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Stručné shrnutí projektu:
Když táhnou za jeden provaz nečekaní spojenci – environmentální neziskové organizace a výrobci nápojů, má to váhu. V případě iniciativy Zálohujme.cz
to může znamenat třeba obrovskou aktivaci veřejnosti, vzkaz politikům od čtvrt milionu lidí a 35 tisíc unikátních podpisů pod peticí „Za zálohování PET
lahví a plechovek v ČR“.  

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Aktivace veřejnosti podporující zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a plechovky v ČR. 

Strategie:
Prostřednictvím petice aktivovat veřejnost a využít předvolební období na podzim 2021 ke zviditelnění tématu záloh v médiích a na půdě Poslanecké
sněmovny. Pro sběr podpisů využít sílu sociálních sítí i osobní kontakt s petenty prostřednictvím “Lovců PETek” na veřejných akcích. Spojením s
organizací Greenpeace maximalizovat “hlas lidu” při jednáních s politiky a ukázat, že environmentální neziskovky i výrobci nápojů jsou v tématu
zálohování na jedné lodi. Komunikačně využít petici v několika fázích: call to action pro sběr podpisů, čtvrt milionu vzkazů politikům, návštěva nové
ministryně, odevzdání podpisů petičnímu výboru.   

Nástroje a aktivity
Sběr podpisů pod petici Zálohujme začal v roce 2019. Podpisy jsme sbírali nejen online, na sociálních sítích, na webu, pomocí newsletteru, ale i
prostřednictvím tzv. „Lovců PETek“ na veřejných akcích.  

Na podzim roku 2021 jsme vyhodnotili, že období voleb je ideální pro zviditelnění tématu na půdě Poslanecké sněmovny. Těsně před volbami iniciativa
Zálohujme.cz (tvořená výrobci nápojů např. Mattoni 1873 či Bernard a neziskovými organizacemi) spojila své síly s Greenpeace CZ. Společně předali
politikům „vzkaz v lahvi“ od více než 250 tisíc podporovatelů zálohování v ČR. V předvolebním období představitelé politických stran setkání se zástupci
silné občanské iniciativy přivítali. Všech 6 návštěv jsme zdokumentovali k použití na našich komunikačních kanálech (FB, IG, newsletter, web). Několik
politických lídrů nám petici rovnou podepsalo.   
Po volbách nadešel čas předat více než 35 tisíc unikátních podpisů petičnímu výboru PS PČR. Příležitost jsme ale vytěžili dvakrát. Zástupci Zálohujme.cz
(mluvčí Zálohujme.cz, zástupce NNO, ambasador Tomáš Klus) nejprve navštívili novou ministryni životního prostředí, aby ji o petici informovali a
představili jí cíle iniciativy. 

Následovala cesta za předsedou Petičního výboru a předaní získaných podpisů v souladu s legislativou. K tomu, aby se peticí výbor zabýval, by stačilo 10
tisíc podpisů. Více než trojnásobek petentů a podpora neziskového sektoru zajistili uspořádání veřejného slyšení ve Sněmovně a další komunikační
příležitosti, které nás teprve čekají. 

Výsledky:
35 tisíc podpisů pod peticí  

Podpora záloh v kampani od 250 lidí 

Setkání se 6 zástupci parlamentních stran  

Setkání s novou ministryní životního prostředí 

Zálohování v programovém prohlášení nové vlády 

Veřejné slyšení na půdě PSPČR 

Weblinky:
www.zalohujme.cz
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