Zväz obchodu Slovenskej republiky
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Člen ZOSR je lídrom v oblasti informovania
verejnosti o spracovaní odpadov

Odpad ako vzdelávací
predmet
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Unikátna ekovýchovná kniha Branislava Jobusa Zberný dvor
vyšla v júni a zaujme čitateľov bez rozdielu veku. Na vydaní
tohto vtipného dielka sa ako odborný garant podieľal
člen Zväzu obchodu SR, spoločnosť NATUR-PACK, a. s.

„D

nes už bolo toho naozaj
dosť!“ zahlásil Erik Klipsňa,
šofér smetiarskeho auta,
a potiahol pákou, ktorá
spustila obrovský mechanizmus vysýpajúci všetky smeti na jednu veľkú
kopu, ktorú zhŕňali traja zamestnanci
zberného dvora na pásový dopravník.
Ten pomalým chodom presúval smeti
po obrovskej hale, v ktorej zamestnanci triedili odpad podľa materiálu
na papier, železo, sklo, plasty, bioodpad, elektrozariadenia, baterky. Niektoré smeti a veci hodili na kôpku,
nad ktorou bol nápis Nezaradené.
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To je úryvok z knihy Zberný dvor,
ktorá vyšla nedávno. Na jej vydaní
sa ako odborný garant podieľal člen
Zväzu obchodu SR, organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), spoločnosť NATUR-PACK, a. s. Spoločnosť
pravidelne pripravuje vzdelávacie
podujatia a semináre pre členov Zväzu najmä k aplikácii novoprijatých zákonov a iných zákonných predpisov.
V ostatnom čase ide predovšetkým
o odpadovú legislatívu, ktorá prechádza dynamickým vývojom na
európskej aj na národnej úrovni a na
obchodníkov má naozaj veľké dosahy.

Krst unikátnej ekovýchovnej knižky Zberný dvor počas hudobného
festivalu Vrbovské vetry.
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Vzdel ávanie
o odpadoch
Pravidelne, každý štvrťrok, spoločnosť pripravuje originálne vzdelávacie aktivity s tematikou odpadov aj
pre ďalších partnerov. V súčasnosti
je to takmer tisícdvesto samospráv
vrátane štyroch krajských miest:
Bratislava, Košice, Prešov a Žilina.
Vzdelávacie aktivity predstavujú pre
každú OZV zákonnú povinnosť a prostredníctvom nej zabezpečujú v mene
svojich klientov (zákon o odpadoch
ich nazýva výrobcovia) informovanie
a vzdelávanie verejnosti.
Ide najmä o zostavy vzdelávacích materiálov a populárno-náučných článkov. Sú k dispozícii na stiahnutie na
webovej stránke www.naturpack.sk
v sekcii Na stiahnutie v podsekcii Dokumenty obce. Všetci partneri môžu
so vzdelávacími materiálmi pracovať
bez obmedzenia a využívať ich v rámci svojich škôl, obecných podujatí, na
svojich sociálnych sieťach alebo iných
médiách.
Od roku 2017 je neodmysliteľnou
súčasťou vzdelávacích aktivít OZV
NATUR-PACK aj spolupráca s názorovým portálom čierna labuť, ktorého
reportáže na tému odpadov zaznamenali mimoriadny ohlas. Reportáže je
možné sledovať na www.ciernalabut.

Zväz obchodu Slovenskej republiky
sk v sekcii Enviro. Tím NATUR-PACKu je aktívnym partnerom väčšiny
reportáží a na ich obsahu sa priamo
podieľa.
Z reportáží, ktoré mali najväčší ohlas
verejnosti v tomto roku, išlo najmä o:
 Viete správne triediť? Otestujte sa
v kvíze
 Bežecké podujatia sú obrovským
zdrojom odpadu. Matúš sa to rozhodol zmeniť a organizuje preteky bez
odpadu
 Do papiera naliali farbu a nahádzali aj kozmetiku či topánky. Vedia
Slováci triediť papier?
 Recyklácia odpadu nestíha našej
spotrebe. Musíme viac opravovať,
hovorí špecialistka na opraviteľnosť

Prv ý YouTube
k anál na Slovensku
o odpadoch
NATUR-PACK intenzívne komunikuje aj prostredníctvom sociálnych
sietí. Facebook, Instagram, LinkedIn
a YouTube – všade tam sú jeho vzdelávacie programy prítomné.
V máji tohto roku pribudla novinka
v podobe pravidelných videoreportáží na YouTube kanáli NATUR-PACK
verejnosti. Ide vôbec o prvý YouTube
kanál na Slovensku, ktorý pravidelne

Vizuál úvodného videa k spusteniu pravidelných reportáží
na kanáli NATUR-PACK verejnosti.

(raz týždenne) zverejňuje reportáže
na odpadové témy.
Ide najmä o:
 Predchádzanie vzniku odpadov
 Triedenie a recykláciu odpadov
 Vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť
Vďaka proklientskemu systému
práce sa tím NATUR-PACK-u stal
aktívnym a spoľahlivým partnerom
pri viacerých ekovýchovných projektoch: filmový festival Ekotopfilm
– Envirofilm, tabletová hra Garbage
Gobblers a ďalšie. Výsledkom výbornej spolupráce autora, ilustrátora Filipa Horníka, vydavateľstva Slovart
a NATUR-PACK-u je už spomenutá

knižka Zberný dvor. Knižka bola
pokrstená na hudobnom festivale
Vrbovské vetry 2019. Ide nesporne o
mimoriadny prínos v snahe zvyšovať citlivosť detí a verejnosti na témy
súvisiace s triedením a recykláciou
odpadov a s ochranou životného
prostredia.
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