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БИЗНИС ЗАЕДНИЦА
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„ПАКОМАК“, ДЕЛ ОД ELECTRONIC BEATS ПИКНИК
НА ТЕЛЕКОМ

На 21 септември 2019 година скопскиот Градски парк беше домаќин на
уникатен настан под името Електроник бит пикник на Телеком (Telekom Electronic Beats Picnic), на кој присутните се забавуваа со електронските звуци
на домашни и на странски диџеи, гледаа музички документарни филмови,
беа опкружени со изложби на облека и на рачни изработки.
Цел ден скопјани се забавуваа во ритамот на современата електронска
музика на светски познатите Llorca (Art of Tones) и Jus Ed, како и на големиот
број домашни диџеи што се појавија на сцената во Градски парк.
Настанот почна во 11.00 часот со сетовите на диџеите на Скопски грув,
а потоа диџеј Чваре, Mosaik Kolektif, Еми Ермилова, Катеринa Mileskaya,
Зоки Бејбе и Алек Солтиров ја забавуваа публиката до зајдисонце, кога на
диџејскиот пулт се појави францускиот пионер на ну џез (nu jazz), Llorca (Art
of Tones). По крајот на неговиот сет на сцената покрај езерцето настапија
Виктор Апостолски и Андреј Мицајков, за потоа во новиот ден да нѐ воведат
суровите андерграунд звуци на американскиот диџеј Jus Ed. Програмата
ја затворија добро познатите Роботек и Бодан Јамакоски околу 2.00 часот
по полноќ наредниот ден, а дел од сетовите можеа да се проследат преку
пренесување преку интернет во живо на официјалниот профил на „Фејсбук“
на Telekom Electronic Beats.
Со цел скопскиот Градски парк да остане чист во текот на целиот настан и
по настанот, „Пакомак“ обезбеди канти за пластика, стакло и за хартија, со
кои ги мотивираше многубројните посетители да го селектираат отпадот.
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„ПАКОМАК“ ГО ФИНАНСИРАШЕ ЛЕТНИОТ КАМП
„РЕЦИКЛИРАМЕ И СЕ ЗАБАВУВАМЕ“

Во рамките на проектот „Енергија од отпад за одржлива иднина“, во периодот
меѓу 24 и 27 јуни 2019 година се реализираше летен камп во Едукативниот
центар - Училишна вежбалница на тема „Рециклираме и се забавуваме“.
Летниот камп беше реализиран од ЗГ „Центар за климатски промени“Гевгелија, поддржан од Цементраница „Усје“ Скопје и финансиран од
„Пакомак“ Скопје.
Учесници на кампот беа деца од осум до 13 години, кои преку едукативни
предавања беа информирани за потребата од рециклирање и од
селектирање на отпадот. За целите на настанот беа изработени и боенки за
полесно учење за рециклирањето на отпадот.
На настанот, учесниците изработуваа предмети од отпад со цел да им се
пренесе пораката дека селекцијата на отпадот од пакување е од огромна
важност и дека тој не само што може да има иднина, односно да се
рециклира, туку може секојдневно да најде различна примена.
„Пакомак“ во едукативниот центар постави канти за селекција на отпад
(стакло, хартија, пластика) со што децата можеа и практично да видат како
треба правилно да го селектираат отпадот.
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„ПАКОМАК“ БЕШЕ МАКЕДОНСКИОТ
ПРЕТСТАВНИК НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ
ГОДИШЕН СОСТАНОК ВО САРАЕВО, БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА

Во текот на септември во Сараево се одржа традиционалниот годишен
состанок на колективни постапувачи од Балканот на кој учествуваше
„Пакомак“. На состанокот, освен „Пакомак“, учествуваа и претставници
од Босна, Србија, Романија, Турција, Грција, Словенија, Бугарија, како и
ЕКСПРА (EXPRA), чијашто канцеларија се наоѓа во Брисел.
Како и изминатите години, така и оваа на состанокот се разменија искуства
за менаџирање на отпадот, се презентираа последните новости на оваа
тема во Европската унија и се отворија важни прашања за процесот за
рециклирање и на селектирање отпад.
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„ПАКОМАК“ БЕШЕ ДЕЛ ОД САЕМОТ ЗА ЗДРАВЈЕ,
ФИТНЕС И ЗА ВЕЛНЕС

Како дел од поддршка на настани од различен карактер, „Пакомак“ се реши
да го поддржи петтиот по ред Саем за здравје, фитнес и за велнес (Health,
Fitness & Wellness Expo), кој се одржа на терените на Работнички во Скопје
на 21 и на 22 септември. Посетителите на овој настан можеа да уживаат
во разните информативни презентации, активности, како и спортски
натпревари.
„Пакомак“, како компанија што се грижи за природата, постави канти за
селектирање, па така посетителите преку селектирањето на отпадните
материјали покажаа дека колку што е битна грижата за нашето тело, битна
е и грижата за нашата природа.
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„ПАКОМАК“ ГИ ДОДЕЛИ НАГРАДИТЕ НА
ЕКОЛОКАЛИТЕ НА СКОПСКИ ПИВО ФЕСТ 2019
ГОДИНА

Под мотото „За рециклирањето сме гласни, но за диско сме тивки“, „Пакомак“
беше дел од годинашниот пивски фестивал во Скопје. „Пакомак“, заедно со
организаторите, приреди нов начин на забава за сите посетители, односно
организираше „Тивко диско“ (Silent Disco). На овој настан беа приредени
многу различни еколошки ритми, со кои, освен што посетителите се
забавуваа, и научија неколку интересни факти за селектирањето материјал
за рециклирање.
Сите локали што во текот на оваа година рециклираа стакло имаа можност
да се здобијат со подарок на овој фестивал. Во екозоната локалите беа
поделени во различни категории, според тежината на селектираната
стаклена амбалажа во период од јули 2018 година до јули 2019 година. Од
секоја категорија беа избрани по три добитници по случаен избор и добија
признанија за успешно селектиран отпад од пакување.

НАСЕЛЕНИЕ
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ПАКОМАК“ ДЕЛ ОД БАСКЕРКАРВАН И ОД
СТАТУАФЕСТ

Второто издание на Интернационалниот уличен уметнички фестивал за
улични изведувачи и за живи статуи Статуафест и Баскеркарван се одржа
од 20 до 22 јуни на плоштадот „Македонија“.
На настанот учествуваа улични уметници со свои улични настапи од
Шпанија, Бугарија, Венецуела, Германија. Истовремено, живи статуи и
подвижни актери (walk by acts), покрај од земјава, дојдоа и од Србија,
Украина, Бугарија.
„Пакомак“ го надополни настанот со три улични уметници, обоени во зелена,
сина и во жолта боја, со цел да го нагласат различниот вид отпад што може да
се селектира во кантите на „Пакомак“. Уметничката точка беше надополнета
со информативни табли на кои беа испишани најчестите изговори што ги
користат луѓето за да не го селектираат отпадот и аргументите на „Пакомак“
зошто тие изговори се невалидни.
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„ПАКОМАК“ НА СИТЕ ПРВАЧИЊА ИМ ДОДЕЛИ
ЕКОМОЛИВИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА ЕКОСВЕСТА

Преку делење еколошки моливчиња на првачињата од ОУ „Аврам Писевски“,
заменикот на министерот за животна средина и за просторно планирање,
Јани Макрадули, министерот за образование и за наука, Арбер Адеми, и
градоначалникот на Карпош, Стефан Богоев, испратија симболична порака
дека подигнување на свеста за животната средина најдобро може да се
постигне преку воспитно-образовниот процес.
Со поддршка на „Пакомак“, на десет илјади првачиња им беше подарен
најтраен подарок – екомоливи што носат семиња од различни градинарски
растенија и кога ќе ги потрошат, ќе можат да ги засадат и од нив некој ќе
добие домат, рузмарин…, во зависност од семето.
Министерот Адеми им посака успешен почеток на сите ученици и порача
дека е потребно подигнување на свеста за заштита на животната средина.
Според него, тоа најдобро се постигнува преку воспитно-образовниот
процес на учениците и преку наставните програми што содржат вакви теми.
Посочи дека имаат поддршка од бизнис-заедницата и од компании како
„Пакомак“.

– Најсоодветно е навиките за чување на животната средина да се всадат
во главата на нашите најмлади уште од најрана возраст. Во спротивно, кај
повозрасните менувањето на навиките, најчесто, оди непријатно, со казни,
санкции - рече Богоев.
- Ова е типичен пример за засадување и за чување на иднината и се
надевам ќе следуваат и други содржини и еколошки акции со кои заедно
со Министерството за образование ќе настапиме пред најмладите - изјави
Макрадули.
Од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
информираа дека училиштето „Аврам Писевски“ не е случајно избрано. Тоа
минатата училишна година било шампион во собирање пластичен отпад и
претставува добар пример како од најрана возраст се учи како се штити и
чува планетата.
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УЧЕСНИЦИТЕ НА РАКОМЕТНИОТ КАМП НА КИРЕ
ЛАЗАРОВ СЕЛЕКТИРАА ОТПАД БЛАГОДАРЕНИЕ
НА „ПАКОМАК“

Петтиот, јубилеен ракометен камп на капитенот Кире Лазаров оваа година
го имаше најмногубројното семејство. Рекордната бројка од 400 деца,
момчиња и девојчиња, распоредени во две смени од 19 јуни до 1 јули, од
цела Европа, е само потврда за желбата на децата од седум до 18 години да
научат повеќе за ракометот.
Освен тренинзите за ракомет, децата, благодарение на „Пакомак“,има а
можност преку интерактивни содржини да научат како правилно да го
селектираат и рециклираат отпадот што го создаваат за време на нивниот
престој во кампот.
Токму затоа, Кире Лазаров сними и видеоспот на кој учесниците на кампот
постапуваат со отпадот и го селектираат во кантите на „Пакомак“.
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EДУКАТИВНА СЛИКОВНИЦА ЗА НАЈМЛАДИТЕ

„Пакомак“ заедно со Општина Чаир, Здружението за регионален развој
Балкан економик форум (БЕФ) и Цивика мобилитас се грижат за средината
во која живеат нашите идни генерации.
Токму затоа создадоа сликовници што се дел од проектните активности на
проектот „Чисти и здрави“, кои се подготвени да се поделат на дечињата од
општина Чаир.
Во моментов сликовниците се достапни на македонски и на албански јазик
и можат да се преземат од страницата на Здружението за регионален
развој Балкан економик форум (БЕФ) и тоа: на македонски јазик: htpp://
www.blkaneconomicforum.org/wp/cistizdravi/ и на албански јазик: htpp://
www.balcaneconomicforum.org/wp/te-paster-dhe-te-shendetsem
- За време на настаните планирани во текот на oктомври и на ноември
годинава, децата ќе се едуцираат за чиста и за здрава животна средина и
воедно ќе добијат сликовница, како и детални информации за мобилната
апликација од едукативен карактер, која ќе може да ја играат заедно со
своите родители, дома, во релаксирана атмосфера – соопштија од Општина
Чаир.
Проектот „Чистиме заедно, растеме заедно!“ е поддржан од програмата
Цивика мобилитас, на Швајцарската агенција за развој и за соработка (СДЦ)
за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат
НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС)
и ФЦГ од Шведска.
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ЕКОЛОШКИ АКТИВНОСТИ НА „Д ФЕСТ“ ВО
ДОЈРАН

Во рамките на музичкиот фестивал за млади „Д фест“, кој се одржа во Дојран,
во кампот каде што престојуваа посетителите, „Пакомак“ организираше
пишување еколошки пораки со спрејови. Секој посетител имаше можност
да запише своја креативна порака за да ги поттикне другите околу себе што
повеќе да селектираат отпад за рециклирање. Дополнително, посетителите
имаа уште една можност да го покажат својот креативен дух преку правење
дела од стаклени шишиња.
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„ПАКОМАК“ ПОСТАВИ ПАМЕТНИ КАНТИ ВО
СКОПСКИТЕ ГРАДИНКИ

„Пакомак“ со цел да поттикне желба за селектирање отпад кај најмладите,
постави паметни канти во неколку градинки во Скопје. Кантите се направени
во форми на анимирани ликови, со цел да бидат привлечни за децата и да
ги моривираат да рециклираат отпад.
Кантите содржат сензори, при што со секое приближување на пластично
шише или лименка до кантата, таа сама се отвара и го олеснува начинот на
селектирање на отпадот.

www.pakomak.com.mk

12

„ПАКОМАК“ E ПРВАТА МАКЕДОНСКА
КОМПАНИЈА ШТО ЌЕ ВОВЕДЕ ПОВРАТНИ
ВЕНДИНГ-МАШИНИ ЗА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА
И ЗА ЛИМЕНКИ

Со помош на Фондот за иновации и за технолошки развој, „Пакомак“
стана првата македонска компанија што го воведува светскиот тренд во
рециклирањето во Македонија – повратни вендинг-машини за пластични
шишиња и за лименки.
Целта на поставувањето на повратните вендинг-машини (ПВМ) е да се
мотивираат граѓаните што поефикасно и побрзо да се вклучат во процесот
на селективно фрлање отпад. Со самото учество во процесот ќе бидат
соодветно наградени со т.н „зелени поени“, кои може да ги користат за
плаќање производи и јавни услуги (на пример, комунални такси, билети за
јавен превоз, паркинг и сл.)
На почеток, „Пакомак“ ќе постави машини во неколку општини низ земјата,
а долгорочниот план опфаќа поставување машини на целата територија на
државата. Проектот е наменет за сите граѓани, без разлика на возраста и на
социјалниот статус, а и системот на награди е приспособен за сите групи во
општеството. Првиот прототип се очекува во 2020 година.
Иако работи на истиот принцип како стандардните вендинг-машини (се
стават пари, се добива производ), поради обратниот процес (се става
производ, се враќаат пари) таа се нарекува „повратна вендинг-машина“. Тоа
што почна како експеримент во 70-тите години на минатиот век во Норвешка,
денеска е многу успешен глобален проект, кој на еден едноставен начин ја
одржува нашата планета почиста, истовремено поттикнувајќи ги луѓето да
рециклираат отпад.
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„РАЗЛИКАТА ПОЧНУВА ОД 1“ ЕДУКАТИВНИ
ВИДЕА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ НА
„ПАКОМАК“

Под мотото „Разликата почнува од 1“ „Пакомак“ продолжи со својата
континуирана кампања на официјалниот профил на „Фејсбук“. Имено, во
текот на изминатите три месеци беа објавени две нови едукативни видеа,
кои наидоа на одлични реакции од обожавателите. Во видеата „Пакомак“
го мотивира населението да се грижи за животната средина ставајќи акцент
на фактот дека секој од нас, со своите здрави навики, може да придонесе
за заштита на околината во која живееме.

www.pakomak.com.mk
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