
 

 

 
IO1_Best practice 01_Albania 

Recycle-jeans  by Bukuroshe Sinanaj 
 Informacje 

Opis Produkcja i sprzedaż toreb na zakupy i 

akcesoriów z dżinsów pochodzących z 

recyklingu. 
Nazwa Recycle-jeans  by Bukuroshe Sinanaj 
Kontakt +355694666205 

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-
744662942234563 

 Rodzaj wykorzystanych odpadów Jeansy 
Postały produkt Torby dżinsowe i akcesoria, takie jak obrusy, 

uchwyty do garnków, paski do noszenia 
książek itp. 

Grupa docelowa Dorośli, dzieci, supermarkety i centra 

handlowe. 
Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Pracownia została najpierw ufundowana przez 

dziewczynę, która odważyła się wpaść na 

nowy pomysł na recykling. Wszystko zaczęło 

się od kosza na śmieci, który miał w środku 

zużyte dżinsy wszelkiego rodzaju. Wraz z 

zespołem udało się stworzyć nową funkcję tych 
odpadów, tworząc torby i akcesoria jeansowe. 

Czas realizacji – 
Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 12 

miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Długi 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom Operacyjny  

Operacyjny 

                  
 

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563
https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563
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IO1_Dobra Praktyka 02_Albania 
"Oclectic"- Recycled glass by Olta Dokle 

 Informacje 
Opis Butelki szklane z recyklingu, słoje i inne 

pojemniki szklane są narysowane i ozdabiane 

ornamentami, które nadają każdej butelce, 

słojowi lub innemu pojemnikowi nowe życie. 
Nazwa Kolekcja"Oclectic" - Szkło z recyklingu 

autorstwa Olta Dokle 
Kontakt https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c  

oclectic@gmail.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Butelki szklane i inne szklane pojemniki 

Postały produkt Wazony i różne ozdobne szklane pojemniki 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Wszystkie "Oklektyczne" dzieła sztuki są w 

całości wykonywane ręcznie. 
Prace rozpoczynają się od oczyszczenia 

pojemnika wewnątrz i na zewnątrz i kontynuują 

przygotowanie powierzchni w zależności od 

użytych materiałów, aby zapewnić odpowiednią 

przyczepność, a co za tym idzie trwałość. Każda 

sztuka "Oklektyczna" jest unikalna, oznaczona, 
podpisana, z numerem i datą. 
Wśród całej szerokiej oferty tego typu 

produktów jest to kolekcja z typowymi 

etnicznymi motywami albańskimi, inspirowana 
naszymi strojami narodowymi, tak 
różnorodnymi. Kolekcja powstała z myślą o 

klimacie folklorystycznego festiwalu Gjirokastr 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 

 
 

https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c
mailto:oclectic@gmail.com


 

 

 
 

 

"Oclectic"- Recycled glass by Olta Dokle 
 
 

    
 

     
 
 
Żródło - https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c 

https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c


 

 

 
IO1_Dobra Praktyka 03_Albania 

AULEDA Agency 
 Informacje 

Opis Agencja AULEDA wspiera i promuje 
zrównoważony i wszechstronny rozwój 

dystryktu Vlora. 
Nazwa AULEDA Agency 
Kontakt  auledavlore@gmail.com  

+355 33 403 237 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Papier, tworzywo sztuczne i szkło 

Postały produkt Wazony na kwiaty, wazony i butelki ozdobne, 
instalacje artystyczne, abażury itp. 

Grupa docelowa Dorośli, dzieci. 
Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Agencja nie tylko sama zajmuje się 

recyklingiem, ale także brała udział w realizacji 

projektów dotyczących recyklingu. Recykling 

odbywa się we współpracy z firmami 

recyklingowymi EMAUS oraz organizacją 

pozarządową „Różni, ale równi”. Wspominają o 

bardzo pozytywnych skutkach recyklingu w obu 
aspektach, pozytywnych odczuciach 
dotyczących wartości finansowej i redukcji 

kosztów, a zwłaszcza o aspektach strategicznych, 

takich jak pozytywny wkład w redukcję 

odpadów i ochronę środowiska. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Średni 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Średni 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Strategiczny 

 

mailto:auledavlore@gmail.com


 

 

AULEDA Agency 

         
                                                                                     

         

                                                                            
Źródło - http://auleda.org.al/new/ 



 

 

 
 

IO1_Dobra praktyka 04_Albania 
ART, PLASTICS AND RECYCLING 

 Informacje 
Opis Propozycja miała na celu wprowadzenie jednego 

z najbardziej innowacyjnych działań w celu 

przezwyciężenia bardzo złożonego problemu 

zanieczyszczenia środowiska i 

wykorzystania/recyklingu odpadów. 
Nazwa ART, PLASTICS AND RECYCLING 
Kontakt IPA Cross –Border Program Albania-

Montenegro, 2007-2013. 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Plastik 

Postały produkt Wazony i różne przedmioty dekoracyjne 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Wśród celów projektu: zmniejszenie 

negatywnego wpływu na środowisko i 

zachęcanie do przyjaznej dla środowiska 

działalności gospodarczej; podnoszenie 

świadomości społecznej na temat znaczenia, 

ochrony i promocji środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego. 
Projekt miał wpływ na zapobieganie szkodom w 

środowisku, uporządkowanie terenu oraz 

wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych 

do celów artystycznych i gospodarczych. 
Zweryfikowano i wypromowano około 20 

innowacyjnych kreacji, które umożliwiły 

zwiedzającym poznanie tradycyjnego sposobu 

recyklingu i jednocześnie skojarzenie go z 

licznymi dziełami sztuki. 
. 

Czas realizacji – 
Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 
12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Średni 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Strategiczny 



 

 

 
 

 

ART, PLASTICS AND RECYCLING 

    

                            

                                                                        
 
Źródło - IPA Cross –Border Program Albania-Montenegro, 2007-2013 
Produkty artystyczne zaprojektowane z materiałów pochodzących z recyklingu i wystawiane przez “Art, plastic 

and recycling”.  



 

 

 
 

IO1_Best practice 01_Greece 
Re-lak tech jewelry 

 Informacje 
Opis Biżuteria wykonana z ponownie użytych części 

komputerowych 
Nazwa "Reλακ tech jewelry” 

 
Kontakt e-mail: info@re-lak.com 

https://re-lak.com/ 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Części komputerowe, takie jak płyty główne, 

dysk twardy, zasilacz komputerowy itp. 
Postały produkt Biżuteria 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci. 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Wszystko zaczyna się od oczyszczenia płyt 

głównych z kondensatorów, reaktancji itp., aby 

było płynne. Następnie twórca decyduje, które 

projekty wytnie w każdej części płyty głównej, 

aby uniknąć marnotrawstwa i wykorzystać jak 

najwięcej. 
Części, które mogą być zbędne, są 

wykorzystywane w warsztatach artystycznych, 
które twórca również zapewnia, lub w innych 

dziełach sztuki. Następnie wycięte wzory są 

wygładzane i pokrywane płynnym szkłem lub 

oblewane srebrem w zależności od rodzaju 

biżuterii jaki projekt jest przeznaczony. 
Przykładami biżuterii są: pierścionki, kolczyki, 

wisiorki, muszki, spinki do mankietów, broszki, 

breloki. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 
12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 
 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
 

 
 
 
 

mailto:info@re-lak.com
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Źródło - https://www.facebook.com/relakhellas/ 



 

 

 
 

IO1_Best practice 02_Greece 
PLASTIKOURGEIO LAB i SKLEP 

 Informacje 
Opis PLASTIKOURGEIO LAB i SKLEP to zarówno 

warsztat recyklingu-odzysku-utylizacji, jak i 
sklep. Tworzą i oferują zastawę stołową do 

domu, biura, na wakacje, na kemping, na piknik 
z myślą o tym, aby były produktami 

ekologicznymi, przyjaznymi dla człowieka i 

środowiska, będącymi alternatywą dla 

plastikowych przedmiotów, których używamy na 

co dzień. W tym sklepie można również znaleźć 

przedmioty dekoracyjne i użytkowe codziennego 
użytku, wykonane w warsztacie. Są członkami 

greckiego oddziału międzynarodowej 

społeczności Precious Plastic. 
Nazwa PLASTIKOURGEIO LAB i SKLEP 
Kontakt http://plastikourgeio.com/ 

hello@plastikourgeio.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Plastikowe jednorazowego użytku z biur, 

plastikowych butelek i kubków do kawy. 
Postały produkt Przedmioty dekoracyjne, biżuteria, zastawa 

stołowa, proste instrumenty muzyczne, inne 

przedmioty codziennego użytku. 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci. 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Wykorzystuje szeroką gamę prostych narzędzi 

ręcznych do cięcia, malowania, przekształcania 

odpadów plastikowych lub metalowych, a 

nadając im inny kształt i zastosowanie, tworzą 

nowe przedmioty o dłuższej żywotności. W razie 

potrzeby korzystają również z prostych maszyn, 

takich jak niszczarka czy wytłaczarka.  
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny  
 

http://plastikourgeio.com/
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Źródło - http://shop.plastikourgeio.com/               



 

 

 
 

IO1_Best practice 03_Greece 
BlueCycle 

 Informacje 
Opis BlueCycle to program gospodarki niebieskiej i 

gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem 

jest wykorzystanie tworzyw sztucznych 
pochodzących z rybołówstwa i żeglugi. Celem 

jest stworzenie wysokiej jakości surowca 

nadającego się do reintegracji w przemyśle oraz 

promowanie holistycznego podejścia do 

rozwiązania problemu odpadów z tworzyw 

sztucznych trafiających do morza. Program 
BlueCycle działa pod auspicjami Fundacji 
Aikaterini Laskaridis. 

Nazwa BlueCycle 
Kontakt https://bluecycle.com/   

info@bluecycle.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Odpady z tworzyw sztucznych z rybołówstwa i 

żeglugi porzucone na morzu. 
Postały produkt Różne formy nowoczesnych mebli, szczególnie 

do otwartych przestrzeni. 
Grupa docelowa Gminy, właściciele ogrodów, dorośli. 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Proces rozpoczyna się od zbiórki odpadów 

morskich z dna mórz przy pomocy 

wyposażonych nurków, zarówno zawodowych, 

jak i amatorów. Współpracownicy łączą się w 

łańcuchu produkcji i konsumpcji materiałów z 
tworzyw sztucznych, badań, ochrony 

środowiska. W grę wchodzą robotyka i 

technologia druku 3d. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Średni 
 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Średni 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Strategiczny 
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Źródło - https://bluecycle.com/en/              



 

 

 
 

IO1_Best practice 04_Greece 
2WO+1NE=2 

 Informacje 
Opis „2WO+1NE=2” to etyczna marka projektantów 

odzieży 
Nazwa 2WO+1NE=2 
Kontakt https://2plus1equals2.com/ 

info@2plus1equals2.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Poliester z recyklingu, wełna z recyklingu i 

recykling odzieży, którą sprzedają po zużyciu 

odzieży 
Postały produkt ubrania, stroje kąpielowe 
Grupa docelowa dorosłe kobiety 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Twórcy używają poliestru z recyklingu do 
produkcji kostiumów kąpielowych i wełny z 

recyklingu do produkcji ubrań, a także zachęcają 

klientów do przynoszenia zużytych ubrań, które 

kupili w „2WO+1NE=2”, w celu ich 

przetworzenia. Twórcy w zależności od ubioru 

przeprojektowują go np. zamieniają bluzkę na 

spódnicę lub sukienkę na inny wzór. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 
12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 
 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
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Źródło - https://2plus1equals2.com/shop/              



 

 

 
 

IO1_Best practice 05_Greece 
Halkyon 

 Informacje 
Opis Recykling resztek pochodzących z przyrody 

Nazwa Halkyon 
Kontakt http://www.alkyoni-amea.gr/english 

alkyoni5@otenet.gr 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Drewno pozostawione na plaży, kamienie, 

papier, suche liście, ponowne użycie gliny 
Postały produkt Dekoracja obiektów artystycznych 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
„Halkyon” to stowarzyszenie dla dorosłych ze 

specjalnymi potrzebami, zlokalizowane w 
mieście Nafpaktos w zachodniej Grecji. W 

świetlicy dorośli przy pomocy swoich trenerów 

przekształcają wszystkie naturalne „śmieci”, 

które znajdują podczas spacerów po pobliskich 

plażach lub lasach, w przedmioty artystycznej 

dekoracji. Zbierają również stare gliniane 

przedmioty, rozbijają je maszyną na pył i 

ponownie wykorzystują glinę do tworzenia 

nowych glinianych przedmiotów. Sprzedają 

wszystkie produkty w Bazarach, które odbywają 

się raz w miesiącu w mieście. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
 

 

http://www.alkyoni-amea.gr/english
mailto:alkyoni5@otenet.gr
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Źródło - www.alkyoni-amea.gr &Facebook page 

http://www.alkyoni-amea.gr/


 

 

 
 

IO1_Best practice 06_Greece 
Recykling u źródła 

 Informacje 
Opis Recykling zużytego sprzętu elektronicznego i 

elektrycznego - ZSEE 
Nazwa Recykling u źródła 
Kontakt www.recycleatsource.gr 

anakyklwnw@gmail.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. 

telewizor, radio, komputer, ekran komputera, 
drukarka, skaner, lodówka, pralka, małe 

urządzenia elektryczne itp. 
Postały produkt Napraw i ponownie użyj uszkodzonych urządzeń 

Przystąpić do recyklingu fabryki, stopić i 

wykonać nowe urządzenia. 
Grupa docelowa Dorośli ludzie 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Napraw uszkodzone urządzenia. Właściciele 

mogą samodzielnie naprawiać urządzenia pod 

okiem techników. Sprzedaje również stacjonarne 

ekrany PC w lokalnych szkołach. 
Proces recyklingu. Niepożądana elektryczność 

zawiera cenne materiały, w tym tworzywa 

sztuczne i metale, takie jak złoto, miedź, stal i 

aluminium. Z punktu recyklingu stary sprzęt 

elektryczny trafia do zakładu przetwarzania, w 

którym ludzie sortują i rozdzielają je ręcznie. 

Następnie maszyny rozdrabniają materiały na 

małe kawałki. Magnesy oddzielają stal i inne 

metale żelazne, a prądy elektryczne usuwają inne 

metale. Plastik posortowany na różne rodzaje i 

zmielony. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Strategiczny 
 

 

http://www.recycleatsource.gr/
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Źródło - https://recycleatsource.gr/repaircafe/ 



 

 

 
 

IO1_Best practice 07_Greece 
Tkanina Republika (Fabric Republic) 

 Informacje 
Opis Recykling odzieży i tkanin. Fabric Republic to 

innowacyjny i zintegrowany system zarządzania 

nadwyżkami odzieży, który koncentruje się na 

dzisiejszych potrzebach społecznych, 

zrównoważonym rozwoju i zrównoważonym 

rozwoju. 
Nazwa Tkanina Republika 
Kontakt www.fabricrepublic.gr 

fabricrepublic.adm@gmail.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Odzież używana i tkaniny 

Postały produkt Nowe ubrania i dywany 
Grupa docelowa Dorośli, Dzieci 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Co oznacza zintegrowany system zarządzania 

odzieżą? Zbieranie nadmiaru odzieży Sortowanie 

(codzienne użytkowanie w dobrym stanie - nie 
nadaje się do użytku - nadaje się do ponownego 

użycia) Czyszczenie / Dezynfekcja 

profesjonalnym sprzętem Kategoryzacja 

(Mężczyźni / Kobiety / Dzieci / Niemowlęta - S / 
M / L / XL - Zima / Lato itp.) Pakowanie / 
Przechowywanie Dystrybucja do organizacji 
non-profit prywatnymi pojazdami, promocja 
recyklingu, ponowne wykorzystanie 
(projektowanie i produkcja wyrobów z 

upcyklingu) Komunikacja - Rozpowszechnianie 
wyników. 

Czas realizacji – 
Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Średni 
 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
 

 
                            

http://www.fabricrepublic.gr/
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KWIAT POMYSŁÓW W SŁOIKU 
 Informacje 

Opis Ręcznie robione produkty, wykonane z odpadów 

i naturalnych kwiatów. 
Nazwa KWIAT POMYSŁÓW W SŁOIKU 
Kontakt https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/ 

cattafestarachele@gmail.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Odpady organiczne 

Postały produkt Biżuteria i drobne meble. 
Grupa docelowa Młode kobiety, dorosłe kobiety 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Zbieranie i znajdowanie kwiatów i liści. 
Wszystkie kwiaty i liście pozostawia się do 

wyschnięcia i po nałożeniu żywicy epoksydowej 

lub lakieru do paznokci. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 12 

miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 

https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/


 

 

             

   
 
 
 

Kwiat pomysłów w słoiku 
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Ozdoby świąteczne 
 Informacje 

Opis Ozdoby choinkowe wykonane z potłuczonego szkła. 
Nazwa Ozdoby świąteczne 
Kontakt https://www.pianetadonne.blog/ 

info@nonsoloriciclo.com 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Szkło 

Postały produkt Ozdoby świąteczne 
Grupa docelowa Dorośli 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Szkło pęka na małe kawałki; utwórz kulki z gazety i 

zanurz je w płynnym kleju i poczekaj, aż stwardnieje. 
Małe kawałki szkła przykleja się do kuli. 

Czas realizacji – 
Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 
a 12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 

miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 
10000 do 50000 euro) czy Wysoki 

(pow. 50000 euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 

                        
 
 

https://www.pianetadonne.blog/


 

 

 

 
Dekoracje świąteczne 
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DONICZKI 
 Informacje 

Opis Pudełka na kwiaty ze starymi ręcznikami 
Nazwa Doniczki 
Kontakt https://www.creativo.media 

info@creativo.media 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Tkaniny/ręczniki 

Postały produkt Pudełka na kwiaty 
Grupa docelowa Dorośli ludzie 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Wypierz ręczniki i ułóż nierówne powierzchnie. 

Przygotuj szybkowiążący cement i zanurz 

ręcznik, a następnie od razu umieść go w pionie, 

aby przybrał pożądany kształt; Poczekaj, aż 

cement stwardnieje. Pokoloruj.  
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 12 

miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 

https://www.creativo.media/


 

 

                 

           
 

 
Doniczki 
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IO1_Best practice 01_Poland 
KapsArt 

 Informacje 
Opis To jedna z marek, która specjalizowała się w 

upcyklingu kapsułek do kawy Nespresso. 
Nazwa KapsArt 
Kontakt https://www.facebook.com/KapsArt-

323474328452427/  
megi-m11@wp.pl  

 Rodzaj wykorzystanych 
odpadów 

Używane kapsułki do kawy Nespresso 

Postały produkt Biżuteria: bransoletki, broszki, naszyjniki, ozdoby 

świąteczne 
Grupa docelowa Dorośli, głównie kobiety 

Opis procesu 
przekształcenia odpadów 

w produkt/y 

Zużyte kapsułki do kawy Nespresso są zbierane, 

segregowane na różne kolory. Projektant decyduje o 
projekcie i używa różnych narzędzi do wyginania 

kapsułek w różne kształty. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni 
(między 6 a 12 miesięcy) czy Długi 

(pow. 12 miesięcy). 

Średni  
 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 
10000 do 50000 euro) czy Wysoki 

(pow. 50000 euro). 

Niski 
 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
 

             
 

https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/
https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/
mailto:megi-m11@wp.pl
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IO1_Best practice 02_Poland 
Pracownia Mozaiki 

 Informacje 
Opis Pracownia Mozaiki została założona przez artystę 

kilka lat temu. Znajduje się w wyjątkowej scenerii 

Księżego Młyna – zespołu fabryczno-
mieszkaniowego nad rzeką Jasień, który został 

zbudowany w XIX wieku przez Karola Scheiblera, 
najbogatszego łódzkiego przemysłowca. 
Pracownia Mozaiki specjalizuje się w wyjątkowej 

biżuterii z mikromozaiki. Oprócz tego Pracownia 

Mozaiki prowadzi galerię, prowadzi warsztaty 

artystyczne i pokazy mozaiki. 
Nazwa Pracownia Mozaiki 

 
Kontakt https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/  

brera@wp.pl  
604 656 529 

 Rodzaj wykorzystanych 
odpadów 

Srebro, różnego rodzaju odpady metalowe, odpady 
kamienne 

Postały produkt Biżuteria: naszyjniki, bransoletki, szpilki, broszki 
Grupa docelowa Dorośli, głównie kobiety 

Opis procesu 
przekształcenia odpadów 

w produkt/y 

Małe kawałki kamieni i srebra są zbierane i 

wykorzystywane do tworzenia mini mozaiki. 

Czas realizacji – 
Krótki (do 6miesięcy), Średni 

(między 6 a 12 miesięcy) czy Długi 
(pow. 12 miesięcy). 

Średni 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 

10000 do 50000 euro) czy Wysoki 
(pow. 50000 euro). 

Niski 
 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
 

https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/
mailto:brera@wp.pl
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IO1_Best practice 03_Poland 
Up-life 

 Informacje 
Opis Up life to nazwa Fundacji i marka produktów, które 

są rozwijane przez tę organizację. Misją organizacji 

jest realizacja świadomości ekologicznej w działaniu 
(warsztaty artystyczne upcyklingu, warsztaty 
kulinarne z kuchni warzywnej) oraz w profilaktyce 
zdrowotnej (treningi slow jogging). Fundacja została 

założona w 2017 roku przez dwie kobiety o 

zainteresowaniach artystycznych. 
Nazwa Up-life  
Kontakt https://www.facebook.com/FundacjaUplife  

https://uplife.pl/ 
736 856 444 
fundacjauplife@gmail.com 
Al. T. Kościuszki 1, lok. 242, Łódź    
 

 Rodzaj wykorzystanych 
odpadów 

banery, plandeki PCV, siatki, odpady 
poprodukcyjne z tworzyw sztucznych, papieru, 
przędzy 

Postały produkt torby, etui, pokrowce na tablety i laptopy, 
unikatowe produkty reklamowe 

Grupa docelowa Młodzi dorośli, 20-40 lat 
Opis procesu 

przekształcenia odpadów 

w produkt/y 

Banery, plandeki PCV odbierane są od właścicieli 

(firm), starannie myte i cięte na kawałki. Następnie 

są szyte przez projektanta. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni 

(między 6 a 12 miesięcy) czy Długi 

(pow. 12 miesięcy). 

Średni 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 

10000 do 50000 euro) czy Wysoki 
(pow. 50000 euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Operacyjny 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FundacjaUplife
https://uplife.pl/
mailto:fundacjauplife@gmail.com
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Dywan z kapsli  
 Informacje 

Opis Dywan z plastikowych kapsli. Plastikowe 
zakrętki do butelek służą do formowania 

dywanów o różnych kształtach i kolorach. 

Kapsle w tym samym kolorze lub w różnych 

kolorach mogą być używane do tworzenia 

najróżniejszych modeli. 
Nazwa Dywan z kapsli 
Kontakt https://blog.breslo.ro/covoras-din-dopuri-de-

plastic-tutorial-cu-prieteni 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Plastikowe kapsle do butelek 

Postały produkt dywan 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci. 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
W kapslach wiercone są 4 dziury (po 
przekątnej). Ułóż kapsle w pożądanym kształcie, 

a następnie przełóż sznurek przez otwory 

poziome, a następnie przez otwory pionowe. 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 

12 miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Poziom operacyjny 
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Plastikowe dekoracje na butelki 

 Informacje 
Opis Sprytne pomysły na wykorzystanie plastikowych 

butelek 
Nazwa Plastikowe dekoracje na butelki 
Kontakt https://ideipentrucasa.ro/ 

contact@ideipentrucasa.ro 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Plastikowe butelki  

Postały produkt Dekoracja 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Butelki są myte i suszone. Za pomocą nożyczek 
można je przyciąć do pożądanej formy; 

Następnie mogą być modelowane, za pomocą 

zapalniczki, w różne kształty; Można tworzyć 
wzory imitujące liście, płatki, kwiaty, ptaki, 
zwierzęta itp. 

Czas realizacji – 
Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 12 

miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Poziom operacyjny 

https://ideipentrucasa.ro/
mailto:contact@ideipentrucasa.ro
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Rzemieślnicze mydło ze zużytego oleju 
 Infomacje 

Opis Produkcja tego typu domowego mydła, którego 

głównym składnikiem jest użyty olej, jest bardzo 

dobra zarówno dla skóry i odzieży, jak i dla 

ochrony środowiska. 
Nazwa Rzemieślnicze mydło z zużytego oleju 
Kontakt https://green-report.ro/ 

office@green-report.ro 
 Rodzaj wykorzystanych 

odpadów 
Zużyty olej jadalny i tłuszcze domowe 

Postały produkt Mydło rzemieślnicze 
Grupa docelowa Dorośli, dzieci 

Opis procesu przekształcenia 

odpadów w produkt/y 
Powoli i ostrożnie dodaj sodę kaustyczną do pół 

litra wody, aby uniknąć wytwarzania 

toksycznych oparów. Mieszanina wywoła 

reakcję chemiczną, która uwalnia ciepło. Dlatego 

trzeba poczekać kilka godzin, aż ostygnie. 
Powoli wlej dobrze odsączony olej na powstałą 

mieszaninę; mieszając ciągle i w tym samym 

kierunku, aby zapobiec cięciu mydła. Możesz 

dodać olejki eteryczne, naturalne barwniki, kawę 

lub różne naturalne płatki kwiatów. Te 

dodatkowe elementy należy dodać, gdy 

temperatura mieszanki spadnie poniżej 40 stopni. 
W różnych witrynach można obliczyć, na 

podstawie wprowadzonych danych, ilości 

potrzebnych składników i cechy produktu 

końcowego; na przykład na http://soapcalc.net/ 
Czas realizacji – 

Krótki (do 6miesięcy), Średni (między 6 a 12 

miesięcy) czy Długi (pow. 12 miesięcy). 

Krótki 

Koszt realizacji 
Niski (do 10000Euro) Średni (od 10000 do 

50000 euro) czy Wysoki (pow. 50000 
euro). 

Niski 

Poziom wdrożenia 
Poziom Strategiczny czy Poziom 

Operacyjny  

Poziom operacyjny 

https://green-report.ro/
mailto:office@green-report.ro
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