


O PROJEKCIE

Projekt zainicjowany w 2018 roku przez 4 producentów branży FMCG, wprowadzających wody i napoje w butelkach PET na polski
rynek, organizowany i realizowany przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET

Celem projektu w 2018 roku było: zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET w systemie Rekopolu o ok.
30%, co stanowi ponad 10% obecnego poziomu zbiórki butelek PET w skali kraju.

Projekt obejmuje działania edukacyjne, realizowane we współpracy z m.in. podmiotami gospodarującymi odpadami
w gminach. Kontynuowany jest w roku 2019.



Brak segregacji w domu (nieumiejętna segregacja)

Spalanie w piecach

Brak odpowiednich działań podmiotów lokalnych 

STRATA SUROWCA



KOMUNIKATY EDUKACYJNE

Kampania skupiona jest wokół obszarów, które powodują stratę 
surowca spowodowaną działaniem mieszkańca.

Skupiamy się też na poprawie jakości surowca, namawialiśmy do:
•odkręcania i opróżniania
•zgniatania opakowań

Przekaz jest zróżnicowany, dopasowany do grup docelowych:
•Segreguj butelki i rób to prawidłowo. Odkręć, opróżnij, zgnieć, 
posegreguj do pojemnika na tworzywa sztuczne (żółtego).
•Butelka PET to wartościowy surowiec wtórny.
•Nie pal butelkami w piecu. Butelka jest wartościowa, gdy ją 
segregujesz, a nie spalasz



PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Działania prowadzone przez Rekopol w ramach projektu:

•Opracowanie i wydruk materiałów edukacy jnych, zamieszczenie ich na stronie internetowej
•Zakup gadżetów edukacy jnych (toreb z recyklingu PET, długopisów, zgniatarek, frisbee…)
•Zaangażowanie podmiotów gospodarujących odpadami (PGO), innych podmiotów (gmin, kominiarzy, 
straży miejskiej itd.)
•Przekazywanie pomocy edukacy jnych, materiałów edukacy jnych, gadżetów pochodzących z 
recyklingu butelek PET, organizacja dedykowanych działań, wsparcie istniejących inicjatyw
•Przygotowanie aplikacji edukacy jnej dla najmłodszych: Google Play: Działaj z imPETem
•Prowadzenie fanpage w serwisie Facebook: www.facebook.com/dzialajzimpetem
•Realizacja konkursu edukacy jnego – www.dzialajzimpetem.pl
•Współpraca z podmiotami komercy jnymi

http://www.facebook.com/dzialajzimpetem
http://www.dzialajzimpetem.pl/


MATERIAŁY EDUKACYJNE

Opracowane zostały różnorodne materiały edukacy jne, dopasowane do 
różnorodnych grup wiekowych.
Zamieszczone do bezpłatnego pobierania na stronie: 
www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Infografiki
ulotka
plan lekcji z zasadami segregacji 
Plakaty
gra memo
kolorowanki
film edukacyjny kierowany do dzieci 
książeczka edukacyjna dla dzieci z klas 1-3 
scenariusze zajęć z kartami pracy, materiałami edukacyjnymi (płyta dla szkół)
animacje edukacyjne
aplikacja edukacyjna 
krzyżówka
wykreślanka
zakładki
kalendarz

http://www.rekopol.pl/dzialajzimpetem


PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Współpraca z blisko 80 podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach:

• Pikniki i wydarzenia gminne/miejskie (organizacja, współorganizacja lub 
doposażenie w pomoce edukacy jne stoiska)

• Inne imprezy (np. Kino na Leżakach, dystrybucja materiałów w Strefie 
Kibica)

• Wsparcie działań realizowanych na terenach zakładów (np. wizyt 
study jnych)

• Wsparcie działań skierowanych do szkół, przekazanie dedykowanych 
materiałów edukacy jnych

• Inne działania realizowane wspólnie z np. gminami 
• Realizacja akcji dedykowanych poszczególnym regionom, np. zainstalowanie 

tablic informacy jnych w gniazdach do zbiórki selektywnej, tablice 
edukacy jne na terenie zakładów, zamontowanie zgniatarek do butelek PET 
w pergolach śmietnikowych czy akcja wymiany torebek fioliowych na eko
torby wytworzone z przetworzonych butelek PET





PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

W ramach projektu współpracowaliśmy także ze Strażą Miejską, kominiarzami, NGO, działaczami lokalnymi

• Kominiarzom zrzeszonym w przekazaliśmy zakładki edukacy jne, które trafiały do mieszkańców podczas 
kontroli pieców, podczas spotkań oraz prelekcji

• Straż Miejska w Zdzieszowicach przygotowała spotkania dla seniorów uświadamiające im o szkodliwości 
spalania odpadów w domowych piecach. Podczas spotkań dystrybuowała materiały edukacy jne oraz gadżety.

• Organizowaliśmy stoiska edukacy jne podczas m.in. Krwiobiegu PCK, Biegnij Warszawo 2018, Międzynarodowego 
Dnia Kajakarza w Bydgoszczy, czy X Turnieju Rycerskiego na Zamku w Besiekierach. 



PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA
Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych

„Działamy z imPETem My, Działajcie także i Wy”
www.dzialajzimpetem.pl



PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

W 2018 roku projekt miał charakter pilotażowy
Projekt jest kontynuowany w roku 2019
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno 
podmiotów gospodarujących odpadami, gmin, a także 
przedstawicieli biznesu
Projekt „Działaj z imPETem!” został doceniony i wymieniony 
jako dobra praktyka w corocznym raporcie Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu

Projekt ma charakter otwarty



EFEKTY



Zapraszamy do 
współpracy!


