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Kampania edukacyjna 
dla Klientów –
recykling
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Jednym z koniecznych elementów strategii ograniczania plastiku jest 
edukacja konsumenta końcowego:

• Bez zaangażowania konsumenta końcowego segregacja opakowań nigdy nie będzie 
efektywna; 

• Obecnie Klient nie rozumie jak ważnym ogniwem jest w procesie recyklingu; 

• Konsumentom nadal brakuje mu wiedzy w zakresie przynależności danego rodzaju 
opakowań do konkretnych frakcji segregacji.

Żabka widzi swoją odpowiedzialność w zakresie edukacji Klientów – poprzez 
budowanie zaangażowania. Chcemy tą rolę wypełnić. 

5R – Plastik – Edukacja – punkt wyjścia
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W poprzednich latach nacisk kampanii edukacyjnych 
Żabka położyła na Franczyzobiorców i pracowników Żabki:

• Program NATURALNIE RAZEM dla Franczyzobiorców 
(ułatwienia w odbiorze surowców + konkurs + kampania 
informacyjna) 

• EKO Piknik 2017 dla pracowników i ich rodzin (edukacja przez 
zabawę, stoisko CCR edukujące w zakresie segregacji)

• ISO DAYS 2018 dla pracowników  Żabki (warsztaty CCR + tablice 
informacyjne edukujące w zakresie ochrony środowiska i 
segregacji śmieci) 

5R – Plastik – Edukacja franczyzobiorcy i pracownika –
punkt wyjścia



4

Mobilna strefa edukacyjna zaaranżowana w śmieciarce

We wnętrzu Mieci zainicjowano wystawę pokazującą drogę butelki PET od wrzucenia jej do 
żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale 
także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET. Dodatkową atrakcją 
dla najmłodszych jest zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia oraz gry zręcznościowe, 
sprawdzające wiedzę na temat segregacji odpadów. Na wejściu zawieszona jest zgniatarka –
każdy chętny ma możliwość zgniecenia butelki, wyrzucenia jej do żółtego kosza i rozpoczęcia w 
ten sposób drogi butelki PET, której dalszy etap obserwować może w śmieciarce.

5R – Plastik – Edukacja konsumenta – kampania 
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Terminy dla przedszkoli w Poznaniu:

Wariant A:  3, 4 i 5 grudnia
Wariant 2: 11, 12 i 13 grudnia

MIECIA będzie do dyspozycji przedszkola w godzinach od 
8.00 do 16.00, po odjęciu czasu na montaż – dla dzieci od 
10.30 do 14.30. 

Czas wizyty jednej grupy to maksymalnie 30 minut. 
Zapewniona będzie opieka 3 profesjonalnych animatorów. 

1 Animator – oprowadzi dzieci po wnętrzu smieciarki i 
opowie o procesie recyklingu

2 Animator - będzie czuwał nad bezpieczeństwem dzieci 
korzystających ze zjeżdżalni

3 Animator - będzie animował z dziećmi gry i zabawy o 
tematyce recyklingu.

MIECIA w przedszkolach w 2019r.
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MIECIA w przedszkolach w 2019r. 

Wymagania techniczne:

• Na strefę potrzebny jest teren 10 m x 10 m + miejsce na 
samochód dostawczy (dł. 6,5 m, szerokość 2,5 m) podczas 
montażu i demontażu.

• Wymagane jest podłączenie do prądu 240 V (obciążenie 
około 3 000 W) oraz zewnętrzne oświetlenie, jeśli demontaż 
miałby się odbyć po zachodzie słońca (światło od latarni 
wystarczy).

• Czas montażu: 2,5 h
• Czas demontażu: 2 h

• Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 1 m do 1,4 m
wysokości. W przypadku opadów deszczu/śniegu zjeżdżalnia 
ze względów bezpieczeństwa pozostaje zamknięta. 
Wówczas można korzystać ze strefy edukacyjnej, która jest 
w środku.


