ІДЕЇ ДЛЯ «ДРУГОГО ЖИТТЯ» ФУТБОЛКИ
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦІЇ

–
це послідовні та взаємопов'язані стадії виробничої
системи, починаючи від розробки концепту продукту
та підготовки до виробництва і закінчуючи
споживанням та утилізацією чи видаленням.

ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО
ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ

Стале споживання передбачає оцінку вартості
продукції або послуг з урахуванням їх життєвого
циклу: оцінюються транспортні та експлуатаційні
витрати та витрати, пов'язані з утилізацією, а також
вплив на стан здоров'я людини і довкілля та їх
наслідки.
Плануючи покупку, слід обирати промислові
товари, електроніку та електротехніку тощо,
керуючись не тільки первинною вартістю продукції, а
й оцінивши її додану вартість, пов’язану з доставкою,
технічні
та
експлуатаційні
характеристики,
приблизний загальний обсяг витрат, пов’язаних з її
експлуатацією, та строк служби. Практика доводить,
що вигідніше купувати більш безпечну та надійну в
експлуатації продукцію з поліпшеними екологічними
характеристиками.

В якості критеріїв для оцінки поліпшених
екологічних характеристик продукції порівняно з
аналогами можна застосовувати екологічні стандарти
(критерії) добровільних сертифікаційних систем
згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024.
Добровільні екологічні стандарти дозволяють оцінити
переваги товарів та виробів щодо їх впливу на стан
довкілля і здоров’я людини на усіх етапах життєвого
циклу.

Використання

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ
ФУТБОЛКИ

Деякі товари імпортуються до України через відсутність сировинної
бази, дешевшу ціну або з інших економічних причин. Товари з усього світу
іноді долають тисячі кілометрів, використовуючи невідновлювальні
ресурси планети для транспортування, залишаючи при цьому
«карбоновий» слід у вигляді викидів СО2.
Зменшити негативний вплив на довкілля можливо. Для цього необхідно
уникати одноразових товарів, не купувати зайвого та максимально
бережливо користуватися речами. Крім цього, треба турбуватися про те,
щоб продовжити життя речей після використання.
Наприклад, старі футболки стануть у нагоді не тільки під час протирання
пилу з меблів чи миття вікон. Є безліч ідей для більш цінного використання
цих речей.
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ЧОХОЛ ДЛЯ НОУТБУКА
Зі
старої
улюбленої
футболки
можна
пошити
чудовий м'який і зручний
чохол, що надійно захистить від
пилу і подряпин Ваш ноутбук чи
будь-яку іншу електроніку або
електротехніку.

ФУТБОЛКА ДЛЯ СОБАКИ
Одяг для тварин коштує дорого, але наші
улюблені породисті вихованці потребують
додаткового обігріву, коли на вулиці холодно.
Підготувати свого чотирилапого друга до
осені Ви можете, поділившись з ним
по-братськи старою футболкою. Кілька нових
вирізів, стібків нитками - і комбінезон для
друга готовий.

ШАРФ
Старі різнокольорові футболки
чудово
підходять
для
стильних
молодіжних
шарфів.
Можна
комбінувати два або три кольори,
плести коси або нарізати смужки.

ДАРУЙТЕ ЧИ МІНЯЙТЕ!
Якщо футболка ще не зношена – вона Вам
просто не подобається, – віддайте її до одного
з пунктів прийому різних благодійних фондів.
Також можна запропонувати друзям та
знайомим влаштувати міні-акцію по обміну
речами.

ГОСПОДАРСЬКА СУМКА ДЛЯ ПРОДУКТІВ
Ви пам'ятаєте сітки-авоськи радянських
часів? Дуже шкода, що вони пропали.
Насправді, ці сітки були дуже зручними у
господарстві. Але, на щастя, у Вас є старі
футболки і ця чудова ідея, як створити з
трикотажного одягу сумку-авоську для
продуктів. Тут потрібні ножиці і декілька
швів.

СУМКА-ТОРБИНКА
Ця сумка виглядає навіть стильно. Якщо
зшити її з якої-небудь знакової футболки,
така сумка стане пам'ятною річчю. А взагалі –
просто корисний мішок для змінного взуття
або спортивного одягу.

ШАПОЧКИ
З веселих кольорових футболок можна
зшити чудові дитячі шапочки. Навіщо
купувати такі прості речі, якщо у Вас є
симпатичні старі футболки, які більше не
потрібні? Прикрасьте шапочки оригінальною
квіткою, теж зробленою з футболки.

ПІДСТАВКИ ПІД ГАРЯЧЕ
Веселі
та
оригінальні
підставки
знадобляться на будь-якій кухні. Такі
підставки досить просто зробити. Їх можна
використовувати
як
оригінальний
подарунок подругам. Цікаві футболки
можна підбирати за копійки у магазинах
секонд хенду.

Виставка «Стале споживання для сталого розвитку України» створена в рамках
проекту «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного
середовища та покращення якості життя».
Проект впроваджується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.
Виконавець проекту: Всеукраїнська громадська організація «Жива планета».
Розробник:
Інститут
екологічного
управління
та
збалансованого
природокористування.

