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Еко-пакет пројекат, под покровитељством компаније Тетра Пак, промовише правилно одлагање 
употребљене Тетра Пак амбалаже и одговорно понашање према животној средини. Пројекат се у 
Србији спроводи пету годину заредом, од 2013. године, у установама које су укључене у међународни 
програм Еко-школе.

Пројекат подразумева сакупљање употребљене Тетра Пак амбалаже, организовање радионица за 
предшколску и школску децу, која уче о процесу рециклаже употребљене Тетра Пак амбалаже, а 
уједно их васпитачи, наставници, професори едукују на тему рециклаже и усмеравају да узму учешће 
у креативном конкурсу. Еко-школе учествују у креирању правих малих уметничких дела од 
употребљене Тетра Пак амбалаже и шаљу фотографије радова организаторима пројекта. На крају 
школске године компанија Тетра Пак награђује најактивније школе и најкреативније ученике, децу и 
студенте. Од почетка спровођења пројекта у Србији, награђено је 12 Еко-школа и преко 30 ученика и 
студената.

ШТА ЈЕ ЕКО-ПАКЕТ ПРОЈЕКАТ?

САВЕТИ ЗА УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ

Иако је потребно доставити податке након завршетка пројекта о количини прикупљене употребљене 
Тетра Пак амбалаже, циљ пројекта није да се сакупе што веће количине. Уколико у школи нема 
услова за сакупљање употребљене Тетра Пак амбалаже или деца у школи немају контакт са овом 
врстом амбалаже (напитке добијају у школској кухињи), потребно је барем демонстрирати деци како 
се правилно одлаже ова врста амбалажног отпада. Битно је да се свако дете упозна са правилним 
руковањем и одлагањем употребљене Тетра Пак амбалаже.

Уколико се смеће из школе односи једном недељно, организовати прикупљање на дан (или дан уочи) 
одношења. Тако прикупљена амбалажа неће представљати хигијенски проблем у просторијама 
школе.



Током школске 2017/2018. године организоваћемо радионице о рециклажи у 25 Еко-школа широм 
Србије! Установе ће бити изабране од стране удружења “Амбасадори одрживог развоја и животне 
средине”.
На радионицама упознајемо младе са процесом рециклаже употребљене Тетра Пак амбалаже у 
палпер машини. Учесници радионице на лицу места могу да виде како се од једне Тетра Пак 
амбалаже добија папир! Циљ радионица је да подстакнемо активности деце и младих у ширењу 
поруке овог пројекта. 
Поред правилног одлагања употребљене Тетра Пак амбалаже, веома је важно научити зашто је 
рециклажа важна и како одговорним понашањем према природи можемо допринети њеном очувању. 

РАДИОНИЦЕ О РЕЦИКЛАЖИ

Тема креативног конкурса за школску 2017/2018. годину је биодиверзитет (биолошка разноврсност). 
Деца, ученици и студенти имају задатак да од употребљене Тетра Пак амбалаже представе своје 
омиљене биљке, животиње, екосистеме са својим становницима... Кроз ову тему, уз усмеравање 
ментора, желимо да се млади упознају са појмом биодиверзитет, са биљним и животињским светом и 
са потребом очувања биолошке разноврсности. И ове године повезујемо се са УН Циљевима одрживог 
развоја, са посебним освртом на Циљ 15: Одрживо управљати шумама, сузбити дезертификацију, 
зауставити и преокренути деградацију земљишта и спречити уништавање биодиверзитета.

Креативни конкурс је отворен за све Еко-школе од 10. октобра до 31. марта 2018. године. Учесници 
се такмиче у 3 узрасне категорије:
1) предшколски узраст и ученици од 1. - 3. разреда основних школа
2) ученици од 4. - 8. разреда основних школа
3) ученици средњих школа и студенти

Радове сликајте и пошаљите нам 1-3 фотографије путем мејла ekopaket@feeserbia.com. Предмети 
морају бити направљени од Тетра Пак амбалаже, али могу се користити и други материјали као 
помоћна средства. У избор улазе појединачни и групни радови из све 3 узрасне категорије. 

Награђујемо најбољи групни рад у свакој узрасној категорији. Награђујемо и најбољи појединачни 
рад, као и другопласираног, односно трећепласираног у свакој категорији. И ове године троје ментора 
са највећим бројем пријављених радова добијају награде.

Радови који уђу у ужи избор учествоваће у онлајн гласању током априла 2018. године. На крају ће се 
сабирати оцене жирија са резултатима онлајн гласања и наградићемо најбоље. Доделићемо утешне 
награде за укупно 10 Еко-школа које прикупе највећи број гласова у онлајн гласању. 

Школе које освоје главне награде не могу да добију и утешну награду. Школе са већим бројем 
пријављених радова имају шансу да већи број радова уђе у ужи избор. Једна школа може добити 
само једну награду за групни рад, без обзира на резултате конкурса. За појединачне радове 
ограничење је један рад по ученику. У случају да у некој од узрасних категорија нема довољно 
пријављених радова или радови не испуњавају услове конкурса, организатори конкурса имају право 
да не награде радове те категорије.

Приликом слања појединачних радова тело поруке треба да садржи: име и презиме ученика, име и 
презиме ментора, разред, назив школе и назив рада. Приликом слања групних радова, тело поруке 
мора да садржи: назив рада, назив школе, разред, име и презиме ментора и број ученика који је 
учествовао у изради рада.

ЕКО-ПАКЕТ КРЕАТИВНИ КОНКУРС

Награде најбољим 
групним 

радовима додељују 
се школама у износу 

од 100.000,00 дин!

Срећан почетак нове Еко-пакет сезоне!


