Implementohet nga:

Në bashkëpunim me:

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
(Agjenda 2030)

Çfarë mund të bësh ti?

Gjërat që
mund t’i bëni
pa u munduar

Kurseni energjinë duke i ç’kyçur pajisjet tuaja elektrike kur nuk jeni duke i
përdoruar.
Fikini dritat! TV-ja ose ekrani i kompjuterit tuaj lëshojnë ndriçim të këndshëm, prandaj fikini dritat tjera nëse nuk ju duhen.
Ndaloni së përdoruri faturat bankare në letër dhe filloni t’i paguani ato
online ose përmes telefonit tuaj të mençur.
Ngritni zërin! Kërkoni nga autoritetet tuaja lokale dhe qendrore që të përfshihen në nisma që nuk i dëmtojnë njerëzit apo planetin dhe ndikojnë në
përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme.
Bëni pak hulumtim online dhe bleni produkte nga kompanitë që e dini që
praktikojnë praktika të qëndrueshme dhe nuk e dëmtojnë mjedisin.
Raportojini ngacmuesit! Nëse vëreni ngacmime publike ose të shkruara
në chat room-e apo platforma të ndryshme online, raportojeni atë njeri.
Llogaritni gjurmët tuaja të karbonit (sasinë e gazeve serrë dhe veçanërisht
dioksidin e karbonit të emetuar nga aktivitetet tuaja të përditshme) dhe
informhuni mbi mënyrat se si mund të zvogëloni impaktin tuaj në këtë
drejtim.

Lërini flokët dhe rrobat tuaja të thahen në mënyrë natyrale në vend se t’i
thani ato me makina të ndryshme. Kur t’i lani rrobat, sigurohuni që kazani
të jetë i mbushur.
Bëni dushe të shkurtra. Vaskat kërkojnë shumë më shumë ujë se sa një
dush 5-10 minutësh.
Konsumoni më pak mish. Nevojiten më shumë resurse për të gatuar mish
se sa për të gatuar perime.
Kompostoni! Duke i kompostuar mbeturinat ndihmoni në zvogëlim të
ndryshimeve klimatike, ndërsa me këtë proces gjithashtu riciklohen
lëndët ushqyese.
Riciklo letrat, plastikën, xhamin dhe aluminin! Kjo ndihmon që të mos
zgjerohen më tutje deponitë e mbeturinave.
Bleni produkte minimalisht të ambalazhuara.
Investoni në dritare dhe dyer që ofrojnë izolim të lartë në mënyrë që të
rrisni efiçiencën e energjisë në shtëpitë/banesat tuaja.
Rregulloni temperaturën në shtëpinë/banesën tuaj. Temperatura e rekomanduar për hapësirat e banimit është 20-25°C.
Zëvendësoni pajisjet e vjetra elektrike me pajisje të reja efiçiente, si dhe
bleni poça efiçient elektrik.
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Bleni afër vendbanimit tuaj! Duke mbështetur bizneset në lagjen/komunitetin tuaj, i mbani njerëzit e punësuar dhe ndihmoni në parandalimin e
qarkullimit të kamionëve transportues në distanca të gjata.
Bleni vetëm ushqim të prodhuar/përpunuar në mënyrë të qëndrueshme.
Tash ka shumë aplikacione që ju mund t’i shkarkoni përmes telefonave të
mençur e që do t'ju tregojnë se çfarë është e sigurt për tu konsumuar.
Përdorni shishe/filxhanë shumë-përdorimësh. Kështu përgjysmoni mbeturinat dhe është një mundësi e mirë për të kursyer para.
Merrni çantën tuaj kur blini në shitore. Mos përdorni qese plastike!
Merrni më pak peceta kur konsumoni ushqim. Nuk keni nevojë për
shumë peceta kur hani. Merrni vetëm aq sa keni nevojë.
Konsideroni blerjen e rrobave të përdorura (vintage). Rrobat e reja jo medoemos janë më të mira. Kërkoni çka mund të gjeni nga dyqanet e dorës
së dytë.
Dhuroni ato rroba/gjësende që nuk i përdorni. Kontaktoni organizatat/nismat lokale të cilat mund t'i shpërndajnë këto rroba, libra dhe mobilje
tek njerëzit që kanë nevojë.
Shfrytëzoni të drejtën tuaj për të zgjedhur udhëheqësit lokal.

Dhuroni shujtat që nuk i doni/konsumoni dikujt që ka nevojë për to
dhe kërkon ndihmë.
Kërkoni respektimin e të drejtave tuaja në punë. Luftoni kundër
pabarazisë.
Udhëzojini kolegët e rinj! Është një akt i zgjuar, frymëzues dhe i
fuqishëm të drejtoni dikë drejt një të ardhme më të mirë.
Shprehni publikisht përkrahjen tuaj për mundësi të barabarta në
punë dhe kompenzim të drejtë.
Sigurohuni që kompania juaj përdorë teknologji me energji efiçiente
të ngrohjes dhe ajrosjes.
Ngritni zërin tuaj kundër çdo lloj diskriminimi në zyrën tuaj. Të gjithë
janë të barabartë pa marrë parasysh gjininë, racën, orientimin seksual, apo aftësitë fizike.
Shkoni në punë me biçikletë, ecni ose shfrytëzoni transportin publik.
Udhëtoni me makinë vetëm kur jeni një grup i madh.
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