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Конкурс «Зробимо наше місто чистим!» Досяг транснаціонального туру! 
Діти і молодь з 4 муніципалітетів з 3 країн були запрошені надіслати свої роботи на тему 

«Зробимо наше місто чистим!». У конкурсі взяли участь муніципалітети Мажейкяй і Плунге з 

Литви, Пайде з Естонії та Суми з України. 

Два конкурси проходили паралельно, діти 6-11 років представили свої малюнки / творчі 

роботи, а молодь 12-19 років - відео. Обидва вимагали, щоб роботи висвітлювали, підвищували 

обізнаність або пропонували ідеї для рішень щодо поводження з відходами, сортування та 

переробки. 

Конкурс малюнків проводився у співпраці з місцевими школами, де дитячі роботи 

проходили 3 тури: найкращі у класі, найкращі за рік, чи найкращі в школі та найкращі серед шкіл, 

що беруть участь у муніципалітеті. 

Відеоконкурс був відкритий з першого туру на кращий малюнок в муніципалітеті. Журі, 

сформоване з представників муніципалітету та партнерів проєкту, обрало найкращі роботи в обох 

конкурсах, які зараз знаходяться в фінальному турі, в якому беруть участь всі 3 країни. 

Зараз роботи з усіх 4 муніципалітетів включені та розміщені на сторінках проекту у 

Facebook та Instagram. Громадськості пропонується проголосувати, натиснувши лайк для своїх 

уподобань за допомогою таких посилань: 

Відео Facebook:  

https://www.facebook.com/watch/102082688636166/3980365825354382 

Малюнки Facebook: 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=CircularBasedWasteManagement&set=a.137297178448050 

Instagram всі:  

https://www.instagram.com/circularwaste/ 

Переможцями стануть роботи кожного муніципалітету, який набере найбільшу кількість 

голосів. Роботи змішані, і їхнє походження не зазначене, що допоможе учасникам голосування 

зосередитися виключно на самих роботах. Голосування триває до 17:00 до 26 травня (за 

східноєвропейським часом). 

Загальний переможець по відеоконкурсу буде обраний групою експертів, сформованою 

експертним партнером проєкту. 

Конкурс проводиться за ініціативи проєкту «Управління відходами на основі замкненого 

циклу», який спрямований на впровадження практики поводження з відходами на основі економіки 

замкненого циклу. В основі проєкту лежать принципи економіки замкненого циклу, в якій відходи 

вважаються цінним ресурсом. Він базується на розширенні життєвого циклу продуктів за рахунок 

повторного використання, переробки, ремонту та оновлення, щоб матеріали, з яких виготовлялися 

продукти, грали роль в економіці якомога довше. 

В цьому відношенні однією з цілей проєкту є підвищення обізнаності та заохочення 

громадян, молоді та дітей залучених муніципалітетів до звернення уваги на методи управління, 

сортування і переробки відходів. Конкурс малюнків покликаний спонукати дітей і молодь 

замислитися про такі проблеми в своїх містах. 

Проєкт  «Circular Based Waste Management» («Управління відходами на основі замкненого 

циклу») фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через EEA and Norway Grants Fund 

for Regional Cooperation (Грантовий фонд ЄЕЗ та Норвегії для регіонального співробітництва). 

(www.eeagrants.org) 

Проєкт реалізується радою Мажейкяйського району, урядом міста Пайде, Регіональним 

центром поводження з відходами міста Тельшяй, Департаментом інфраструктури міста 

Сумської міської ради та Green Business Norway (Зелений Бізнес Норвегії). 

Більш детальну інформацію про проєкт можна знайти на сайті www.circular-waste.eu 
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The ‘Let’s keep our City clean!’ competition has reached the transnational round! 

Children and youth from 4 municipalities from 3 countries have been invited to submit their artwork around the 

theme ‘Let’s keep our City clean!’. The municipalities taking part are Mažeikiai and Plungė from Lithuania, Paide 

from Estonia and Sumy from Ukraine. 

Two competitions run in parallel, were children aged 6-11 submitted drawings/creative works and youth aged 12-

19 videos. Both required that works highlight, raise awareness or offer ideas for solutions around waste 

management, sorting and recycling. 

The drawing competition was run in collaboration with local schools, where children’s works went through 3 

rounds: best in class, best in year or best in school and best among schools participating within the municipality.  

The video competition was open with the first round being best in the municipality. A panel of judges formed by 

municipality officials and the project partners have selected the top works in both competitions that are now in 

the final round, which involves all 3 countries. 

Works from all 4 municipalities are now included and posted on the project’s Facebook and Instagram pages. The 

public is invited to vote by clicking like for their favourites through the following links: 

Videos Facebook: https://www.facebook.com/watch/102082688636166/3980365825354382 

Drawings Facebook: 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=CircularBasedWasteManagement&set=a.137297178448050 

Instagram all: https://www.instagram.com/circularwaste/ 

The winners will be the work from each municipality that receives the most votes. The works have been mixed 

and their origin is not revealed were possible to help voters focus on the artwork. Voting is open until 26th May, 

17:00 EET. 

One overall winner will be chosen for the video competition by a panel of experts formed by the expert partner of 

the project. 

The competition is an initiative by the Circular Based Waste Management project which works towards 

implementing circular based waste management practices. At the heart of the project lie the principles of a 

circular economy, where waste is considered a valuable resource. It is based on expanding the life cycle of 

products through reuse, recycling, repair and renovation so that the materials products are made of play a part in 

the economy for as long as possible.  

In this respect, among the targets of the project is to raise awareness and encourage citizens, youth and children 

of the municipalities involved to pay attention to waste management, sorting and recycling practices. The drawing 

competition aims to encourage children and youth to think about such issues in their local cities. 

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA 

and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. (www.eeagrants.org) 

[Alternative to the above sentence with translation - Replace Spanish/in red with your own language: 

El proyecto Circular Based Waste Management (Gestión de Residuos Basada en Circulares) está financiado por 

Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Fondo de 

Subvenciones de la AEMA y Noruega para la Cooperación Regional).] 

The project is implemented by Mažeikiai District Municipality, Paide Town Government, JSC Telsiai Region Waste 

Management Center, Department of City’s Infrastructure of Sumy City Council and Green Business Norway. 

More information about the project can be found on www.circular-waste.eu 
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