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Проект LitOUTer „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на
морските отпадъци за защита на черноморската екосистема”
ОСНОВНИ ОБЩИ ЦЕЛИ
Повишаването на осведомеността на публичните и местните вземащи решения са
ключов момент за намаляване, управление на речните и морските отпадъци в
крайбрежната зона, в морското дъно и трансграничния трансфер. Визуалните и
аудиовизуалните материали играят важна роля в обучението за повишаване на
осведомеността и кампаниите с всички заинтересовани страни. Анимацията и
играчките за деца, листовки, видеоклипове, работни срещи и симпозиум ще бъдат
полезни за обясняване на въздействието на отпадъците в морската среда на
обществеността като цяло. Хидродинамичният модел, базиран на ГИС, също ще
помогне да се разбере трансграничното движение на отпадъците. Проектът се фокусира
основно върху идентифицирането, управлението и смекчаването на източниците на
отпадъци и повишаването на осведомеността на гражданите.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Повишаване на осведомеността и отговорността на заинтересованите страни за
намаляване на морските отпадъци.
Организиране на обучение, срещи, интервюта, програми за медии, кръгли маси и
работни срещи, дипляни, брошури и плакати за целевите групи на различни възрастови
и социални нива чрез предоставяне на различни материали за осведоменост;
анимационен филм и играчки за деца, теренни работи за ученици, местни лица,

вземащи решения и местни граждани, въпросници за събиране на данни и лесен за
използване ГИС базиран модел на приложение.
Определяне на пропорциите на потенциалните източници за морските отпадъци.
Има много различни източници за морските отпадъци. Определянето и управлението
на отпадъците трябва да бъде първата стъпка за смекчаването, намаляването и
повторното им използване. Стратегически намаляването и рециклирането на
отпадъците при източниците са по-икономични, безвредни за околната среда и
управляеми от управителите. Определяйки източниците на морски отпадъци, начините
на транспорт, всяка държава ще вземе извадка от идентифицираната от тях зона за
полеви проучвания. Съотношението на източниците на отпадъци ще бъде
класифицирано.
Разработване на методи за смекчаване и определяне на стратегии за почистване на
морски отпадъци.
Методологиите за намаляване на морските отпадъци трябва да се организират от
управителите и да се стартират в къщи / села. Данните от отговорните институции ще
бъдат анализирани количествено. Резултатите от този анализ ще бъдат насоки за
местните власти да подобрят алтернативните методи за събиране (повече кошчета,
повече камиони за събиране на отпадъци, погребване на органични отпадъци,
рециклиране). Моделните резултати ще демонстрират зони за натрупване по
крайбрежието и ще ни насочат да произвеждаме решения за премахване / смекчаване на
твърдите отпадъци.

