,
zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2), wynikających z działalności
człowieka lub organizacji, w danym okresie czasu lub związanych z
danym produktem lub usługą. Może obejmować emisje gazów
związanych z procesami produkcyjnymi, transportem, zużyciem
energii oraz zużyciem surowców naturalnych.
Ślad węglowy mierzy wpływ działalności człowieka na zmiany
klimatyczne. Jest to ważne narzędzie dla osób i organizacji, które
dążą do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko i klimat,
poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy
może być mierzony na poziomie jednostki, takiej jak indywidualna
osoba, lub na poziomie organizacji, takiej jak przedsiębiorstwo,
miasto czy kraj.
Zmniejszenie śladu węglowego jest ważnym krokiem w walce ze
zmianami klimatu. Można go zmniejszyć poprzez zmniejszenie
zużycia energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z
transportu, zmianę źródeł energii na bardziej przyjazne środowisku
oraz przez wdrażanie bardziej zrównoważonych praktyk w zakresie
produkcji i konsumpcji. W ten sposób każdy z nas może przyczynić
się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.

Wszystko co powinniście wiedzieć nt. śladu węglowego,
a więc co to jest to coś czego nie widzimy, a go
generujemy.

Wpływ śladu węglowego na
środowisko:
Ślad węglowy, czyli miara emisji
gazów cieplarnianych
związanych z daną
działalnością lub produktem,
ma znaczny wpływ na
środowisko. Oto kilka
przykładów, jakie mogą być
skutki emisji gazów
cieplarnianych:



Globalne ocieplenie: emisja gazów cieplarnianych, takich jak
dwutlenek węgla, powoduje globalne ocieplenie, co ma
szkodliwy wpływ na klimat i ekosystemy. Wzrost temperatury
może prowadzić do topnienia lodowców, podnoszenia poziomu
oceanów, ekstremalnych zjawisk pogodowych i zmian w
rozmieszczeniu gatunków zwierząt i roślin.
Zanieczyszczenie powietrza: emisje związane z działalnością
człowieka, takie jak spalanie paliw kopalnych, powodują
również zanieczyszczenie powietrza, co prowadzi do
szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do
astmy, chorób serca i płuc oraz zmniejszenia jakości gleby i
wody.
Zmiany w strukturze ekosystemów: globalne ocieplenie i
zmiany w klimacie wpływają na ekosystemy, zmieniając ich
strukturę i wpływając na rozmieszczenie gatunków zwierząt i
roślin. Niektóre gatunki zwierząt i roślin mogą nie przystosować
się do nowych warunków klimatycznych i mogą zaginąć.
Wpływ na gospodarkę: emisje gazów cieplarnianych mogą
również wpłynąć na gospodarkę, na przykład przez
wprowadzanie regulacji dotyczących emisji, które mogą
prowadzić do zmniejszenia konkurencyjności niektórych firm i
przemysłów.
Wpływ na społeczeństwo: zmiany klimatyczne i związane z
nimi zjawiska, takie jak susze, powodzie i ekstremalne zjawiska
pogodowe, mają szkodliwy wpływ na społeczeństwo. Mogą
prowadzić do utraty mienia, utraty życia i wpływać na jakość
życia ludzi.
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Wszystkie te skutki wpływają na środowisko naturalne i wpływają
na ludzi i ekosystemy. Dlatego ważne jest, abyśmy starali się
zmniejszać nasz ślad węglowy, aby przeciwdziałać negatywnym
skutkom związanym z emisjami gazów cieplarnianych.

Co generuje ślad węglowy?
Jak już napisaliśmy powyżej ślad węglowy to miara ilości gazów
cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek
azotu, emitowanych przez daną działalność lub produkt. Oto kilka
czynników, które wpływają na ślad węglowy:



Zużycie paliw kopalnych: działalności, takie jak transport,
produkcja energii elektrycznej i ogrzewanie, wymagają paliw
kopalnych, które są głównym źródłem emisji gazów
cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla.
Metoda produkcji: w produkcji niektórych produktów, takich
jak żywność czy materiały budowlane, używane są procesy,
które generują duże ilości gazów cieplarnianych. Na przykład
produkcja mięsa i produktów mlecznych jest bardzo
energetycznie intensywna, co przyczynia się do znacznego
śladu węglowego tych produktów.
Wielkość działalności: w większości przypadków, im większa
działalność, tym większa emisja gazów cieplarnianych. Na
przykład duża firma emituje więcej gazów cieplarnianych niż
mała firma.
Źródło energii: korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych,
takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, zazwyczaj prowadzi
do mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż korzystanie z
paliw kopalnych.
Efektywność energetyczna: produkty i działalności, które są
bardziej energooszczędne, zazwyczaj prowadzą do mniejszych
emisji gazów cieplarnianych. Na przykład, samochód
hybrydowy lub elektryczny emituje mniej gazów cieplarnianych
niż samochód z silnikiem spalinowym.
Styl życia: codzienne decyzje, takie jak wybór środka
transportu, sposób ogrzewania domu czy wybór żywności,
również wpływają na indywidualny ślad węglowy. Osoby, które
prowadzą bardziej zrównoważony tryb życia, zazwyczaj emitują
mniej gazów cieplarnianych niż osoby o mniej ekologicznym
stylu życia.
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Oczywiście, istnieją jeszcze
inne czynniki wpływające
na ślad węglowy, ale
powyższe wymienione są
niektórymi z
najważniejszych.



Ekonomia współdzielenia, a więc razem dla wspólnego
dobra nas wszystkich.

Współdzielenie informacji: przekazywanie informacji innym
osobom lub grupom ludzi, np. poprzez rozmowę, pisanie lub
udostępnianie w Internecie.
Współdzielenie zasobów: dzielenie się z innymi osobami lub
grupami przedmiotami lub usługami, np. dzielenie się
samochodem z innymi osobami poprzez car-sharing, czy
dzielenie się narzędziami w warsztacie.
Współdzielenie wiedzy: dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem z innymi osobami lub grupami, np. poprzez
szkolenia lub mentorowanie.

Współdzielenie oznacza dzielenie się czymś z innymi osobami lub
grupami ludzi. Może to dotyczyć różnych sfer życia, na przykład:

Współdzielenie może przynosić wiele korzyści, takich jak
zmniejszenie kosztów, zwiększenie dostępności do zasobów, czy
zwiększenie możliwości rozwoju poprzez wymianę wiedzy i
doświadczeń.



Dzielenie się transportem: poprzez platformy car-sharing,
bike-sharing czy ride-sharing, w których użytkownicy dzielą się
samochodami, rowerami lub przejazdami.
Dzielenie się mieszkaniem: poprzez platformy typu Airbnb, w
których osoby oferują swoje mieszkania do wynajęcia turystom.
Dzielenie się narzędziami i sprzętem: poprzez platformy, na
których użytkownicy mogą wypożyczyć narzędzia i sprzęt od
innych użytkowników.

Ekonomia współdzielenia
Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) to model
gospodarczy, w którym dzielenie się zasobami, informacjami i
usługami między ludźmi jest centralnym elementem.
Współdzielenie odbywa się poprzez platformy internetowe, które
łączą osoby chcące oferować zasoby lub usługi z osobami, które
potrzebują ich użyć.
Współdzielenie w ekonomii może dotyczyć różnych sfer życia, na
przykład:

Ekonomia współdzielenia przynosi wiele korzyści, takich jak
zmniejszenie kosztów, zwiększenie dostępności do zasobów,
zwiększenie elastyczności i mobilności, a także zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia
zasobów i emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie, jednak,
modele te niosą również pewne wyzwania, takie jak kwestie
regulacyjne, ochrony danych osobowych, a także problem
konkurencji ze strony tradycyjnych branż gospodarczych.



Transport: ludzie korzystają z car-sharingu, bike-sharingu czy
ride-sharingu, dzieląc się samochodami, rowerami lub
przejazdami. Dzięki temu mogą zaoszczędzić pieniądze na
zakupie własnego pojazdu lub zminimalizować koszty
transportu.
Turystyka: wypożyczanie mieszkań lub pokojów poprzez
platformy typu Airbnb lub Couchsurfing, dzięki czemu mogą
podróżować taniej i poznawać kulturę i styl życia lokalnych
mieszkańców.
Sprzęt: ludzie mogą wypożyczać sprzęt i narzędzia od innych
użytkowników, dzięki czemu mogą korzystać z nich tylko wtedy,
gdy są potrzebne, a nie muszą kupować ich na własność.
Usługi: na platformach typu TaskRabbit lub Uber, ludzie mogą
zatrudnić osoby do wykonania różnych usług, takich jak
przeprowadzka, sprzątanie, zakupy czy transport.
Edukacja: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, poprzez
platformy takie jak Coursera lub Skillshare, na których ludzie
mogą uczyć się nowych umiejętności i rozwijać swoje
zainteresowania.

Ludzie korzystają z ekonomii współdzielenia na wiele sposobów, w
zależności od swoich potrzeb i preferencji. Poniżej przedstawiam
kilka przykładów, jak ludzie korzystają z ekonomii współdzielenia:
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Ekonomia współdzielenia daje ludziom dostęp do szerokiej gamy
zasobów i usług, jednocześnie zmniejszając koszty i zwiększając
elastyczność. Jednakże, zawsze warto dokładnie zapoznać się z
warunkami korzystania z platform i przestrzegać zasad
bezpieczeństwa.



Nie zastanawiaj się, co możesz zrobić ze swoimi
niepotrzebnymi rzeczami. Poznaj sprawdzone patenty.

Niepotrzebne rzeczy to przedmioty, które nie są nam już potrzebne
lub których nie używamy już, a zajmują tylko miejsce i przestrzeń w
naszych domach lub biurach. Mogą to być stare ubrania,
niepotrzebne dokumenty, zużyte sprzęty, czy też przedmioty, które
po prostu nam się znudziły.
Usuwanie niepotrzebnych rzeczy może pomóc nam uporządkować
nasze otoczenie i zwiększyć przestrzeń życiową, co może przynieść
nam większy spokój i poczucie kontroli. Może to również pomóc
nam oszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie musimy
przeszukiwać sterty przedmiotów, aby znaleźć to, czego szukamy, a
także nie musimy kupować nowych przedmiotów, które już
posiadamy, ale po prostu ich nie widzimy.

Jeśli chcesz pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, warto zacząć od
wyznaczenia kryteriów, które pomogą Ci podjąć decyzję, co
zachować, a co wyrzucić. Możesz np. zapytać siebie, czy dany
przedmiot jest wciąż użyteczny, czy ma dla Ciebie wartość
sentymentalną, czy też czy jest po prostu zbędnym balastem.
Następnie możesz podzielić rzeczy na te, które można sprzedać,
przekazać innym lub oddać do recyklingu lub utylizacji.



Sprzedaj je - jeśli rzeczy są w dobrym stanie, można je
sprzedać online lub na giełdach rzeczy używanych.
Oddaj do organizacji charytatywnej - jeśli przedmioty nadal
są w dobrym stanie, ale nie są Ci już potrzebne, można je
przekazać do organizacji charytatywnych, które je ponownie
sprzedadzą lub przekażą potrzebującym.
Oddaj znajomym lub rodzinie - jeśli masz rzeczy, które ktoś
inny mógłby wykorzystać, ale nie chcesz za nie pobierać opłat,
oddaj je znajomym lub rodzinie.
Recykling - jeśli przedmioty nie są już przydatne, ale można je
zrecyklingować, oddaj je do odpowiednich punktów zbiórki.
Wyrzuć - jeśli przedmioty są uszkodzone lub nie mają już
wartości użytkowej, najlepszym rozwiązaniem jest ich utylizacja.

Jeśli masz wiele niepotrzebnych rzeczy w domu, istnieje wiele
sposobów, aby je usunąć. Oto kilka pomysłów:
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Ważne jest, aby pamiętać o ochronie środowiska i unikać
nadmiernego produkowania odpadów. Dlatego przed wyrzuceniem
przedmiotów, warto zastanowić się, czy można je jeszcze
wykorzystać w inny sposób lub czy nie nadają się do recyklingu.



Przedmioty luksusowe - rzeczy takie jak drogie zegarki,
biżuteria, samochody sportowe itp. nie są zwykle potrzebne
osobom potrzebującym, ponieważ ich podstawowe potrzeby,
takie jak jedzenie, schronienie i opieka medyczna, są znacznie
ważniejsze.
Stare ubrania i zużyte meble - choć z pozoru mogą się
wydawać pomocne, zużyte lub zepsute przedmioty rzadko
kiedy są potrzebne osobom potrzebującym, a często wymagają
kosztownych napraw. Zamiast tego, najlepiej przekazać rzeczy
w dobrym stanie, które będą przydatne w codziennym życiu,
takie jak odzież w dobrym stanie lub umeblowanie.
Niestandardowe produkty - przedmioty takie jak kosmetyki,
perfumy lub inne niestandardowe produkty mogą być
nietypowe lub nawet szkodliwe dla osób potrzebujących, a ich
używanie może prowadzić do alergii lub innych problemów
zdrowotnych.

Cel charytatywny jest zwykle związany z pomaganiem osobom
potrzebującym, dlatego ważne jest, aby środki przekazywane na
ten cel były wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i efektywny.
Niepotrzebne rzeczy, które nie przyczyniają się bezpośrednio do
poprawy sytuacji osób potrzebujących, nie powinny być
przekazywane na cele charytatywne. Poniżej przedstawiam kilka
przykładów rzeczy, które nie są zwykle potrzebne w ramach
pomocy charytatywnej:

1.

2.

3.

Ważne jest, aby przed przekazaniem rzeczy na cele charytatywne
zawsze skonsultować się z organizacją charytatywną, aby upewnić
się, że rzeczy te są faktycznie potrzebne i że zostaną wykorzystane
w sposób odpowiedzialny.

Pewnego rodzaju nowym podejściem do przekazywania rzeczy na
cele charytatywne jest inicjatywa BoxOfHope.pl. Dzięki platformie
każdy może przekazać swoje niepotrzebne rzeczy, które następnie
są sprzedawane, a 50% zysku z transakcji trafia do wybranej
organizacji pożytku publicznego.



Produkty z odzysku to produkty, które powstają z materiałów, które
zostały przetworzone lub wykorzystane wcześniej. Przykładami
takich produktów są torby zrobione z materiałów z recyklingu,
meble wykonane z drewna pochodzącego z recyklingu lub
produkty zrobione z materiałów biodegradowalnych.
Produkty z odzysku mają wiele korzyści dla środowiska. Po
pierwsze, przetwarzanie i wykorzystywanie ponowne materiałów
redukuje ilość odpadów wyrzucanych na wysypiska. Po drugie,
produkcja produktów z odzysku wymaga mniejszej ilości surowców
i energii, co oznacza mniejsze emisje gazów cieplarnianych i
zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Konsumentom, którzy wybierają produkty z odzysku, daje to także
szansę na dokonanie wyboru bardziej zrównoważonego i
ekologicznego stylu życia, poprzez świadome decydowanie się na
produkty wytworzone w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.
Wiele firm obecnie wykorzystuje materiały z odzysku w swoich
produktach lub oferuje recykling i przetwarzanie odpadów dla
swoich klientów. To przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i
negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie przyczyniając
się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady
są ponownie wykorzystywane jako surowce.

Produkty z odzysku - czy są one gorsze, czy może jednak
lepsze, bo czynią dużo dobrego dla planety. Przeczytaj
różne punkty widzenia i wyrób swoje własne zdanie.



Papier i tektura z makulatury
Butelki i słoiki szklane z odzysku
Worki i torby z materiałów z recyklingu, takie jak np. PET
Meble i dekoracje z odzysku, wykonane z drewna, metalu,
plastiku lub tkanin
Materiały budowlane z odzysku, takie jak np. beton, cegła,
szkło lub metal
Odzież i akcesoria z materiałów z recyklingu, np. wykonane
z przetworzonej bawełny lub plastikowych butelek.

Produkty z odzysku to przedmioty lub surowce, które zostały
wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu lub
upcyklingu, lub też z materiałów wtórnych, czyli pochodzących z
odpadów. Przykładowe produkty z odzysku to:

Produkty z odzysku stanowią coraz większą część rynku i zyskują na
popularności w miarę jak rośnie świadomość ekologiczna
konsumentów.

Trwałość produktów z odzysku zależy od wielu czynników, takich
jak rodzaj materiału, z którego zostały wykonane, jakość
przetwarzania oraz sposób użytkowania i konserwacji. Produkty z
odzysku mogą mieć różną trwałość, ale często są one równie trwałe
jak produkty wykonane z nowych surowców, a czasem nawet
trwalsze.



Przykładowo, produkty z recyklingu papieru lub plastiku często są
równie trwałe jak produkty z nowych surowców, pod warunkiem,
że proces recyklingu został przeprowadzony poprawnie i materiały
zostały odpowiednio przetworzone. Meble i dekoracje z odzysku
wykonane z drewna, metalu lub szkła mogą być bardzo trwałe,
ponieważ surowce te są naturalnie odporne na uszkodzenia i
korozję. Jednakże, podobnie jak z nowymi produktami, trwałość
produktów z odzysku zależy także od jakości wykonania i dbałości o
nie.
Ważne jest również, aby pamiętać, że produkty z odzysku są zwykle
bardziej przyjazne dla środowiska niż produkty wykonane z nowych
surowców, ponieważ zmniejszają zapotrzebowanie na surowce
naturalne i zmniejszają ilość odpadów.
Pewnego rodzaju ciekawostką jest proces uprecyklingu, czyli proces
przetwarzania odpadów lub niepotrzebnych produktów na nowe,
wyższej jakości przedmioty o nowym celu lub zastosowaniu. Polega
na wykorzystaniu istniejących materiałów i ich przetworzeniu w
celu stworzenia czegoś nowego i wartościowego. W praktyce
upcycling może obejmować np. przetwarzanie starych ubrań na
nowe, modne elementy garderoby, tworzenie dekoracji z odpadów,
czy wykorzystywanie zużytych przedmiotów do stworzenia
funkcjonalnych mebli lub sprzętów. Upcycling jest alternatywą dla
wyrzucania odpadów i przyczynia się do zmniejszenia negatywnego
wpływu naszej konsumpcji na środowisko.



Minimalizm to filozofia, która skupia się na ograniczeniu ilości
posiadanych rzeczy i uproszczeniu stylu życia. Minimaliści starają
się koncentrować na tym, co jest dla nich najważniejsze, a
jednocześnie eliminować nadmiar, który może ich zniechęcać,
przytłaczać i marnować ich czas i energię.
Minimalizm polega na ograniczeniu konsumpcji, redukcji ilości
posiadanych przedmiotów, a także na maksymalnym
wykorzystaniu już posiadanych rzeczy. Minimaliści często twierdzą,
że im mniej mają, tym więcej mają wolności i czasu, aby skupić się
na tym, co naprawdę ma dla nich wartość.
Minimalizm nie oznacza jednak rezygnacji z wszystkiego, co
niezbędne do życia, ale raczej skupienie się na tym, co istotne.
Minimaliści często starają się kupować rzeczy tylko wtedy, gdy są
one naprawdę potrzebne i starają się unikać marnotrawstwa i
nadmiaru.
Minimalizm stał się popularny w ostatnich latach, wraz z rosnącą
świadomością ekologiczną i potrzebą uproszczenia życia w związku
z nadmiernym stresem i wpływem mediów społecznościowych.

Mniej znaczy więcej, a więc pomyśl o wprowadzeniu do
swojego życia minimalizmu.



Zdefiniuj swoje cele i wartości - zastanów się, co jest dla
Ciebie naprawdę ważne, co chcesz osiągnąć i jakie wartości Cię
napędzają. Minimalizm może pomóc Ci skoncentrować się na
tym, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Zredukuj swoją posiadłość - przejrzyj swoje rzeczy i zastanów
się, które z nich są dla Ciebie naprawdę ważne i których nie
potrzebujesz. Usuń wszystko, co jest zbędne, niepotrzebne lub
przestarzałe. Możesz sprzedać niektóre rzeczy, podarować je
innym lub oddać na cele charytatywne.
Skup się na jakości zamiast ilości - zamiast kupować wiele
rzeczy, skup się na kupowaniu tych, które są dla Ciebie
naprawdę ważne i wysokiej jakości. Postaw na jakość, a nie na
ilość.
Zmniejsz swoje zapotrzebowanie na rzeczy - zastanów się,
jak możesz ograniczyć ilość rzeczy, które potrzebujesz w swoim
życiu. Możesz np. przestać kupować rzeczy jednorazowe,
używać produktów wielorazowego użytku i zmniejszyć swoje
zapotrzebowanie na energię, wodę i paliwo.
Uprość swoje życie - spróbuj upraszczać swoje codzienne
czynności i zwyczaje, np. przygotowywanie posiłków,
porządkowanie domu czy organizowanie czasu wolnego. Skup
się na tym, co dla Ciebie najważniejsze, a pozostałe czynności
wykonuj szybko i skutecznie.
Ciesz się z minimalizmu - minimalizm może przynieść wiele
korzyści, takich jak więcej czasu, energii, pieniędzy i wolności.
Ciesz się z tego, co osiągnąłeś i ciesz się swoim uproszczonym
życiem.

Jeśli chcesz wprowadzić minimalizm do swojego życia, to poniżej
znajdziesz kilka kroków, które mogą Ci pomóc w realizacji tego celu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wprowadzenie minimalizmu do swojego życia wymaga czasu i
cierpliwości, ale może przynieść wiele korzyści i pomóc Ci zyskać
większą równowagę i harmonię w swoim życiu.



Minimalizm w domu to podejście, które skupia się na ograniczeniu
ilości posiadanych przedmiotów oraz na maksymalnym
wykorzystaniu już posiadanych rzeczy. Minimalizm w domu może
pomóc Ci w osiągnięciu spokoju, prostoty i harmonii w Twoim
otoczeniu.

Przeprowadź wiosenne porządki - weź się za swoje rzeczy i
przejrzyj je dokładnie. Oddziel rzeczy, które są dla Ciebie ważne
od tych, których już nie potrzebujesz.
Wykorzystaj zasadę "jeden wchodzi, jeden wychodzi" -
zanim kupisz coś nowego, zastanów się, czy faktycznie
potrzebujesz kolejnego przedmiotu. Jeśli tak, spróbuj pozbyć się
jednej rzeczy, która nie jest dla Ciebie już ważna.
Zminimalizuj ilość dekoracji - ogranicz liczbę ozdób,
bibelotów i innych dekoracji w swoim domu. Pozwoli to na
stworzenie bardziej minimalistycznego i spokojnego wnętrza.
Uprość swoją garderobę - zminimalizuj ilość ubrań, które
posiadasz. Zachowaj jedynie te, które są dla Ciebie naprawdę
ważne i pasują do Twojego stylu życia.
Zastanów się nad minimalistycznym designem - wybierz
proste i minimalistyczne meble oraz dodatki, które są
funkcjonalne i praktyczne.

Oto kilka wskazówek, jak wprowadzić minimalizm do swojego
domu:



Zminimalizuj ilość papierów i dokumentów - przejrzyj swoje
dokumenty i pozbyj się tych, których już nie potrzebujesz.
Zorganizuj swoje dokumenty w sposób, który będzie dla Ciebie
czytelny i łatwy do odszukania.
Pozbyj się rzeczy, które są uszkodzone lub niepotrzebne -
zastanów się, co zrobić z rzeczami, które są uszkodzone lub
niepotrzebne. Możesz spróbować je naprawić, oddać do
recyclingu lub oddać na cele charytatywne.

Minimalizm w domu wymaga czasu i cierpliwości, ale może
przynieść wiele korzyści i pomóc Ci zyskać więcej wolnego czasu,
energii oraz spokoju i harmonii w swoim otoczeniu.

Zasada "mniej znaczy więcej" odnosi się do filozofii minimalizmu,
która skupia się na ograniczeniu ilości posiadanych przedmiotów
oraz skupieniu się na tym, co jest naprawdę ważne i istotne w
życiu. W kontekście minimalistycznego stylu życia, "mniej" oznacza
posiadanie mniej rzeczy, zrobienie mniej rzeczy i poświęcanie mniej
czasu na rzeczy, które nie są dla nas istotne.

Zasadę "mniej znaczy więcej" można interpretować na kilka
sposobów. Oto kilka z nich:



Skupienie się na najważniejszych rzeczach - posiadanie
mniej rzeczy oznacza, że możemy skupić się na tym, co jest
naprawdę ważne i istotne w naszym życiu.
Uproszczenie życia - posiadanie mniej rzeczy oznacza, że
nasze życie staje się prostsze i mniej skomplikowane, co może
prowadzić do większej harmonii i spokoju.
Oszczędność czasu i pieniędzy - posiadanie mniej rzeczy
oznacza, że nie trzeba poświęcać tyle czasu na sprzątanie,
organizowanie i przechowywanie rzeczy, a także nie trzeba tyle
wydawać pieniędzy na kupowanie i utrzymywanie tych rzeczy.
Świadome podejście do konsumpcji - posiadanie mniej rzeczy
oznacza, że bardziej świadomie wybieramy, co kupujemy i po
co nam to potrzebne, co może prowadzić do zmniejszenia
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

1.

2.

3.

4.

Podsumowując, "mniej znaczy więcej" oznacza, że mniej rzeczy
może przynieść więcej korzyści, takich jak większa harmonia,
spokój, oszczędność czasu i pieniędzy oraz bardziej świadome
podejście do konsumpcji.

Podsumowując, "mniej znaczy więcej" oznacza, że mniej rzeczy
może przynieść więcej korzyści, takich jak większa harmonia,
spokój, oszczędność czasu i pieniędzy oraz bardziej świadome
podejście do konsumpcji.



Głównym celem badania była:
Ocena zainteresowania właścicieli sklepów internetowych
nawiązaniem współpracy z platformą internetową umożliwiającą
przekazywanie przez osoby fizyczne niepotrzebnych przedmiotów
W badaniu wśród przedstawicieli sklepów internetowych
uczestniczyło 105 respondentów dobranych do badania ze względu
na wielkość przychodów, formę działalności oraz posiadanie
własnego sklepu internetowego.
Badanie wśród przedstawicieli sklepów przeprowadzone zostało
przy użyciu techniki mixed mode CAWI/CATI (Computer Assisted
Web Interviewing)/(Computer Assisted Telephone Interviewing)
polegającej na przeprowadzeniu ankiety internetowej,
nadzorowanej komputerowo bądź ankiety telefonicznej.

W badaniu wśród przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą
internetową blisko połowa (49,5%) przedstawicieli sprzedawała
swoje produkty zarówno poprzez swój sklep, jaki i zewnętrzne
sklepy internetowe. Wyłącznie poprzez swój sklep internetowy
sprzedaży dokonywało 38,1% badanych, a pozostałe 12,4%
korzystało wyłącznie z usług zewnętrznego sklepu internetowego.
Omawiane dane przedstawione zostały na poniższym rysunku.

Badanie dotyczące zainteresowania usługą „Box of
Hope” wśród przedstawicieli sklepów internetowych.



43,8% przedsiębiorstw zatrudniało nie więcej niż 10 pracowników.
Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników
stanowiły 32,4% badanych, a pozostałe 23,8% firm zatrudniało
powyżej 50 osób. Szacunkowe roczne przychody w wysokości do
500 tys. złotych zadeklarowało około 23,8% badanych, a przychody
od 500 do 1 miliona złotych wskazało 25,7% respondentów. Około
24,8% uczestników badania zaznaczyło, iż ich roczne przychody
oscylują w granicach od 1 do 10 milionów, a najwyższe przychody
(powyżej 10 milionów złotych) wskazało 25,7% przedstawicieli
przedsiębiorstw. Omawiane dane znajdują się na poniższym
rysunku. 

Przedstawiciele przedsiębiorstw zajmowali się sprzedażą różnych
produktów. Najwięcej sklepów oferowało odzież/obuwie (38,1%)
oraz produkty wystroju/wykończenia wnętrz (25,7%). Książki/filmy
oraz kosmetyki/perfumy znajdowały się w ofercie 22,9% sklepów, a
sprzęt RTV/AGD sprzedawało 21,9% podmiotów. Około 21,0%
sklepów posiadało w asortymencie artykuły dziecięce/zabawki, a
20,0% przedsiębiorstw oferowało biżuterię. 



W kolejnej części badania respondentom w następujący sposób
przybliżono zasady działania platformy „Box od Hope”:
Na rynku pojawiła się nowa platforma internetowa Boxofhope.pl.
Swoje Usługi kieruje do sklepów e-commerce wysyłających paczki do
swoich Klientów.
Klient sklepu internetowego otrzymując zamówiony produkt ze sklepu,
uzyska możliwość ponownego wykorzystania paczki, w którą produkt
był zapakowany. Po naklejeniu specjalnej etykiety będzie mógł
bezpłatnie wysłać w niej zbędne domowe przedmioty, ubrania itp.
Przedmioty wysyłane będą do Boxofhope.pl Przekazywane rzeczy będą
segregowane i sprzedawane. Usługa będzie bezpłatna dla osób
odsyłających zbędne przedmioty, a 50% zysków ze sprzedaży
przekazane zostanie na rzecz wybranej przez odsyłającego fundacji.
Usługa będzie płatna dla sklepów internetowych w systemie
abonamentowym. Sklepy, które przystąpią do programu otrzymają
godło Firmy odpowiedzialnej społecznie BOX of HOPE, którym będą
mogły posługiwać się w celach wizerunkowych.
Następnie respondenci poproszeni zostali o ocenę przedstawionej
im koncepcji usługi. Około 41,9% przedstawicieli firm przyznało, że 



przedstawiona usługa zdecydowanie im się podoba, a 41,0%, że
raczej im się podoba. Respondenci, którym opisana koncepcja nie
odpowiadała stanowili 4,8% ogółu (odpowiedzi raczej
nie/zdecydowanie nie).

Większość badanych jako główną korzyść płynącą ze współpracy z
„Box of Hope” wymieniała budowanie pozytywnego wizerunku
firmy (87,6% odpowiedzi zdecydowanie tak/raczej tak) oraz
racjonalizację gospodarki odpadami (80,0% odpowiedzi
zdecydowanie tak/raczej tak). Około 77,1% przedstawicieli
przedsiębiorstw jako potencjalną korzyść wymieniło dodatkową
reklamę na platformie, a 69,5% przyciąganie nowych klientów.
Zwiększenie liczby przychodów wskazywane było jako potencjalna
korzyść przez około 58,1% badanych, a mniejsza liczba zwrotów
przez 51,4% ogółu. Omawiane informacje przedstawione zostały na
poniższym rysunku.



Przedstawiciele tych przedsiębiorstw również częściej niż ogół jako
zdecydowaną korzyść wskazywali przyciąganie nowych klientów.
Podczas gdy wśród firm sprzedających biżuterię oraz
kosmetyki/perfumy odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak”
wynosił odpowiednio 66,7% i 62,5%, ogół respondentów zaznaczał
tę odpowiedź w 31,4% przypadków. Omawiane dane
przedstawione zostały na poniższym wykresie. Sklepy oferujące
odzież i obuwie częściej jako zdecydowaną korzyść wymieniały
natomiast zwiększenie przychodów firmy (35,0% odpowiedzi
zdecydowanie tak, w porównaniu dla 22,9% odpowiedzi ogółu). 

Analiza statystyczna wykazała różnice pomiędzy profilem
sprzedażowym sklepów, a wskazywaniem potencjalnych korzyści
płynących ze współpracy. Na budowanie pozytywnego wizerunku
firmy jako zdecydowaną korzyść częściej wskazywali respondenci
reprezentujący sklepy sprzedające kosmetyki i perfumy (75,0%
odpowiedzi zdecydowanie tak) oraz sklepy oferujące biżuterię. 



produktów farmaceutycznych (56,3% odpowiedzi
„zdecydowanie tak”)
kosmetyków/perfum (56,3% odpowiedzi „zdecydowanie tak”)
sprzętu RTV/AGD (43,5% odpowiedzi „zdecydowanie tak”)
produktów spożywczych (42,9% odpowiedzi „zdecydowanie
tak”)
artykułów szkolnych/biurowych (35,0% odpowiedzi
„zdecydowanie tak”)

W ostatniej części ankiety respondentom zadane zostały pytania
dotyczące elastyczności cenowej. Ponad połowa respondentów
(51,4% badanych) byłaby skłonna zapłacić za współpracę z
platformą „Box of Hope” kwotę 300 złotych miesięcznie (bądź 3000
złotych rocznie). Do sklepów, które najchętniej podjęłyby
współpracę płacąc abonament w tej wysokości należały podmioty
zajmujące się sprzedażą:

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na poniższym
rysunku.

Respondentów którzy nie byli skłonni zapłacić 300zł miesięcznie za
usługę Box of Hope zapytano czy podjęliby współpracę jeżeli
miesięczny abonament wynosiłby 200zł miesięcznie. Na
skorzystanie z usługi zdecydowałoby się wtedy 60,9%
respondentów. 



Na kwotę miesięcznego abonamentu w wysokości 100 złotych
(1000 złotych rocznie) za współpracę z platformą „Box of Hope”
zdecydowałoby się dodatkowe 7,6% przedstawicieli sklepów.
Ogółem w sytuacji gdy koszt współpracy z platformą wynosiłby 100
złotych na miesiąc na usługę zdecydowałoby się ogółem 68,5%
badanych.

Na podstawie odpowiedzi respondentów można wyliczyć
szacunkowe przychody przy założonych trzech wariantach
cenowych. Obniżenie ceny do 200 złotych spowodowało 18,5%
wzrost respondentów chętnych do zakupu usługi, podczas gdy
cena w wysokości 100 złotych spowodowałaby 33,3% wzrost 



Respondenci niechętni do podjęcia współpracy w przypadku
najniższej ceny abonamentu poproszeni zostali o wskazanie
powodów braku zainteresowania wykupieniem usługi. Jako główny
powód podawany był brak wystarczających korzyści dla
przedsiębiorstwa oraz brak środków finansowych. Wśród innych,
niewyszczególnionych w kafeterii powodów badani wskazywali
najczęściej na fakt, iż wysyłają produkty w opakowaniach, które nie
nadają się do ponownego użytku (np. worki foliowe). 

zainteresowanych. Zwiększająca się liczba użytkowników platformy
przy obniżeniu ceny nie przekłada się na większe przychody z
usługi. Wzrost liczby użytkowników zainteresowanych
korzystaniem z usługi nie rekompensuje bowiem strat
poniesionych w związku z obniżeniem ceny. Wyniki pokazują, iż
najkorzystniejszą dla dostarczyciela usługi ceną jest kwota 300 zł na
miesiąc (3000 złotych na rok). 

W pytaniu podsumowującym respondenci zapytani zostali również
o dodatkowe udogodnienia, które mogłyby zwiększyć ich
zainteresowanie podjęciem współpracy. Jako dodatkowe
opcje/udogodnienia badani wskazywali przede wszystkim:
dodatkowe gratisy (2 wskazania) oraz reklamę (2 wskazania). 



Podsumowanie
Przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą w
Internecie pozytywnie odnoszą się do koncepcji działania platformy
"Box of Hope". Pomysł ten zdecydowanie podobał się 41,9%
przedstawicielom firm, a 41,0% badanych uznała go za raczej
dobry. Zaledwie 4,8% badanych uznało opisaną im koncepcję jako
raczej złą bądź zdecydowanie złą. Opinie respondentów nie były
zależne od wielkości przychodów, zatrudnienia czy rodzaju
oferowanych produktów.

Badani przedstawiciele sklepów widzą również liczne potencjalne
korzyści, które mogą być efektem współpracy z platformą Box of
Hope. Zdecydowana większość respondentów uważa (ponad 80%),
że wprowadzenie tego rodzaju usługi do oferty pomoże w
budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz umożliwi
racjonalizację gospodarki odpadami. Znaczący odsetek
respondentów jako potencjalną korzyść wymienił dodatkową
reklamę na platformie oraz przyciąganie nowych klientów. 



Na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz przyciąganie
nowych klientów jako zdecydowaną korzyść częściej wskazywali
respondenci reprezentujący sklepy sprzedające kosmetyki i
perfumy oraz sklepy oferujące biżuterię. Podmioty zajmujące się
sprzedażą odzieży i obuwia częściej niż pozostali w podjęciu
współpracy widzieli szansę na zwiększenie przychodów firmy. 
Ponad połowa respondentów (51,4% badanych) byłaby skłonna
zapłacić za współpracę z platformą „Box of Hope” kwotę 300
złotych miesięcznie (bądź 3000 złotych rocznie). Szczególnie
skłonne do zapłacenia abonamentu w tej wysokości były firmy
zajmujące się sprzedażą: produktów farmaceutycznych,
kosmetyków/perfum, sprzętu RTV/AGD, produktów spożywczych,
artykułów szkolnych/biurowych. 
Nie wszyscy przedstawiciele firm, którzy nie byli przekonani do
opłaty abonamentu w wysokości 300 zł, zdecydowaliby się wykupić
usługę po obniżeniu ceny. Na abonament w wysokości 200 złotych
zgodziłoby się około 60,9% respondentów, a opłatę w wysokości
100 zł miesięcznie ogółem zapłaciłoby 68,5% uczestników badania.
Wzrost liczby użytkowników zainteresowanych korzystaniem z
usługi nie rekompensuje strat poniesionych w związku z
obniżeniem ceny – najkorzystniejszą (spośród objętych analizą) dla
dostarczyciela usługi ceną jest kwota 300 zł na miesiąc (3000
złotych na rok). 



Dlaczego powstało BoxOfHope.pl?

KIlka słów o OPP
Organizacje pożytku publicznego (OPP) to organizacje non-profit,
których celem jest realizacja misji społecznych, charytatywnych,
edukacyjnych, kulturalnych lub naukowych. Ich głównym celem jest
służenie dobru społeczeństwa, a nie uzyskiwanie zysków
finansowych dla swoich członków lub właścicieli.
OPP powstają z różnych powodów, ale najważniejszym z nich jest
realizacja potrzeb i celów społecznych, których nie są w stanie lub
nie chcą realizować władze publiczne. Wiele OPP powstało w
odpowiedzi na brak wystarczających usług publicznych, w
szczególności w obszarach takich jak opieka zdrowotna, edukacja,
ochrona środowiska czy pomoc dla osób starszych i
potrzebujących.
Organizacje te są również ważnymi graczami w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ angażują swoich
członków, wolontariuszy i społeczności lokalne w procesy
podejmowania decyzji i realizacji celów społecznych. Dzięki temu
przyczyniają się do wzmocnienia partycypacji społecznej,
zwiększają świadomość i mobilizują do działań na rzecz dobra
wspólnego.
OPP mogą również pełnić ważną rolę w zapewnieniu
transparentności i rozliczalności sektora non-profit, ponieważ
podlegają ściślejszej kontroli i nadzorowi niż organizacje
biznesowe.
W skrócie, organizacje pożytku publicznego powstają, aby wypełnić
luki w systemie usług publicznych i realizować cele społeczne,
których nie są w stanie lub nie chcą realizować władze publiczne.
Są one ważnymi graczami w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego i mogą przyczynić się do zwiększenia partycypacji
społecznej oraz zapewnienia transparentności i rozliczalności
sektora non-profit.



A teraz przejdźmy do BoxOfHope.pl

“Start platformy poprzedziliśmy dokładnym researchem rynku, a także
badaniami, z których jasno wynika, że aż 92% badanych jest
zainteresowanych przekazaniem swoich zbędnych rzeczy, które
przyczynią się do wsparcia organizacji charytatywnej. Dodatkowo
prawie aż 83% badanych sklepów potwierdziło nam chęć nawiązania
współpracy z BoxOfHope, tłumacząc jako jedne z głównych powodów
budowanie pozytywnego wizerunku (87,6% wskazań), a także
racjonalizację gospodarki odpadami (80% badanych)” - opowiada
Krzysztof Domański, CEO BoxOfHope.pl.



Stworzyliśmy BoxOfHope.pl - aby promować ideę gospodarki
cyrkularnej, pomagając Ci dać nowe życie swoim niepotrzebnym
rzeczom. To proste: zarejestruj się na platformie i zamów bezpłatny
odbiór paczki przez kuriera lub dostarcz ją do paczkomatu. Gdy
otrzymamy paczkę od Ciebie, rozpakujemy ją, a następnie
otrzymane produkty sfotografujemy, opiszemy i sprzedamy na
naszej stronie internetowej lub na popularnych serwisach
aukcyjnych. Finalnie przekażemy połowę wszystkich dochody na
cele charytatywne (na organizację, którą wybrałeś przy - wszystko
dzięki temu, co DAROWAŁEŚ je nam!

redukuj
używaj ponownie
poddawaj recyklingowi.

Głównym celem platformy www.boxofhope.pl jest redukcja
odpadów na wszystkich poziomach. Model działania opiera się na
zasadach zero waste:

Platforma została zaprojektowana przez pasjonatów tworzenia i
utrzymywania produktów i usług kochanych przez Klientów.
Twórcom zależało na maksymalizacji ich doświadczeń, czyli jak
najwyższej użyteczności wynikającej z procesu korzystania z usługi.
Dzięki BoxOfHope.pl- jeszcze nigdy pomoc nie była tak łatwa!
Platforma została zaprojektowana, aby pomóc czynić dobro i
zmieniać świat.

http://www.boxofhope.pl/


BoxOfHope.pl jest internetową platformą dedykowaną sklepom e-
commerce, która pozwala na ponowne wykorzystanie opakowań, w
których sklepy dostarczają zamówienia do swoich Klientów. Dzięki
dołączeniu do akcji przez e-sklep, klienci zyskują unikalną
możliwość bezpłatnego odesłania swoich zbędnych domowych
przedmiotów do BoxOfHope.pl. Otrzymane w ten sposób produkty
takie jak np.: odzież, zabawki, sprzęty małego AGD i RTV, elementy
dekoracyjne itp. trafiają na internetową sprzedaż prowadzoną
przez BoxOfHope.pl, z której połowa dochodu jest przeznaczana na
wybraną przez darczyńcę fundację.

Każdy sklep przystępujący do akcji otrzymuje dostęp do API
umożliwiającego automatyczne generowanie etykiet zwrotnych,
dzięki którym można nadać w opakowaniu nadawczym od e-sklepu
rzeczy przeznaczone na aukcję.
Działania prowadzone przez BoxOfHope.pl https://boxofhope.pl/
mają na celu propagowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym
poprzez minimalizowanie zużycia surowców i wielkości odpadów
oraz emisji i utraty energii w tworzeniu zamkniętej pętli procesów,
w których odpady z jednego procesu wykorzystywane są jako
surowiec dla innych działań. Platforma, dedykowana jest e-
sklepom, które chcę przyczynić się do zmniejszenia śladu
węglowego poprzez racjonalne gospodarowanie już posiadanymi
zasobami.

https://boxofhope.pl/


Jeśli prowadzisz lub zarządzasz sklepem internetowym możesz
dołączyć do naszej platformy i promować razem z nami ideę
gospodarki cyrkularnej. Twoi Klienci dzięki temu mogą ponownie
wykorzystać otrzymane od Ciebie opakowanie i odesłanie w nim
swoich niepotrzebnych rzeczy. Szczegóły o możliwości współpracy
sprawdzisz tu: Współpraca ze sklepami internetowymi.
 
Jeśli prowadzisz lub zarządzasz Fundacją czy też Organizacją
Pożytku Publicznego możesz do nas dołączyć poprzez
zarejestrowanie się - dzięki temu znajdziesz się na liście organizacji,
które mogą być wybrane podczas procesu oddawania rzeczy -
wtedy jeśli je sprzedamy połowa dochodów trafi na konto Twojej
organizacji. Szczegóły o możliwości współpracy sprawdzisz tu:
Współpraca z fundacjami.

Z platformy może skorzystać każda osoba. Wystarczy, że wejdzie na
nią, zarejestruje się i jako darczyńca w sposób darmowy zamówi
kuriera, który odbierze rzeczy, którym następnie pracownicy
BoxofHope.pl nadadzą drugie życie, sprzedając je w internetowym
sklepie. Dzięki tej transakcji darczyńcy zmniejszają ilość
niepotrzebnych rzeczy w swojej życiowej przestrzeni, a nowi
nabywcy taniej pozyskują potrzebne im rzeczy, przy równoczesnej
korzyści dla Organizacji Pożytku Publicznego, które to zyskują
cenne środki na swoją działalność.
Sklepy internetowe przystępując do akcji mogą przyczynić się do
redukcji ilości odpadów poprzez zachęcenie swoich klientów do
ponownego wykorzystania opakowań nadawczych, by w nich
wysłać rzeczy, które można jeszcze wykorzystać. 
Dzięki BoxOfHope.pl każdy może pomóc, nie wychodząc z domu,
troszcząc się jednocześnie o lepsze środowisko i przyszłość nas
wszystkich. Dzięki wspólnemu tworzeniu gospodarki o obiegu
zamkniętym i dawaniu nowego życie rzeczom, które już nie są
potrzebne.
Dlatego warto dołączyć do tej inicjatywy i dołożyć swoją cegiełkę
dla dobra naszej planety i nas wszystkich! Gdyż działając lokalnie
możemy przyczynić się do globalnych zmian, które uchronią nas
przed samozagładą.

https://boxofhope.pl/wspolpraca-ze-sklepami-internetowymi
https://boxofhope.pl/wspolpraca-z-fundacjami


Dziękujemy, że
poświęciliście swój
czas na zapoznanie

się z tym e-bookiem.
Wierzymy, że razem
możemy zrobić wiele

dobrego dla naszej
planety!


