
Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Smolnicy

 Celem programu jest 
kształtowanie postaw 

proekologicznych i uczenie 
zachowań przyjaznych 

środowisku.



• Niewyłączanie urządzeń elektronicznych m. in. projektorów, laptopów, 
komputerów, głośników itp. urządzeń po skończonej pracy;

• Pozostawianie zapalonego światła w pokojach, korytarzach, holach, klasach, w 
stołówce, w szatni, w toaletach i innych pomieszczeniach; 

• Zbyt długie wietrzenie (otwieranie okien) w pomieszczeniach;
• Zbyt długą kąpiel pod prysznicem, nie zakręcanie wody podczas namydlania się;
• Zbyt duży strumień wody  podczas mycia rąk, odkręcanie wody podczas 

szczotkowania zębów;
• Gotowanie zbyt dużej ilości wody w czajniku elektrycznym;

• Rozkręcanie kaloryferów do maksimum;

• Zabrudzanie podłóg przez chodzenie w obuwiu niezamiennym oraz niszczenie 
(malowanie, mazanie) ławek, mebli;

• Częste używanie pralki automatycznej, suszarki elektrycznej;
• Nie segregowanie śmieci.



• Wyłączać urządzenia m. in. komputery, projektory po skończonych zajęciach;

• Gasić światła po wyjściu z pokoi sypialnianych, klas, toalet, łazienek,WC, 
szatni, stołówki i innych pomieszczeń;

• Gasić światła na holach, korytarzach podczas trwania lekcji;
• Kontrolować pomieszczenia;

• Zakręcać wodę bezpośrednio po umyciu rąk oraz w trakcie mycia zębów;

• Oszczędzać zużycie wody i energii elektrycznej podczas wieczornej kąpieli 
(kąpiel zgodnie z  instrukcją: spłukać ciało i głowę ciepłą wodą, zakręcić 
wodę, namydlić się, spłukać się ponownie  wodą, zakręcić wodę);

• Zmniejszać w miarę możliwości temperaturę w grzejnikach (przykręcać); 

• Wietrzyć pomieszczenia krótko, lecz efektywnie;

• Chodzić po ośrodku w zamiennym obuwiu, dbać o czystość ubrań, pościeli, 
koców;

• Segregować śmieci.



• W dalszej części  rysunkowa instrukcja 
obrazująca rezultaty oszczędzania energii.

•

            ZAPAMIĘTAJ!!!



• Gasząc światło oszczędzasz do 10% 
energii.



• Zakręcając wodę możesz zaoszczędzić 
nawet 15% energii.



• Wyłączając komputer, monitor, głośniki z 
gniazdka oszczędzasz 14 groszy na 
godzinę. 



• Zmniejszając moc kaloryfera o 1 stopień 
oszczędzasz 5% energii.



• Oszczędzasz 7% energii.



• Wlewając do czajnika tyle wody ile 
potrzebujesz oszczędzasz 6% energii.



CIEKAWOSTKI
Zapamiętaj!



Ciekawostka druga

• Jedno drzewo produkuje 146 kg tlenu, a 
człowiek do życia potrzebuje 170 kg.



Ciekawostka trzecia

• Gdyby wszyscy europejczycy wlewali do 
czajnika tyle wody ile naprawdę 
potrzebują to zza oszczędzonej energii 
można było by oświetlić ulicę w Europie.



• Efekty naszej pracy można zaobserwować w 
łazienkach,na holach, korytarzach-  
znajdziesz tam karteczki z hasłami „Zakręcaj 
wodę” i „Gaś światło”.

• W salach znajdziesz instrukcję jak 
oszczędzać energię w sali.

• W łazienkach znajdziesz instrukcję mycia rąk, 
korzystania z pryszniców podczas kąpieli.

.



 ”Oszczędzamy energię w MOS” 
START !!! :)

Smolnica, dnia 28 września 2022 r. 
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