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БИЗНИС ЗАЕДНИЦА
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ПАКОМАК ПОВТОРНО СО ПОЗИТИВНО
МИСЛЕЊЕ ОД МЖСПП

Министерството за животна средина и просторно планирање го одобри
нашиот Годишен извештај за 2014 година, со што сите наши членови,
преку ПАКОМАК ги исполнија националните цели за 2014 година утврдени
со Законот за управување со пакување и отпад од пакување (ЗУПОП) и се
усогласени со законот.
Како и изминатите три, за ПАКОМАК и оваа 2014 беше уште една успешна
година. ПАКОМАК е водечка компанија во управување со амбалажен
отпад со над 780 членови, и професионален однос посветен на вистинска
имплементација на овој еколошки закон, со континуирани инвестиции во
инфраструктура, собирање на отпадот и едукација на населението. Не
е случајно што четврта година по ред од имплементацијата на ЗУПОП,
ПАКОМАК добива позитивно мислење од државните органи , без ниту една
забелешка во однос на нашето работење.
Ви благодариме што во 2014 година бевте дел од ПАКОМАК и придонесовте
за нашето и Ваше успешно работење. Веруваме дека и понатаму ќе бидеме
дел од ист тим и ќе ги исполниме успешно целите кои си ги поставивме за
оваа 2015 година. Минатата 2014 година собравме и рециклиравме 11.488
тони амбалажен отпад, а во оваа 2015 година планираме да собереме и
рециклираме над 14.500 тони амбалажен отпад, цц. 26% повеќе од минатата
година. Тоа е можно да го направиме само со Ваше учество во ПАКОМАК,
како општествено- одговорни и еколошко-свесни компании.
Остануваме и понатаму заедно со Вас, како сигурен и професионален
партнер на којшто може да се потпрете кога станува збор за менаџирање
на Вашиот амбалажен отпад.
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НАСЕЛЕНИЕ
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РАДИО-ЕМИСИЈАТА „ВЕСЕЛАТА ДРУЖИНА“
СЕГА И НА ИНТЕРНЕТ

Пакомак е спонзор на детската радио-емисија „Веселата дружина“ со Ивце
Пивце на Радио Слободна Македонија. Се емитува секоја недела од 10-12
часот, но сега дури и ако ја пропуштите, може да ја гледате на Интернет.
На веб-страниците на Пакомак www.pakomak.com.mk и на Радио Слободна
Македонија www.rsm.mk ќе најдете директен линк до последната емисија
на „Веселата дружина“.
Станува збор за интерактивна и едукативна емисија во која се вметнати
еколошки теми во разговорите со децата. Се разговара за важноста од
селектирањето и рециклирањето на отпадот, во неа се промовираат сите
активности на Пакомак кои се релевантни за најмладите, се споделуваат
искуствата на децата со проектите на Пакомак кои се одвиваат во нивните
училишта итн.
Слоганот на емисијата „Ако не сте со нас, не сте со сите“ ги повикува
најмладите одговорно да се однесуваат кон амбалажниот отпад и да го
фрлаат во точните канти и контејнери. Целта е да се подигне еколошката
свест кај најмладите и да се развијат кај нив здрави еколошки навики кои ќе
имаат долгорочни позитивни ефекти врз нашата животна средина.
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ПАКОМАК СО ПОДДРШКА
НА ПИВОФЕСТ

Пакомак веќе 5 години по ред го поддржува прилепскиот фестивал на
пивото – „Пивофест“. Оваа година се оддржа од 16 – 19 јули и компанијата
се погрижи градот да остане чист и по завршувањето на фестивалот.
Беа поставени канти за селектирано фрлање на пластичниот отпад, а
истиот потоа беше однесен на рециклирање. Компанијата и понатаму ќе
промовира здрави еколошки навики во пошироката јавност затоа што од
сите нас зависи во каков град ќе живееме.
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ЕКОФЕСТИВАЛ
„SOUND OF GREEN”

Традиционално, оваа година по четврти пат се одржа најзелениот фестивал
во Македонија - „Sound of Green“, во организација на Пакомак и Пасворд
Продукција.
На 20 јули во летниот клуб Хавана настапија Фолтин, Eye Cue и June, а сите
што дојдоа да ги гледаат - влезници за фестивалот добија во замена за три
празни пластични шишиња од која било големина. Овој механизам за влез
на еко-фестивалот има за цел да ги натера младите да размислуваат за
животната средина и да ги потсети дека со мала промена во навиките може
да направат многу за животната средина.
Во разговор со присутните на фестивалот, Пакомак доби голема поддршка
од младите, па како компанија горди сме што успеавме да „разговараме“ со
нив за екологијата преку универзалниот јазик – музиката.
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ЕКОБРЕНДИНГ ВО
СУПЕРМАРКЕТОТ „ГРАНАП“

Пакомак ги брендираше количките во супермаркетот „Гранап“ со екопораки
за да ги потсети купувачите дека амбалажата од производите што ги купуваат
таму не мора да заврши како отпад, туку дека може да се рециклира во ново
пакување за други производи.
Компанијата ги повика купувачите да го фрлаат амбалажниот отпад во
вистинските канти и да не го прекинуваат кругот на рециклирањето. Целта
на сите овие активности е да се потенцира важноста од селектирањето и
рециклирањето на отпадот затоа што само така сите ние ќе имаме почист
град и позелена иднина.

www.pakomak.com.mk

6

ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ЗА 100
НЕФОРМАЛНИ СОБИРАЧИ НА ОТПАД

Пакомак, со поддршка на невладината организација “ЗЕУР”, се погрижи 100ина неформални собирачи на амабалажен отпад да ги добијат неопходните
здравствени прегледи.
По тој повод беа изршени ЕКГ прегледи, абдоминални прегледи и крвна
слика, а извештаите за нивната здравствена состојба покажаа дека дури
90% од нив се со лекарски наод, а дел од нив и за првпат одат на лекар.
Со ова компанијата се обиде да направи чекор понапред во напорите тие
што побрзо да се инкропорираат во социјалниот систем и да се вклучат
во системот на Јавното Комунално Претпријатие. Други активности кои
постојано се спроведуваат со истата цел се донирање на потребната
инфраструктура на ЈКП, опрема и организирање на едукативни курсеви за
неформалните собирачи.
Пакомак, во соработка со комуналните претпријатија, вложува максимални
напори да воспостави финансиски оддржлив систем во управувањето
со отпадот од пакување, кој ќе овозможи вклучување на неформалните
собирачи во структурата на комуналните претпријатија, а со тоа тие ќе
добијат социјално и здравствено осигурување. Истовремено ќе обезбедат
егзистенција за своите семејства, а со тоа сите заедно ќе придонесеме
секојдневните грди слики, од луѓе кои претураат по контејнерите, да останат
позади нас во минатото .
Вакавата акција на Пакомак е од големо значење бидејќи претставува една
од многуте иницијативи за намалување на бројот на невработеноста во
Македонија и истовремено се заложуваат да станеме значително почиста
земја што од аспект на екологијата е врвен приоритет за македонското
општество. Неформалните собирачи влегуваат во социјалната категорија
на граѓани, и претставуваат проблем на државата, а кој може да се надмине
само со координирано дејствување на сите засегнати страни.
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ПОСТАВЕНИ НОВИ КАНТИ ВО
ГРАДИНКИТЕ НИЗ Р. МАКЕДОНИЈА

Пакомак, како продолжение на успешната соработка со градинките,
постави корпи за собирање хартија и пластика во повеќе од 136 објекти во
17 градови низ Р. Македонија.
Покрај тоа што децата учат колку е важно да ја зачуваме животната средина,
сега тие имаат можност и да го применат своето знаење, користејќи ги
поставените канти. Проектот беше изведен во соработка со Министерството
за труд и социјална политика со цел да го направи селектирањето и
рециклирањето на отпадот подостапно за сите деца од овие градинки.
Пакомак и во иднина ќе продолжи да развива здрави еколошки навики кај
најмладите затоа што тие се оние кои ќе треба да го пренесат своето знаење
на идните генерации.
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ПОСТАВЕНИ ТАБЛИ СО
ЕКОПОРАКИ НА ВОДНО

Пакомак во месец март го отвори првиот едукативен екопарк на
Средно Водно, а како продолжение на оваа активност, во јули и август
компанијата постави и табли со екопораки на планинарските патеки на
Водно.
Поставени беа вкупно 45 табли на 6 официјални патеки од подножјето
на Водно до врвот, со вкупна должина на патеките од повеќе од 13
километри.
Во пораките Пакомак директно им се обраќа на оние кои рекреативно
пешачат по планината да внимаваат во која канта ќе ја фрлат амбалажата
од производите што ги носат со себе.
Целта на овие екотабли не е само да се зачува природната убавина, туку
и долгорочно - биодиверзитетот на планината Водно затоа што само ако
ги зачуваме „белите дробови на Скопје“, ќе го намалиме и загадувањето
во нашиот главен град.
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ПРОЕКТ:
ARE YOU RECYCLING?

Пакомак, во соработка со скопските кафулиња и ресторани, пред 2 години
ја започна екоакцијата „Аre you recycling?“ чија цел е селективно фрлање на
стаклениот отпад во угостителските објекти.
Еколошката акцијата започна со 15-тина познати скопски кафулиња и
ресторани, а денес таа бројка изнесува повеќе од 100 објекти во кои
месечно се собира над 30 тони стакло. Дополнително, во секое од
кафулињата и рестораните вклучени во овој проект се поставени интересни
екопораки чија цел е да ги поттикнат гостите во овие угостителски објекти
да го селектираат и рециклираат својот отпад, односно да придонесат за
почиста животна средина во која ќе живееме сите ние.
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ПОДДРШКА НА
„СКОПЈЕ КРЕАТИВА“

Пакомак го поддржа Фестивалот за креативни индустрии „Скопје Креатива“
којшто се одвиваше од 16 до 20 септември под мотото „Скопје – мојот град!“
Во петте фестивалски денови беа одржани бројни презентации, предавања,
работилници, панел дискусии и дебати. Посетителите имаа можност да
учествуваат на настани од сите креативни области – моден, индустриски и
графички дизајн, како и филмски и видео перформанси, мултимедијални
содржини, додека во вечерните часови се уживаше во специјално одбраната
музичка програма.
На фестивалот Пакомак постави канти за селектирано фрлање на отпадот,
а дополнително компанијата обезбеди и материјали (пластични шишиња,
картонски кутии, лименки) кои беа употребени во работилниците наменети
за развивање на креативноста кај децата.
Пакомак и во иднина ќе продолжи со активности за јакнење на еколошката
свест кај младите и развивање на здрави еколошки навики.
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ПАКОМАК СО
ЕДУКАТИВНА ТВ-КАМПАЊА

Како поддршка на принт кампањата „Не го прекинувај кругот“ што се одвива
во моментов, Пакомак оваа година за прв пат сними едукативен ТВ-спот за
да стигне до пошироката јавност и кај сите нив да ја разбуди еколошкота
свест.
Компанијата сними три кратки ТВ-спотови кои со пораката „Амбалажата
што има минато може да има иднина“ го промовираат рециклирањето на
амбалажата од стакло, хартија и пластика.
Целта на компанијата со оваа кампања е да мотивира правилно селектирање
на отпадот како прв чекор што води до негово рециклирање и претворање
во нов корисен производ.
Спотовите можете да ги видите на следниов линк:
www.youtube.com/channel/UCJxg2nVbzzFDswn6OrKZmlA
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ДОДЕЛЕНИ СЕ НАГРАДИТЕ ЗА
ПРОЕКТОТ „РЕЦИКЛИРАЊЕ? - КАЖИ ДА!“

На 30 септември Пакомак, во соработка со Шпаркасе банка, свечено им
ги додели наградите на најдобрите училишта кои собраа најголем број на
пластични шишиња во текот на минатата учебна година во рамки на проектот
„РЕЦИКЛИРАЊЕ? - КАЖИ ДА!“
Добитници се основните училишта од шест општини во Скопје и тоа: ОУ „11
Октомври“ - Центар, ОУ „Рајко Жинзифов“, подрачна единица - Кисела Вода,
ОУ „Крум Тошев“ - Гази Баба, ОУ„Мирче Ацев“ - Ѓорче Петров, ОУ „Гоце
Делчев“и ОУ „Браќа Миладиновци“ - Аеродром и ОУ „Јан Амос Коменски“
- Карпош.
Акцијата и оваа учебна 2014-2015 година се покажа како навистина успешна
што е доволен поттик оваа приказна да продолжи и понатаму. Доделените
награди се само дополнителна мотивација за учениците да истраат во
определбите за чиста животна средина.
Во рамките на оваа акција беа вклучени 60 основни училишта од 6 општини:
Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Ѓорче Петров, Центар и Гази Баба и
беа собрани над 1,5 милиони пластични шишиња или повеќе од 40 тони
пластичен отпад кој беше однесен на рециклирање. Со проектот директно
се ангажираа и информираа над 30.000 семејства во Скопје кои почнаа
да го селектираат отпадот и заедно да размислуваат и разговараат за
екологијата, за дивите депонии, за идните предизвици на планетата Земја
и за тоа како паметно да се селектира отпадот за да добиеме почиста
планета, почист воздух, поздрава храна и почисто училиште.
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ПОДДРШКА ЗА РАКОМЕТНИОТ
КЛУБ „РАБОТНИЧКИ“

Најстариот ракометен клуб во Македонија, Работнички, од оваа сезона
влезе во нова сосема поинаква епизода од своето постоење и веќе ги брои
победите во македонската ракометна суперлига.
Пакомак му ја даде својата поддршка на „Работнички“, па отсега сите оние
што ќе ги следат натпреварите на Клубот ќе бидат потсетени за нивната
еколошка одговорност. Имено, компанијата постави канти за селектирано
фрлање на отпадот во СЦ „Форца“ каде што настапува Клубот.
Пакомак како компанија ќе продолжи да ги поддржува спортските
активности и здравиот начин на живот затоа што тие се во нераскинлива
врска со животната средина. Селектирањето и рециклирањето на отпадот,
пак, е првиот чекор истата да се зачува како простор за спортски активности
и за идните генерации.
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