Drugie życie wysłużonych przedmiotów
Ekologiczne gospodarowanie odpadami nie ogranicza się wyłącznie do segregacji i recyklingu.
Nowatorską formą przetwarzania odpadów jest ich ponowne wykorzystanie, którego promowaniu
służy projekt CERREC - Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania. Polskę w
projekcie reprezentuje województwo kujawsko-pomorskie.
Przygotowanie do ponownego użycia oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu,
czyszczeniu i naprawie, dzięki którym produkty wcześniej uznane za odpady są przygotowywane do
ponownego wykorzystania. W Polsce jeszcze nie funkcjonują akredytowane centra napraw i
ponownego wykorzystania produktów, ale istnieją organizacje zajmujące się naprawą i ponownym
wykorzystaniem przedmiotów, które nie zostały jeszcze uznane za odpady. Przykładami są miejsca,
gdzie można zakupić unikatowe stare meble, oryginalne przedmioty codziennego użytku wykonane z
makulatury, drewna, szkła i innych surowców pochodzących z recyklingu artystycznego, a także
urządzenia i przedmioty kolekcjonerskie.
Projekt CERREC – Centra napraw i ponownego wykorzystania produktów jest on realizowany w
okresie od kwietnia 2011 do czerwca 2014 roku przez 9 partnerów z 7 państw Unii Europejskiej
(więcej informacji tutaj). Głównym celem projektu jest promocja ponownego wykorzystania przy
jednoczesnym ograniczeniu do minimum produkcji odpadów i wykorzystaniu zasobów naturalnych, a
także próba przekształcenia ponownego użycia w główny segment zarządzania odpadami. Wszystko
po to, aby przedłużyć życie produktom.
Lista partnerów projektu:
 Partner wiodący: ATM – Centrum Gospodarki Odpadami Mid – Tyrol, Austria,
 BAN – Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej, Austria – koordynator projektu,
 CZ Biom – Czeskie Stowarzyszenie na rzecz Biomasy, Republika Czeska
 Instytut Logistyki i Inżynierii Produkcji, Bay Zoltán Nonprofit Ltd., Węgry
 Bag arbeit e.V., Berlin, Niemcy
 Agencja rozwoju LAMORO, Włochy
 Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 Prowincja Rimini, Włochy,
 Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie.
W województwie kujawsko-pomorskim utworzono grupę roboczą wśród organizacji pozarządowych
i przedsiębiorstw komunalnych zainteresowanych wdrażaniem tego sposobu postępowania
z odpadami. W ramach projektu przeanalizowano również uwarunkowania prawne tworzenia
centrów napraw i ponownego wykorzystania w Polsce oraz przeprowadzono również szkolenia
z zakresu tworzenia centrów napraw i ponownego wykorzystania dla zainteresowanych organizacji
i instytucji.
Ponadto w ramach projektu CERREC, w województwie kujawsko-pomorskim będzie przeprowadzona
kampania informacyjno-promocyjna na temat ponownego wykorzystania zużytych przedmiotów.
W czerwcu podczas „Śniadania na trawie” w Toruniu odbędzie się także zbiórka przedmiotów
używanych. Szczegóły wkrótce.
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