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Во Македонија до 2020 година треба да се
собираат над 60.000 тони отпад од пакување. Од таа
количина, Пакомак преку својот систем на собирање
очекува да собере речиси половина, односно над
28.000 тони! Оваа 2017 година ќе ја завршиме со
речиси 22.000 тони собран отпад од пакување,
однесен на рециклирање! Во следните 3 години
очекуваме зголемување на собирањето од 10%
годишно и достигнување на зададените цели од ЕУ
и нашиот Закон за пакување и отпад од пакување!
Во моментов проценките се дека во Македонија
може да се собираат уште најмалку 12.000 тони
отпад од пакување годишно, количини кои сега
воглавно завршуваат по депониите во Македонија.
Овие количини може да ги собереме само со
вклучување на што повеќе граѓани во примарната
селекција, повеќе општини со реална желба да го
селектираат отпадот и го доселектираат, но и со
отварање на повеќе рециклирачки капацитети кои
ќе имаат потреба од селектираниот отпад и ќе
додаваат вредност претварајќи го во суровина за
други индустрии.
2020 година не е далеку! Достигнувањето на 60%
ставка на рециклирање е можно само со повеќе
контејнери за селекција на улиците, висока
еколошка свест на граѓаните и изразена волја на
општините за соработка! Индустријата која го
генерира отпадот од пакување преку своите
производи станува се посвесна дека одржливо
финансирање на системи како Пакомак за
управување со посебни текови отпад, е неопходно и
е дел од општествената одговорност која ја имаат.
Парелелно со ова, мора да се работи на решавање на
статустот на т.н неформални собирачи кои ги
оштетуваат садовите за селекција на отпад во
потрага по пластични шишиња од нив. Тоа е можно
само со заедничко делување на повеќе
министерства, локалните самоуправи, нивните
комунални претпријатија, невладините
организации, граѓаните и колективните управувачи
со посебните текови на отпад. Ние како Пакомак
имаме волја да бидеме дел од тие заложби.
Рециклирањето е од бенефит за целото
општество! Почиста животна средина,
помалку стакленички гасови, заштеда на
енергија, продолжување на векот на
депониите, штедење на природните ресурси,
економски придобивки за општеството,
работни места... Но, дали има волја кај сите и
дали сакаме?! Друг одговор освен
ДА е неодговорно да даде
секој што сака иднина!

„
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ециклирањето на отпадот почнува со негово одделно
собирање уште од нашите домови! Тоа значи
селектирање на отпадот што го создаваме по тип: во
најмалку една кеса се што е амабалажен отпад
(пластика лименки, картон/весници, стакло), а во
друга се што е т.н органски или "влажен" отпад.
Потоа, како граѓани со висока еколошка свест, така
примарно селектираниот отпад треба да го одложиме
во соодветни канти или контејнери во нашиот двор
или нашата улица. Тука завршува нашата граѓанска
должност!
Понатаму отпадот треба да превземат комуналните
претпријатија на општините, кои одделно треба да го
подигнат оддложениот отпад од жолтите, сините и
ѕвонестите контејнери за стакло и да не ги мешаат со
општиот комунален отпад! И треба да ги однесат на
дополнителна, т.н секундарна селекција каде ќе се
прочиисти примарно селектираниот отпад, одвои по
тип, боја и квалитет, ќе се балира и подготви за
рециклирање.
Дури како последна, финална фаза, доаѓа
рециклирањето односно трансформирање на отпадот
во нови материјали! Но, за да биде оваа трета фаза
успешна и во голем обем (над 60% од генерираните
количини отпад од пакување), МОРА да ги правиме
ефикасно и ефективно првите две фази- селекција
дома и одделен и редовен транспорт од контејнерите
за селекција! Дали тоа го правиме?

До 2020
година
треба да
рециклираме
најмалку 60%
од отпадот
од пакување
кој се создава
во земјава.
Тоа би
значело дека
треба на ниво
на држава,
треба да се
соберат и
однесат на
рециклирање
над 60.000
тони хартија,
пластка,
лименки,
стаклени
шишиња и
тегли, дрвени
палети...
Можеме ли?
секако, ако
навистина
сакаме!

Пишува :

Филип ИвановскИ,
Извршен Директор
во Пакомак
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„Пакомак“
во Скопје и во
омпанијата „Пакомак“
неколку градови во
ги пренамени иглоМакедонија поставува
контејнерите, кои
нови, железни контејнери,
досега беа
кои ќе бидат во две бои, сина
користени за селекција на
и жолта. Во едните ќе се
пластика и на хартија, во
селектира хартија, а во
садови во кои во иднина
другите лименки и
граѓаните ќе можат да
пластика
селектираат стаклена амбалажа.
Игло-контејнерите, кои „Пакомак“ ги
набави минатата година и беа
поставени на повеќе локации во Скопје, се
пластични и поради тоа постојано беа цел на неформалните
собирачи, кои ги оштетуваа за да дојдат до нивната
содржина. Оваа практика, освен што предизвикува големи
финансиски последици за компанијата, создава и лоша
слика пред граѓаните, на искршени садови со ѓубре
оставено околу нив.
Поради тоа, „Пакомак“ реши овие контејнери да бидат
собирачи да се вклучат во системот за селекција на отпад од
пребоени зелено и во иднина во нив да се селектира
амбалажа и смета дека на тој начин ќе се решат повеќе
стакло. Тие, заедно со новонабавените контејнери за
прашања. Неформалните собирачи вршат многу важна
стакло, повторно се поставени на локации низ
функција во еколошкиот начин на решавање на
Скопје и низ повеќе градови во Македонија.
проблемите со отпадот и треба да продолжат да
Во меѓувреме, „Пакомак“ набави
се занимаваат со оваа дејност. Но, за нивниот
нови, железни контејнери, кои ќе
труд да ги даде вистинските ефекти, треба да
бидат во две бои, сина и жолта. Во
бидат вработени. Со тоа ќе се реши и нивниот
едните ќе се селектира хартија, а во
социјален статус, ќе имаат загарантирана
другите лименки и пластика. Тие веќе
заработка во согласност со нивниот ангажман, и
се поставуваат во Скопје и низ
нема да има потреба да ја оштетуваат
државава, а целта, велат од
комуналната опрема што ја поставува ’Пакомак’“,
компанијата, е да се зголеми
вели Ико Брдароски од „Пакомак“.
функционалноста на контејнерите, а
Тој нагласува дека вклучувањето на
со тоа и на количините што се
неформалните собирачи во системот за селекција
селектираат.
на отпад е можно само во соработка со
„Овие железни контејнери е тешко
институциите.
да се оштетат и поради тоа сметаме
„’Пакомак’ има искуство и меѓународна
дека нема да бидат цел на
практика и знае како може да се реши овој
неформалните собирачи. ’Пакомак’
проблем, но за тоа ни треба поддршка од
секогаш се стреми неформалните
надлежните институции“, посочува Брдароски.
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Пакомак донираше над 200 зелени
контејнери- зВона

ГРИжЕтЕ СЕ зА
жИВОтНАтА СРЕДИНА,
СЕлЕКтИРАјтЕ СтАКлО
таклото е неуништливо како материја и создава
големи проблеми во секојдневното живеење,
Преку
затоа најпогодна мерка во борба со ваквиот
оваа акција сакаме
отпад е негова селекција и рециклирање. За таа
да ја зголемиме свеста кај
цел „Пакомак“ донираше нови околу 200
луѓето, да создадеме здрави
пластични контејнери во облик на ѕвоно во
еколошки навики и едноставно,
градот Скопје, како и повеќе од 100 низ
поубава средина за живеење за сите
неколку македонски градови како што се
нас. Се надеваме дека оваа акција ќе биде
Охрид, Велес, Струмица, Штип итн.
што помасовна и дека резултатите ќе
Контејнерите се празнат со специјално
бидат успешни, за да имаме едно
адаптиран камион со капацитет од 8 тона,
почисто и поубаво Скопје, а секако дека
за кој Комунална хигиена издвои повеќе од
очекуваме акцијата брзо да се
5 милиони денари. Акцијата за селекција
прошири и низ другите градови низ
на стакло ја започна компанијата "Пакомак"
земјава - изјави директорот на
заедно со скопските кафулиња и ресторани за
„Пакомак", Филип
селективно фрлање отпад во угостителството
Ивановски.
уште пред три години. Во еколошката акција уште
на почетокот се приклучија 15-ина познати скопски
кафулиња и ресторани, кои покажаа општествено одговорно
однесување и дадоа придонес кон зачувувањето на животната
средина и природните богатства на нашиот главен град, за денес
бројката да биде многу поголема.
Во секое од кафулињата и рестораните вклучени во овој проект
од страна на Пакомак" се поставени три различни корпи со ознаки
за стакло, пластика и хартија, а персоналот во овие објекти по
контејнери за комунален отпад ширум земјава, кои ќе овозможат
употребата ја фрла амбалажата од пијалаците во контејнерот
селективно собирање на амбалажниот отпад, поголема хигиена и
наменет за таков тип амбалажа.
зачувување на животната средина.
- Преку оваа акција сакаме да ја зголемиме свеста кај луѓето, да
„Пакомак“ е најпосветениот колективен систем за управување
создадеме здрави еколошки навики и едноставно, поубава
со отпад од пакување во земјава, преку чиј систем поминува околу
средина за живеење за сите нас. Се надеваме дека оваа акција ќе
40.000 тони амбалажен отпад годишно, од кој дел се рециклира, во
биде што помасовна и дека резултатите ќе бидат успешни, за да
земјава или во странство, а дел трајно се одложува. Над 630
имаме едно почисто и поубаво Скопје, а секако дека очекуваме
компании се членови во системот на Пакомак, и тоа пред се тоа се
акцијата брзо да се прошири и низ другите градови низ земјава општествено одговорни деловни субјекти, кои покажуваат
изјави директорот на „Пакомак", Филип Ивановски.
принципиелност во поглед на зачувувањето на животната
„Пакомак“ и во иднина продолжува со инвестиции во
средина.
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НаградеНи
училиштата

штО СОбРАА
НАјМНОГу
ПлАСтИКА
Во акцијата
„Рециклирање?! –
КАЖИ ДА!“ во осум
скопски општини,
Карпош, Центар,
Гази Баба, Аеродром,
Кисела Вода, Чаир,
Ѓорче Петров и
Бутел, учениците во
основните
училишта
селектирале 32
тони ПЕТамбалажа, или
повеќе од 1,2 милион
пластични
шишиња.
6

акомак“ и
Шпаркасе банка ги
наградија
основните
училишта што минатата учебна
година собраа најголеми
количини пластика за
рециклирање преку проектот
„Рециклирање?! – КАЖИ ДА!“. Во
акцијата, која се одржува петта
година по ред, во осум скопски
општини, Карпош, Центар, Гази
Баба, Аеродром, Кисела Вода,
Чаир, Ѓорче Петров и Бутел,
учениците во основните
училишта селектирале 32 тони
ПЕТ-амбалажа, или повеќе од 1,2
милион пластични шишиња.

„п

Најмногу пластика
минатата година собрале
учениците од основното
училиште „Браќа
Миладиновци“ од општината
Аеродром, со повеќе од
200.000 шишиња. Во
општината Карпош првото
место го освои училиштето
„Аврам Писевски“, а во
општината Центар најмногу
пластични шишиња собрале
учениците од училиштето
„Јохан Хајнрих -Песталоци“. Во
општината Кисела Вода
најголеми количини
пластична амбалажа собра
основното училиште „Кузман

Шапкарев“, а во Гази Баба
најдобри беа учениците на
„Крум Тошев“. Во Ѓорче Петров
најмногу пластика
селектирале учениците во
„Димитар Поп-Ѓеорѓиев Беровски“, а во Чаир најдобри
беа од ОУ „Тефејуз“. Во Бутел
првото место го освои
основното училиште „Климент
Охридски“. Второнаградени во
Кисела Вода се учениците на
„Кирил Пејчиновиќ“, во Чаир
од „Конгреси и Манастирит“, а
во Центар, учениците од „11
Октомври“. Во Аеродром на
второ место беа од ОУ „Гоце
Делчев“, во Карпош од „Владо

минатата година
најмногу пластика
собрале учениците од
основното училиште
„Браќа миладиновци“
од општината
аеродром, со повеќе
од 200.000 шишиња

Тасевски“, а во Ѓорче Петров е
истоименото училиште, а во
Бутел од ОУ „Гоце Делчев“. Во
општина Гази Баба
второпласирани се учениците
од „Наум Охридски“.
Најдобрите се наградени со
25.000 денари,
второпласираните ќе одбираат
меѓу клупа за во парк или
паркинг за велосипеди. Сите
училишта во осумте општини
во текот на целата година
добиваат и течен сапун.
„Инвестирањето во
комунална инфраструктура е
залудно доколку паралелно не
се работи на подигнување на

свеста кај луѓето, особено кај
најмладите. Проблемот на
управување амбалажен отпад
е, навистина, огромен, а ние во
соработка со локалните
општини решивме да ги
стимулираме учениците да
работат на овој проект, што по
неколку години и собрани
повеќе од 170 тона амбалажен
отпад од пластика, се покажа
како добар рецепт“, изјави Ико
Брдароски, менаџер за грижа
на корисници во „Пакомак“.
Тој им честиташе на сите
наградени училишта и на сите
што придонесоа кон оваа
огромна количина отпад што

ќе заврши на рециклирање.
Исто така, ги охрабри сите
ученици и во иднина
посветено и детерминирано да
работат на тоа да ги
„ослободат“ парковите,
игралиштата и лулашките од
пластични шишиња и да ги
донесат на училиште, со цел
сите да живееме во малку
почиста и попристојна
животна средина.
„Големо задоволство е да
соработуваме на проекти
што се инспирација за
децата, особено што
нивниот вложен труд
вродува со плод и ги
надминува очекувањата
секоја година. Нѐ радува тоа
што голем број ученици и
наставници се вклучија и
оваа година во нашата
заедничка акција, а со тоа
дадоа пример за тоа што
значи грижа за природата и
за општото добро. Како
општествено одговорна
банка постојано сме во
потрага по нови проекти во
кои можеме да се вклучиме
активно и да дадеме свој
придонес во подигнување на
свеста за бенефитите од
рециклирањето. Ја
продолжуваме соработката
со ’Пакомак‘ и во иднина и се
надеваме на уште поголем
заеднички успех во
проектите што следуваат!“
изјави Тодорка Сајкова,
директорка за маркетинг во
Шпаркасе банка.

7

eко македонија

„пакомак“ На суперкупот
соБра 6 тони

стакло
омпанијата„ Пакомак“, која
седум години се грижи за
селектирање на отпадот
и за негово рециклирање, за
трите дена на Суперкупот
во Скопје собра шест тони
стаклена амбалажа, која
место на депонија ќе
оди на рециклирање.
- Бевме однапред
свесни дека ваков
значаен настан, кој ќе
привлече голем број
луѓе од земјава и од
странство, е одлична
можност за нас да се
активираме и да
придонесеме амбалажниот
отпад, кој вообичаено го
собираме секој месец овој пат
да биде во многу поголема
количина. Што и реално се случи,
па така во централното градско
подрачје, на потегот од кејот кај
Градскиот трговски центар, па сѐ до
Дебар маало и просторот околу
Градскиот стадион, ни донесе речиси
шест тони амбалажно стакло. Овој

к
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отпад
беше
собран во
период од три
дена од угостителските
локации, со кои веќе имаме
воспоставена практика, но и од 150
канти за селективно собирање отпад
од пакување, кои беа дополнително
наменски поставени од наша страна,
по повод фудбалскиот натпревар, во
близина на хотел „Парк“ и во
околината на Градскиот стадион изјавија од „Пакомак“.
Фактот дека од минатиот месец ќе
рециклираме стакло за шест тони
повеќе треба да биде мотив и пример
и за во иднина оваа бројка да ја
зголемуваме со лично одговорно
однесување кон отпадот бидејќи од
нас зависи дали ќе го продолжиме
неговиот живот или, пак, несовесно
ќе ѝ го препуштиме на природата, од
која сите ние сме дел.

Играјте ја новата Игра на
Пакомак И освојте награда
1

2

3

4

5

6

7

8
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eко личност

ШпаркаСЕ и пакомак ја подигааТ
Еко СВЕСТа кај учЕнициТЕ
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Соработката со „пакомак“, која искрено ја
градиме веќе пет години, беше инициранаод страна на Банката поради потребата
да развие проект со корпоративна општествена одговорност, кој ќе има цел подобрување и заштита на животната средина.
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Која е причината банката да се
вклучи во еколошките акции
n Корпоративната општествена
одговорност на Шпаркасе банка
Македонија е неизоставен дел од
нејзината корпоративна филозофија и
долгорочната деловна стратегија.
Банката во изминатите години со
особено внимание ја развиваше
стратегијата за општествена
одговорност, која постепено прерасна
во платформа со посебно име
„Шпаркасе лајв“ (Sparkasse Life). Оваа
платформа опфаќа повеќе сегменти,
од кои еднакво важен е и сегментот за
заштита и за унапредување на
животната средина. Секогаш при
развојот на нови проекти што се со

„Пакомак“ градиме долгорочна
соработка и планови како да
иницираме различни екопроекти што
ќе имаат цел да ги едуцираат
најмладите во насока на создавање
еколошка практика. Сметаме дека
едуцирањето на најмладите уште од
најрана возраст е од клучно значење
доколку сакаме да живееме во здрава
и почиста средина. Признанијата и
наградите што ѝ ги доделуваат на
Шпаркасе банка за реализирани
проекти од општествена одговорност,
особено за категориите „вложување во
заедницата“ и „грижа за животната
средина“ се показател дека сме на
вистинскиот пат и ни претставуваат
силен мотив за натамошно

корпоративна општествена
одговорност се грижиме тие да имаат
долгорочна стратегија и забележлив
резултат со кој ќе можеме да
потврдиме дека сме придонеле за
остварување одредена општествена
цел. Пресреќни сме дека трудот што го
вложувавме заедно со „Пакомак“ во
изминатите години дава плод и
резултатите ќе следуваат во годините
што доаѓаат, но и интересот и мотивот
кај децата ќе станува сѐ поинтензивен.

унапредување на нашата стратегија за
корпоративна општествена
одговорност. Се надеваме дека оваа
наша заложба за развој на екосвеста
нема да биде поттик само за децата од
основните училишта и од градинките,
туку ќе бидеме добар пример и за
другите учесници во заедницата и за
бизнис-секторот, кој треба да ги
поддржува ваквите иницијативи.
3. Како дојде до соработка со
„Пакомак“
Соработката со „Пакомак“, која
искрено ја градиме веќе пет години,
беше иницирана од страна на
Банката поради потребата да развие
проект со корпоративна општествена
одговорност, кој ќе има цел
подобрување и заштита на
животната средина. Во тој период
„Пакомак“ ја почнуваше
кампањата „Рециклирање –
КАЖИ ДА!“ за собирање

Дали и понатаму, како
општествено одговорна компанија,
ќе продолжите со учество во слични
настани.
n Ние како општествено
одговорна компанија заедно со

пластика и хартија во соработка со
неколку основни училишта во Скопје,
што се вклопи во нашата стратегија
да ги едуцираме најмладите како да
се грижат за почиста и поздрава
животна околина. Општествената
одговорност е дел од
корпоративниот идентитет на
Шпаркасе и Ерсте групацијата и на
нејзините банки, кои споделуваат
иста филозофија и се водат кон
остварување на единствената цел, а
таа е да создаваме вредности за
заедницата во која дејствуваме.
Кој е ставот на Банката во врска со
екологијата во земјата
n Особено сме горди што Шпаркасе
банка е еден од промоторите на
иницијативата за градење екосвест,
едукација за селективен отпад и
рециклирањето како процес, кој ќе ја
заштити природата од уништување и
од загадување. До пред некоја година
терминот „рециклирање“ беше само
поим што учениците можеа да го
сретнат во своите книги на училиште,
но сега тие, благодарение на
едукативните програми, активно
зборуваат и преземаат активности во
рамките на своите училишта за
спроведување на екологијата во
практика. Младите генерации, кои се
генератори на современи и свежи
идеи, верувам дека во иднина ќе
придонесат за целосно менување на
навиките за селектирање на отпадот
и ќе создадат навики за грижа кон
околината на која сите ѝ припаѓаме.
Дали банката има план за
вклучување во натамошна
едукација на најмалите
n Како општествено одговорна
банка постојано сме во потрага по
нови проекти во кои можеме активно
да се вклучиме и да дадеме свој
придонес во подигање на свеста за
придобивките од рециклирањето.
Навистина е убаво да се почувствува
енергијата и ентузијазмот на децата ,
кои уште од рана возраст вложуваат
голем интерес и грижа за заштита на
животната средина. Ја продолжуваме
соработката со „Пакомак“ и во иднина
и се надеваме на уште поголем
заеднички успех во проектите што
следуваат.
11
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Милка костовска Шведска

Шведска е чиста
бидејќи
и децата
знаат да
селектираат
отпад
во Шведска се селектира сѐ, бидејќи во
оваа земја на отпадот се гледа како на
суровина, а не како на ѓубре што треба да се
фрли на депонија, вели костовска
Една од трите куќарки е опремена само со
канти за органски отпад, или тоа што
останува од ручекот, отпадоци од овошје,
зеленчук... Другите две куќарки имаат
канти за хартија, која се селектира одвоено
од картонската амбалажа, потоа за
пластика, метал, стакло, кое, пак, треба да
се одвои по боја. камионот за отпад доаѓа
еднаш во неделата и ги празни кантите
илка Костовска е Македонка
што повеќе од 20 години
живее во Гетеборг, Шведска.
Таа, како и сопругот Мартин
и ќерките Наташа и Никита
се вљубеници во природата на оваа земја,
која, со еден збор, ја опишуваат како –
чиста. Костовска вели дека впечатокот за
посветеноста на Швеѓаните кон грижата за
животната средина е точен, а тоа се должи,
пред сѐ, на одличниот систем што го
спровела земјата токму во селекцијата и
рециклирањето на отпадот.
„Секое семејство во Шведска има
најмалку две или повеќе канти за селекција
на отпадот во домовите“, вели Милка.
Се селектира сѐ бидејќи во оваа земја на
отпадот се гледа како на суровина, а не

м
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селекција
дома

контејнер
со упатства

како на ѓубре што треба да се фрли на
депонија. Едно од задолжителните
животни лекции, кои се учат уште во од
најмали нозе, во градинка и дома, е дека
отпадот не смее да се меша. Целиот
органски отпад се пакува во хартиени кеси.
Сѐ друго, пластика, хартија, стакло,
лименки, конзерви се одвојува во посебна
канта, а потоа и се фрла во точно
обележани контејнери.
„Во Шведска камион што собира отпад не
поминува до секоја куќа поединечно. Во
мојата населба, како и во секоја друга, има
една локација (која е наменета за околу 40
куќи во околината), каде што има по три
дрвени куќички во кои се поставени по
неколку канти. Секое семејство има клуч од
таа куќарка и секој ден или еднаш или
двапати неделно, тука може да го остави
отпадот од дома“, објаснува Милка и
дополнува дека куќарките се блиску до
домовите и никому не му пречи самиот да
го однесе отпадот од дома до таму.
Една од трите куќарки е опремена само
со канти за органски отпад, или тоа што
останува од ручекот, отпадоци од овошје,
зеленчук... Другите две куќарки имаат
канти за хартија, која се селектира одвоено
од картонската амбалажа, потоа за
пластика, метал, стакло, кое, пак, треба да
се одвои по боја. Камионот за отпад доаѓа

локација за
селекција на
кабаст отпад

куќарка
за отпад

еднаш во неделата и ги празни кантите.
На неколку локации во Гетеборг има и
поголема собирна станица, која е
предвидена за оставање кабаст отпад од
домовите, како и за ѓубрето што останува
по средувањето на дворовите. Секое
семејство има право, во рамките на
платената сметка за ѓубрарина, шестпати
во годината да однесе сува трева, гранки
или друг отпад од дворот, како и делови од
мебел, кревети, столови, стари електрични
апарати, телевизори или електронски
отпад во оваа станица. Граѓаните на
Гетеборг двапати годишно имаат и акции
за чистење на домовите и на гаражите,
најчесто напролет и во есен, и тогаш секоја
населба добива бесплатен голем контејнер.
„Доколку некој сака да реновира дома,
задолжително мора да плати за да му
донесат голем контејнер до дома, каде
што ќе може да го собере сиот отпад.
Поинаку нема да добие дозвола“, објаснува
Милка.
Но, придржувањето до правилата не е
проблем за Швеѓаните затоа што на овие
навики се учат од најмала возраст. Децата
во градинките самите си го чистат дворот,
а често излегуваат и низ населбите и
прават акции за собирање отпад.
„Во секоја градинка и училиште има
садови за селекција на отпадот, по секој
оброк децата знаат каде се фрлаат
остатоците од храна, каде пластичното
шише, а каде салфетката. Секаде низ
градот, на тротоарите, по трговските
центри, на автобуските и на железничките
станици има канти за селекција на отпадот.
Секоја фирма, исто така, води сметка како
се однесува со отпадот. Конкретно, јас
работам во седиштето на „Волво“, каде што
имаме многу отпад од хартија, потоа
батерии, пластика и друго, па секоја
канцеларија е опремена со канти за
селекција на ваков тип отпад“, вели Милка.
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Во супермаркетот

Earth.Food.Love

нема амбалажа, ниту, пак, отпад

Еден од главните принципи на Earth.Food.Love е набавката на продукти што се произведуваат
во нивната околина. Тие немаат потреба од пакување, ниту, пак, преработување, па со тоа се
надминува и проблемот со создавање огромни количини амбалажен отпад
упермаркетот
Earth.Food.Love, кој се
наоѓа во градот Девон во
Велика Британија, е
првиот маркет во земјата
што продава производи без
амбалажа и кој не создава никаков
отпад. Во продавницата можат да се
купат повеќе од 200 органски
производи, произведени

с

Целта ни е да
живееме во свет
во кој
потрошувачката
нема да го
загрозува
опстанокот на
планетата Земја,
вели
сопственикот на
Earth.Food.Love,
Richard Eckersley
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исклучително во таа област. Сите
продукти се свежи и не се спакувани,
што придонесува во продавницата
да не се создава отпад.
Секој купувач треба да носи со
себе реупотреблива амбалажа,
најчесто платнени торби, тегли,
шишиња и други садови од стакло,
кои се мерат пред да се наполнат со
производи. Дел од продуктите се

пакуваат и во хартиени кеси, кои ги
има во супермаркетот. Тие се
направени од дрвена пулпа и можат
да се искористат за компост заедно
со другиот органски отпад.
Во Earth.Food.Love може да се
купат тестенини, зеленчук, жито,
производи за хигиена на домот,
жилети на кои им се заменува само
сечилото, дури и четкички за заби

со

ПрОИзВОДИ шТО, ВерОјАТНО, ГИ НемА НА ДруГО меСТО
Платнена кесичка за сендвич, иновација и
производство на британски затвореници, метални
сламки, четкички за заби од бамбус, се само дел од
необичните производи што може да се купат во
Earth.Food.Love. Тука се продаваат други ситници,
кои се задолжителни за секое семејство што цели кон
нула отпад, како метални канистри за пакување
ручек подготвен дома, традиционални англиски
метални кутии за чај, платнени торби за пазарење,
еколошки менструални чашки.... Nicola и Richard
велат дека откривањето на овие продукти ги
поврзало со голема група иновативни, еколошки
свесни компании, кои ги импресионирале со своите
идеи и со својата грижа за Земјата.

рачка од бамбус. Продавницата има
повеќе од 100 органски производи
како мешунки, грав, зрна, коскести
плодови, семиња, сушено овошје,
сушени билки, сушени зачини,
чаеви, брашно и шеќер, како и
течни производи како што се масла,
оцет и сирупи. Се продаваат и
еколошки производи за хигиена и
за чистење на домот. Продавницата
не продава млеко затоа што нема
производство во таа област. Нема
ниту чипс, поради тоа што овој
производ се продава само во
амбалажа.

Сопственикот на Earth.Food.Love,
Richard Eckersley, кој идејата за
продавница „нула отпад“ ја добил
по посетата на Unperfekthaus во
Германија, вели дека фактот што во
неговиот маркет купувачите
мораат да дојдат со своја амбалажа
за да купат нешто, за некои е
одбивен, а за некои многу
привлечен момент.
„Заработката не е главниот мотив
во овој маркет. Во понудата нема
огромен избор, со оглед на тоа што
сакаме сите продукти да се
локални. Но, од друга страна, не

сакаме ниту да им бидеме
конкуренција на локалните
земјоделци, кои, исто така,
продаваат свежи производи
директно од фармите. Целта ни е да
живееме во свет во кој
потрошувачката нема да го
загрозува опстанокот на планетата
Земја“, вели Eckersley.
Еден од главните услови за
Earth.Food.Love да биде продавница
со нула отпад е набавката на
продукти што се произведуваат во
нивната околина. Таквите
производи немаат потреба од
пакување, ниту, пак,
преработување, па со тоа се
надминува и проблемот со
создавање огромни количини
отпад од пакување, кои се случај кај
традиционалните маркети.
Најстрого се забранети
пластичните кеси и шишиња,
лименките и секоја друга амбалажа
што е нееколошка.
Richard и неговата сопруга Nicola
издадоа и водич „Setting up your
Own Zero-Waste Shop“, со кој сакаат
да инспирираат отворање што
поголем број одржливи
продавници низ светот.
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еко совети

индиец Успеал да засади
1.400 ХектаРи ШУма и да го спаси
остРовот на кој Живее
во текот на
изминатиот век
овој индиски
остров доживеал
тешка ерозија на
почвата како
резултат на
честите поплави.
секоја година за
време на
монсуните
реката ги
уништувала
домовите и
фармите, како и
стотици
квадратни
километри
земјиште
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адав Пајенг живее на најголемиот речен
остров во светот, наречен Маџули, а кој се
наоѓа во средината на реката Брамапутра,
која тече низ Кина, Индија и Бангладеш.
Во текот на изминатиот век овој индиски остров
доживеал тешка ерозија на почвата како резултат
на честите поплави. Секоја година за време на
монсуните реката ги уништувала домовите и
фармите, како и стотици квадратни километри
земјиште.
Од 1917 година островот загубил повеќе од една
половина од својата копнена маса поради ерозија.
Во 70-тите години на минатиот век Пајенг решил
сам да се обиде да го спаси островот, па така во
изминатите 40 години успеал да засади 1.400
хектари шума - поголема од Централ парк во
Њујорк.
Тој создал цела шума, а за животните,
вклучувајќи носорози, тигри и слонови, оваа шума
претставува дом. Поранешниот претседател на
земјата го именувал Шумаџија на Индија.
Режисерот на документарни филмови Вил
Мекмастер ја открил приказната за овој човек и во

Џ

2014 година снимил краток филм, кој победил на
Канскиот филмски фестивал.
- Сè засадив сам. На почетокот ми одземаше,
навистина, многу време, меѓутоа, сега е многу
полесно бидејќи имам семиња од самите дрвја. Кога
дрвјата пораснаа, беше тешко да ги заштитам.
Најголема закана беа луѓето. Би можеле да ја
уништат шумата за економска добивка, а
животните повторно би биле ранливи. Бидејќи
шумата е густа, 115 слона живеат тука околу три
месеци годишно. Во мојата шума има и елени,
носорози и многу тигри. По 40 години видовме
како се враќаат и мршојадците - вели тој. Џадав
живее во колиба изградена од стапови од бамбус и
секој ден оди до реката за да собере вода и да
засади повеќе дрвја.
- Сите видови на оваа планета се живи суштества,
вклучувајќи ги и луѓето - единствената разлика е
во тоа што луѓето носат облека - додава тој.
Тој планира да побара од Министерството за
земјоделство да засади кокосови дрвја, кои растат
право и помагаат во спречување на ерозијата
доколку се засадени доволно густо. Тие се добри за
заштита на почвата, за зголемување на
економијата и за борба против климатските
промени
- Ако се развие индустријата за кокос, ќе биде
корисно - вели тој.

неколку начини
да ги зачувате
старите тегли
Во вашиот дом, сигурно, имате тегли во различни големи, дел од
нив, веројатно, ги реупотребувате за правење зимница, а доколку сѐ
уште не сте им нашле употреба, во продолжение погледнете неколку
креативни идеи што, можеби, ќе ве инспирираат да ги рециклирате.

за осВетлуВање
Во градината и Во дВорот
Многу едноставно, со употреба
на коноп, кој може цврсто да ги
држи теглите, направете различни
форми и на крајот врзете јазол за да
може полесно да ги закачите на
дрвјата или на место на кое ќе
одберете во вашиот
двор.

место Ваза
за цВеќе
Можете да ги
бојадисате во впечатливи
бои и ќе добиете уште
подобар резултат.

Или
можете да ги
искористите за чување
различни работи во
тоалетот (како, на пример,
памучкиња), како и
приборот за шиење.

Место
рамки за
слики

зачуВање
Пенкала, молиВи,
фломастери
Понекогаш канцелариските бироа
или, пак, тие дома стануваат монототни и
здодевни со многубројните гаџети што
ги чувате, а најчесто се во класични бои.
Можете да бидете уникатни и да ги
искористите за чување моливи,
пенкала и фломастери, а доколку ги
обоите или украсите ќе бидат,
навистина, интересни.

За служење
пијалак или,
едноставно, како
декорација.

дали сте знаеле

Е
њ
А
В
у
л
П
О
т
зА
О
т
О
Н
л
А
А
т
б
А
О
Д
л
О
Г
Р
И
Р
П
А
Н
А
Д
у
ч
т
Е
С
Е
убИ Д

климатските промени, како најголема опасност по
животот на Земјата, па така и по човекот,
покажуваат дека светот е ранлив и укажуваат на
штетното дејствување на човекот. а дека земјата е,
променлива, освен геолошките процеси што се мерат со милиони години, покажуваат и
овие 10 примери на природни чуда, кои ги паметиме, но, за жал, веќе ги нема.

1.ПлАжАТА КАИму НА ХАВАИТе
Популарната плажа со црн песок
постои само уште во сеќавањето и на
снимките, откако на почетокот на 20 век
бавниот тек на лавата од вулкан збриша
150 домови на жителите

4.ГреБеНОТ ОД мрАз лАрСеН Ц
(АНТАрКТИК)
Повторно дејствуваат климатските
промени. Тоа што до пред само 20 или 30
години се сметаше за „вечен мраз“, сега
се одмрзнува. Сместен на Антактичкиот
Полуостров, денес е сѐ помал и помал.

светот. Најблиското следно дрво растеше
на околу 400 километри. Тајната била во
тоа што тоа било единственото
преживеано дрво од група дрвја што
одамна растеле во тоа подрачје на Сахара.
И додека поради ширењето на Сахара сите
други се сушеле, овој корен достигнал до
вода на 36 метри под земјата и така
дрвото преживеало. Сѐ до 1973 година,
кога го урнал пијан возач од Либија.

8.КАрПАТА муКурОБ
(НАмИБИјА)

2.СОлОмОНОВИ ОСТрОВИ
Климатските промени, како последица
на глобалното затоплување на земјата,
значат растопување на деловите под
мраз, а тоа значи и растопување на
ниското копно. Минатата година
исчезнаа пет острови од архипелагот
Соломонови Острови. На коцка се и цели
нации, како Малдиви и Тувалу.

5.АѕурНИОТ ПрОзОреЦ (мАлТА)

Нејзиното име во
превод значело
„Божји прст“. Се
урнала на 4
декември 1988
година.

Илјадници години му требаа на морето
за да продупчи фасцинантен лак во
брегот на Малта. Тој се урна во март
годинава.

9.НАЦИОНАлНИОТ ПАрК НА ДВАНАеСеТТе
АПОСТОлИ (АВСТрАлИјА)
6.ДрВО-ТуНел (КАлИфОрНИјА)

3. ПлАжАТА леГзИрА ВО мАрОКО
Лаковите на црвените карпи со
децении ги одушевуваа туристите сѐ
додека пред точно две години еден од
двата не се урна.
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Илјада години постоеше дрвото низ
кое поминуваше знаменитата патека
што ја направиле луѓето во 19 век. Ова
дрво не ја издржа бурата од јануари.

7.ДрВОТО ВО ТеНере (НИГер)
Со години дрвото беше дефинитивен
рекордер како најизолирано дрво на

Од тие карпи денеска има осум, а
последната настрадала од удар на бран
во 2005 година. И тоа пред очите на
туристите.

10. СТАреЦОТ НА
ПлАНИНАТА (Њу
ХемПшИр - САД)
Карпа што потсетува
на профил на човечко
лице, не постои уште од
мај 2003 година

фото есеј

сакаме ли отпад
или чиста околина?

к

КОНЦерТИ

ВАрДАр

омпанијата „Пакомак“ и голем број
граѓани летниот период го искористија
за почнување акција за детектирање
многубројни диви депонии насекаде низ земјата.
На страницата на „Пакомак“ на „Феjсбук“
постојано се објавуваа фотографии од тажната
реалност во нашата земја. Фотографии од
преубавата природа на реката Радика, затрупана
со секаков шут, патеките на Матка, на кои не
може да се помине од хартии, пластични
шишиња и лименки.
Во нашата најголема река Вардар, покрај
„стандардното“ ѓубре, откривме и стар телевизор
и кошаркарска топка. Објавивме и фотографии
од главниот град, поточно од булеварот
„Илинденска“, во центарот на градот. Ѓубрето, за
жал, е насекаде околу кошниците за отпад.
Прашањето е сакаме ли ваква земја, сакаме ли
да живееме во ѓубре, сакаме ли да се
однесуваме неодговорно кон себе, кон
околината и кон нашите деца? Решението е во
заедничка акција на граѓаните и на „Пакомак“.
Напишете ни ги вашите идеи и, со поддршка на
„Пакомак“, ќе ѝ го вратиме сјајот на нашата
прекрасна природа.

мАТКА

рАДИКА

