
Намалување на нашето 
потрошување за да производуваме 
помалку ѓубре.

“Во нашиот дом ние 
ќе мора мудро да 

намалиме, повторно 
да употребиме и да 

рециклираме како и да 
острануваме”

Fact Sheet Three: How can you make a difference?

Вие ќе можете да го намалите количеството 
на отпад со намалување на отпадот кој вие 
го произвувате и со повторна употреба и 
рецикирање таму каде што е можно.

Следетеги наредниве пет едноставни 
чекори

1. Купувајте помалку или купувајте на 
големо
Купувајте само тоа што ви е потребно за да се 
намали количеството на отпадоци и  таму каде 
што е можно купувајте производи со помалку 
амбалажа.

2. Рециклирајте предмети во кантата со 
жолт капак
Ставетеги материјалите за паковање-
хартија,картони,стакло и пластични шишиња, 
конзерви-во кантата со жолт капак.

3. Мудро отстранувајте ги домашните 
отпадоци кој се опасни  како и 
електронските отпадоци 
Чувајтеги ги сите домашни отпадоци(како што 
се отрови или хемиски содржини) надвор 
од вашите канти. Однесетеги до постојаните 
центри  за преработка во Тамала парк или 
Балката каде ќе можете беспалтно да ги 
отстраните.

4. Големи и гломазни предмети
Ставетеги ваквите предмети на самиот ваш 
тротоар кога вашата општина на големо ќе 
одржи собирање на ѓубре или однесетеги во 
Тамала Парк или во центарот за рециклирање 
во Балката. Можно е да се наплаќа.

5. Се друго оди во вашата канта со зелен 
капак
Секакво друго ѓубре кое ќе остане откако вие 
ќе ги следите првите 4 чекори ќе оди во вашата 
канта со зелен капак за редовното неделно 
собирање од страна на вашата општина. 
Жителите на Стирлинг ги ставаат заедно во иста 
канта со жолт капак како домашното ѓубре така 
и предметите кој се за рециклирање.

Како вие можете да 
помогнете?

Како вие можете да 
направите разлика?

Повторно 
употребување тоа што сега 
го имате, како за пример предадетеа 
старата облека или играчки на некој кој 
ќе може да ги користи.

Рециклирање паковани 
материјали како што се шишиња, 
конзерви и картони кој може да се 
преработуваат во нови материјали и 
производи. Ставетги овие во кантата со 
жолт капак.

Лист со факти број три  



Како вие можете да помогнете 
за рециклирање на домашниот 
отпад?
Повеќето општини продаваат фарми за 
глисти како и канти за гној. Вие можете 
да ги користите вашите отпадоци од 
храната и градината за самите да си 
производувате гној за вашата градина. 

Прашајтеа вашата 
општина за повеќе 
детали.

Постани негувател на земјата!

Нашата програма за негуватели на земјата е БЕСПЛАТНА и 
содржината е.

•	 Историја  на ѓубрето;

•	 Како ние се соочуваме со ѓубрето  во вашата маала;

•	 Како да се намали,повторно употребува и рециклира;

•	 Турнеја низ Тамала парк како и објекот за заживување на 
ресурсите во Неерабуп;

•	 Покажуање како повторно се употребуваат органските 
предмети вклучително и фарми за глисти и загнојување;

•	 Како одговорно до други да ја пренесите пораката за 
отпад. 

Помогнети ни нас да ја прошириме оваа важна порака! 
Јаветесе во МРЦ на 08 9306 6348 за да дознаете повеќе за 
наредниот БЕСПЛАТЕН курс за обука.

Дали вие сакате да станете 
негувател на земјата?

City of Joondalup
City of Perth 
City of Stirling 
City of Wanneroo 
Town of Cambridge
Town of Victoria Park 
Town of Vincent
Mindarie Regional Council 

9400 4000
9461 3421 
9345 8555 
9405 5000
9347 6000
9311 8111
9273 6000
9306 6303

Teлефонски броеви 
во вашата локална 
општина

Recycling Centres
Bring items for re-use or recycling to one 
of these two Recycling Centres, free of 
charge.

Tamala Park 
1700 Marmion Ave, 
Mindarie
Phone 9306 6303

Open Tues – Sun
Hours 7am – 4.45pm               

Recycling Centre Balcatta
238 Balcatta Rd, 
Balcatta
Phone 9345 8555

(Both closed  
Christmas Day, New 
Years Day and Good 
Friday)
              

Open 7 Days
Hours 7.30am – 4pm              

“Глисти во фарма за 
глисти ќе се хранат 

од домашните 
органски отпадоци ” 


