Vědecká centra představila EU postoje veřejnosti k odpadům
TISKOVÁ ZPRÁVA, 14. listopadu 2013
PRAHA, ČR; BRUSEL, BELGIE – Evropští občané historicky poprvé přímo ovlivňují program
výzkumu Evropské unie prostřednictvím průkopnické série konzultací s občany, financované
Evropskou komisí, která se konala ve vědeckých centrech a muzeích ve 27 členských zemích EU.
“The Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science” (VOICES), projekt financovaný
Evropskou unií, probíhal po dobu jednoho roku po celé Evropě. Jednotlivé diskuse spojily názory
1000 evropských občanů za účelem prozkoumání konceptu “Odpady jako zdroj”. Výsledky diskusí
budou použity Evropskou komisí k určení priorit evropského výzkumu věnujícímu se nakládání s
městským odpadem.
“VOICES ukazuje, že vědecká centra a muzea jsou místa, kde se lidé mohou setkávat a řešit zásadní
problémy, kterým čelí společnost,” říká Marzia Mazzonetto, Ecsite Senior Project Manager,
koordinátor celého projektu. “Účelem zapojení výsledků našich konzultací do programu evropského
výzkumu je zajistit, že EU naslouchá hlasu občanů.”
Evropští občané, podle výsledků VOICES skupinových diskusí, považují za prioritu používání
stoprocentně recyklovatelných nebo biologicky rozložitelných obalů a tvorbu nových technologií,
které umožní jednodušší recyklaci v domácnostech a efektivnější spalování odpadu pro výrobu
energie. Občané také přicházejí s inovativními myšlenkami, jako například “inteligentní odpadkové
koše” na recyklaci, a navrhují nové směry pro Evropský výzkum ohledně nakládání s odpady.
“Evropská komise stále hledá nové způsoby, jak Evropu přiblížit jejím občanům, a snaží se, aby
výsledky výzkumu a inovací lépe naplňovaly potřeby a očekávání společnosti.” uvádí Gilles Laroche,
vedoucí oddělení “Etika a pohlaví” Generálního ředitelství výzkumu a inovací Evropské komise.
“Vědecká centra a muzea představují jedinečný způsob propojení výzkumníků a politiků s širokou
veřejností. Pilotní iniciativa VOICES ukázala evropským občanům jedinečnou a bezprecedentní
možnost přispět k definování výzkumných priorit v horizontu roku 2020.”
V České republice se na výzkumu podílela i společnost ppm factum research. Z výsledků zdejšího
šetření vyplývá, že téměř všichni čeští občané do nějaké míry recyklují domácí odpad, ovšem jejich
povědomí o tom, co se s recyklovaným odpadem děje dál, je značně omezené. Češi si dále často
stěžují na přebytek obalových materiálů, které není možné znovu použít nebo recyklovat. Za
nejčastější bariéru recyklování je zde považován nedostatek kontejnerů na tříděný odpad a přeplněnost
těchto kontejnerů.
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Česká republika

27 zemí EU - průměr

generovaný komunální odpad (v kg na osobu)

317 kg

502 kg

zpracovaný komunální odpad (v kg na osobu)

303 kg

486 kg

na skládkách

206 kg

68%

185 kg

38%

ve spalovnách

48 kg

16%

107 kg

22%

recyklace materiálů

42 kg

14%

122 kg

25%

kompostování

6 kg

2%

73 kg

15%

* zdroj: Eurostat Newsrelease (http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-48_en.pdf)
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O Ecsite
Ecsite je evropská síť vědeckých center a muzeí, European network of science centres and
museums, propojující vědeckou komunikaci profesionálů ve více než 400 institucí v 50 zemích.
Od svého založení před 20 lety, Ecsite spojuje členské instituce pomocí projektů a aktivit a
usnadňuje výměnu nápadů a osvědčených postupů ohldně aktuálních problémů. www.ecsite.eu
Kontakt: info@ecsite.eu, +32 2 649 7383
VOICES website: www.voicesforinnovation.eu

O ppm factum research s.r.o.
Společnost ppm factum research s.r.o. poskytuje své služby od roku 1991, kdy vznikla jako jedna
z prvních soukromých agentur výzkumu trhu a veřejného mínění v bývalém Československu. Je
známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Vedle sociálního a politického
výzkumu a klasického marketingového výzkumu nabízí také konzultace a návrhy marketingových
řešení. S 35 kvalifikovanými zaměstnanci a více než 700 vyškolenými tazateli se řadí mezi top 10
výzkumných agentur v České republice. V roce 2005 založila mezinárodní sít výzkumných
agentur Factum Group, která působí ve střední a východní Evropě od Německa po Rusko.
kontakt: Barbora Úlehlová, ulehlova@ppmfactum.cz, +420 731 403 667
ppm factum website: www.factum.cz

