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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” ВО
ПЕРИОДОТ ОД ОКТОМВРИ ДО ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА.
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ПРЕРАБОТКА НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД.

ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2021

1

ПРОЕКТ СО ФИТР

„Пакомак“, преку проектот со ФИТР, постави 4 нови вендинг-машини, во
„Веро Џамбо“, „Веро“ во Тафталиџе, Аеродром и во Тетово.
„Веро Џамбо“, „Веро“ во Тафталиџе, „Веро“ во Аеродром и „Веро“ во Тетово
се приклучија на другите маркети што имаат повратни вендинг-машини од
каде што амбалажниот отпад, низ процесот на рециклирање, ќе може да се
искористи како секундарна суровина и ќе добие нова употребна вредност.
Првата повратна вендинг-машина на „Пакомак“ во Тетово е поставена во
супермаркетот „Веро“, преку која за секоја селектирана амбалажа ќе се
добиваат „зелени поени“, кои засега ќе можат да се користат за купување
производи во супермаркетот, но во иднина е планирано со нив да се плаќаат
и општински и јавни услуги.
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„ПАКОМАК“ ОФИЦИЈАЛНО ГО ПОЧНА ПРОЕКТОТ
СО ШВАЈЦАРСКАТА АМБАСАДА

„Пакомак“ потпиша договор со швајцарската амбасада за проект во
времетраење од 30 месеци. Се разгледуваше можност во проектот да се
оди со поставување вендинг-машина што ќе биде побрза од постојната и
која во иднина, без никакви дополнителни доработки, ќе биде подготвена
да функционира со систем на депозит.
Во план беше тестирање на една таква машина, со времетраење од 3 месеци.
Во декември почна продукција на софтверот за управување на сензорите
на контејнерите, а компанијата што го продуцираше софтверот ги обезбеди
и сензорите и ги поврза во една функционална средина.
„Пакомак“ посети работилница организирана од страна на швајцарската
амбасада на тема маркетинг и комуникација. На неа беа презентирани
правилата за рекламирање во проектот со амбасадата и правилата на
комуникација со амбасадата.
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„ПАКОМАК“ ИЗРАБОТИ ВОДИЧ ЗА КЛИЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ
И НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА
ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ ОТПАД

„Пакомак“ во септември 2021 година со посебна чест претстави „Водич
за практична примена на Законот за управување со пакување и отпад од
пакување и на Законот за проширена одговорност на производителот за
управување со посебните текови на отпад“.
Свесни за значајните промени што влегуваат во сила, во овој водич кратко
ги презентираше најбитните измени со цел колку што е можно заедно
поподготвено да се адаптираме на новите законски барања. Вистински
предизвик беше во водичот да се анализираат два обемни закона, но
со оглед на фактот што најголем број од клиентите беа запознаени со
децениското функционирање на „Пакомак“, во водичот, пред сè, акцентот
беше ставен на клучните измени што ги засегаа производителите.
Само со доследно, професионално, одговорно и трудољубиво однесување
може да се продолжи успешната приказна на „Пакомак“ и, во согласност
со домашното право, европските регулативи и најдобрата практика, да
се намали на минимум негативното влијание на отпадот од амбалажа врз
животната средина, да се промовира одговорен однос на компаниите кон
отпадот од амбалажа и со тоа да се овозможи поквалитетен живот за сите.
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ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА
СОРАБОТКА СО РЕДИ

„Пакомак“ почна соработка со проектот за собирање отпад од пакување од
врата до врата во одреден дел од Скопје. Проектот „РЕДИ рециклажа“ беше
промовиран на почетокот од октомври 2021 година.
Со проектот „РЕДИ рециклажа“ се овозможуваше почнување на процесот
на формализирање на собирачите на отпад во земјава, кои изминативе
години ја имаат главната заслуга за ѓубрето да се селектира и да не се трупа
по дивите и во општинските депонии низ земјава. Покрај тоа што ќе бидат
вработени, собирачите ќе бидат здравствено и пензиски осигурани.
Граѓаните во своите згради ќе имаат и сопствени канти за селектирање
отпад, со што ќе придонесат и за зачувување на животната средина преку
зголемување на процентот на селектираната пластика и хартија.
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ИНТЕРНЕТ-КАМПАЊА ЗА
ПОВРАТНИТЕ ВЕНДИНГ-МАШИНИ

Целта на „Пакомак“ беше да се искористи кампањата за да се анимираат
следбениците да ја преземат мобилната апликација за повратните вендингмашини.
Целта на поставувањето на повратните вендинг-машини (ПВМ) беше да
се мотивираат граѓаните што поефикасно и побрзо да се вклучат во
процесот на селективно фрлање отпад. Со самото учество во процесот беа
соодветно наградени со т.н „зелени поени“, кои можат да ги користат за
плаќање производи и јавни услуги (на пример, комунални такси, билети за
јавен превоз, паркинг и сл.)
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„ПАКОМАК“ ПОСТАВИ РЕКЛАМНА ПОРАКА ВО
СЕРИЈАТА „ПРЕСПАВ“

Во соработка со швајцарска амбасада бесплатно беше поставена рекламна
порака во серијата „Преспав“.
Гледачите на серијата „Преспав“ имаа можност да ја видат поставената
рекламна порака, која се наоѓаше во хотелот.
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АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ СО СРЕДНОТО
МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ

„Пакомак“ заедно со учениците во средното медицинско училиште се вклучи
во екоакција во која се чистеа училишниот двор и околината.
Акцијата беше исклучително успешна во својот обем и испрати јасна и
силна порака. Главната поента беше подигање на свеста за зачувување на
околината кај најмладите.
Акцијата за чистење на училишните дворови се одвиваше во периодот од
11.00 часот до 12.00 часот, а на учениците им беа поделени медицински
ракавици и кеси за отпад. Учениците го собираа отпадот што го оставаат
зад себе несовесните минувачи низ целиот училишен двор.
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ФЕСТИВАЛ НА ИТАЛИЈАНСКАТА КУЈНА

За време на Фестивалот на италијанската кујна, кој го организира Амбасадата
на Република Италија, беа поставени канти за селекција на отпадот од
пакување со цел едукација на посетителите од страна на „Пакомак“.
Граѓаните имаат можност да го селектираат својот отпад во некои од
кантите на „Пакомак“.
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