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O cercetare-dialog între două generații, care urmărește
identificarea comportamentelor sustenabile ale vârstnicilor.

A research-dialog between two generations, which
seeks to identify the sustainable behaviors of the elderly.

Bunicii noștri știu să dea o a doua, a treia sau a treizecea
viață oricărui borcan, caserolă, haină sau porție de mâncare,
dar de multe ori fără să știe că stilul lor de viață este mai bun
pentru mediu.

Our grandparents know how to give a second, third, or
thirtieth life to any jar, casserole, coat or portion of food,
but often without knowing that their lifestyle is better for
the environment.

Mrs.S, Ploiești

A fost tehnician dentar, activitate pe care a înlocuit-o cât de
mult a putut cu excursii, mers la filme, sau la tratamente.

She was a dental technician, an activity that she replaced as much
as she could with trips, going to the movies, or to spa treatments.

E cea mai activă din grupul ei de prietene, deși posibilitățile
sunt limitate. Reinventează resturi de mâncare ca să nu le
arunce, își usucă plantele aromate din grădină și donează
hainele pe care nu le folosește.

She is the most active in her group of friends, although her
possibilities are limited. She reinvents leftover foods so she doesn't
throw them away, dries her herbs from the garden, and donates
clothes she doesn't wear anymore.
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Dna.S, Ploiești

Mr.B, Bucharest

A lucrat în presa scrisă, radio și televiziune. Astăzi e
președintele asociației de bloc și are o misiune să îl facă
să funcționeze cât mai eficient - a introdus senzori, becuri
economice și un sistem de reciclare pe etaje.

He has worked in print, radio and television. Today he is the
president of the block association and has a mission to make it
work as efficiently as possible - he installed sensors,
energy-saving light bulbs and a recycling system on every floor.

Locuiește în București, dar are o casă de vacanță la
munte, unde ține majoritatea borcanelor cu murături.

He lives in Bucharest, but has a holiday home in the mountains,
where he keeps most of his pickle jars.
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Dl.B, București

Mrs.C, Bucharest

A lucrat în comerț iar acum activează în continuare, într-o
companie de produse naturiste. Îi place să știe că are ceva
de făcut în fiecare zi. Nu aruncă nimic ce poate fi refolosit.
Caserolele și sticlele sunt folosite să trimită mâncare celor
dragi și să depoziteze lucruri prin casă sau în frigider.

She used to work in commerce and now she is still working in a
natural products company. She likes to know she has something
to do every day. She doesn't throw away anything that can be
reused. The casseroles and bottles are used to send food to loved
ones and to store various things in the house or in the fridge.

Pentru că nu are în apropiere niciun punct de colectare
selectivă a deșeurilor, toate containerele de plastic și sticle
pe care nu le mai folosește le trimite la rudele ei la țară.

Because there is no selective waste collection point nearby, she
sends all the plastics or bottles that she no longer uses to her
relatives at the countryside.
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Dna.C, București

Mrs.M, Brașov

Chiar dacă este pensionată, muncește în continuare ca
să își suplimenteze venitul și ca să rămână activă.

Even though she is retired, she still works to
supplement her income and stay active.

Cumpără doar alimente de sezon, din care face provizii
de bulion, murături și dulceață, sau pe care le
congelează pentru sosuri sau prăjituri pe timpul iernii.

She only buys seasonal food, with which she
stocks up on broth, pickles and jam, or she
freezes them for sauces or cakes during winter.
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