KELER eredményei a 2010-es Zöld iroda verseny
során
Célok
-

Tudatformálás, szemléletformálás, példamutatás.
Zöldiroda program, környezettudatos gondolkodás beépüljön cégünk vállalati kultúrájába, a verseny után is
legyen folytatása a programnak.
Költségek és a papírfelhasználás csökkentése.

Eredmények
-

-

-

-

Az irodaház zöldítése érdekében az udvaron eddig parlagon állt területeket beültettük évelő növényekkel,
tujákkal. Minden munkatárs kapott egy fűfejbabát, valamint a vitorlavirágot. Támogattuk a kollégák irodáinak
„zöldítését” céges szinten vásárolt virágfölddel, tápoldatokkal.
Az irodai levegő minőségének javítása érdekében, minden irodában, tárgyalóban növényeket telepítettünk,
valamint valamennyi radiátorra párásítókat tettünk.
Az iroda technika megújítása, és az irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében, a teljes fénymásoló
parkot lecseréljük, és bevezetjük a zöldpapír használatát, valamint a kétoldalas nyomtatást. Sikerült
megszüntetnünk egy kivonatot, amit cégünk, eddig rendszeresen, papír alapon küldött az ügyfeleinknek.
Havi szinten több ezer oldal papírt takarítunk meg a számlakivonatok papíralapú küldésének
gyakoriságának csökkentésével.
Az irodai ergonómia területén leragasztottuk csúszásgátlókkal az összes lépcsőt és a székek alatt levő
padlóvédőket.
A munkatársak környezettudatosságának növelése érdekében intenzív kommunikációs kampányt
folytattunk: e-mailen folyamatos tájékoztatást kaptak a versennyel kapcsolatban és a
környezettudatosságukat növelni hivatott tájékoztatókat küldtünk, illetve rajz- és fotópályázatot indítottunk a
munkatársak és gyermekeik között.
Kollégáink részére – aktív pihenéssel összekötve - egész napos oktatást szerveztünk a környezettudatos
gondolkodás jegyében. Ellátogattunk egy ökofaluba és egy biofarmra, ahol előadásokat, bemutatókat, filmet
nézhetnek meg a környezetvédelemről és az ökoszemléletről.
Irodaszerek és beszerzés tekintetében módosítottuk a Beszerzési szabályzatunkat.
Szelektív hulladékgyűjtés tekintetében több palackprést vásároltunk, melynek töretlen a sikere és
munkatársak a préselt palackokat a mellé kihelyezett szelektív gyűjtőben helyezik el egyre nagyobb
arányban. Beszereztünk egy elemgyűjtőt, valamint az épületfenntartó cégen keresztül szerződésünk van a
Relem Kft.-vel is.
Takarítószerek esetében, lecseréltük a régi szereket greenclean termékekre, melyeket a napi használat
mellett, a tavaszi nagytakarítás során is használtak már az épületben.
Energia- és víztakarékosság tekintetében kiosztottuk a munkatársak körében az energiaklub ingyenes
Lakcímke kiadványát. Az épületen belül piktogramokat helyeztünk el, ami felhívja a figyelmet az
energiapazarlás megszüntetésre.
Utazás, gépkocsi használat területén cégünk aktívan hozzájárul a bérletvásárláshoz. Csatlakoztunk a BAM
kampányhoz és meghirdettük az üres parkoló napot, amikor is az autóval járó kollégáknak is
tömegközlekedést kell használni.
Egészségvédelem területén cégünk beadott egy pályázatot egészségvédő program megvalósítására,
illetve vásároltunk egy defibrillátor készüléket is, melynek használatára kollégákat oktattunk.
Népszerűsítettük a szem- és irodai torna elterjesztését.

Nehézségek
Az időhiányon kívül, más nehézségünk nem volt. Sajnos a fénymásoló csere projekt befejezésére májusban
kerül sor. Szerencsések vagyunk mivel a munkatársaink hozzáállása pozitív volt és a cég menedzsmentje is
elkötelezett híve a zöldiroda programnak, és maradéktalanul támogatták a zöld irodaversenyt.

Zöld iroda tipp
Meghirdettük az üres parkoló napot, ezáltal kérve az „autós kollégákat”, hogy ezen a napon hagyják
otthon az autójukat.
A zöldiroda verseny indulásakor a munkatársak kaptak egy fűfejbabát, hogy gondozzák, így naponta
emlékeztette őket „valaki” a zöldiroda program megvalósítására. Ennek a kis figyelmességnek nagyon örültek és
egy névadási procedúra keretében megalkottuk virtuális „zöldbarátunkat” Z.I.L.–t (ZIL=Zöldirodalakó), akitől
hírlevelek formájában hetente többször kapták a munkatársak a jobbnál-jobb zöldtippeket!
Az épület közös tereibe (tárgyalók, folyosók, udvar) céges szinten vásároltunk virágokat, növényeket,
viszont az irodai növényesítés az a munkatársak feladata volt, akik részére virágföldet, cserepeket, tápoldatot
vásároltunk, hogy az új növények mellette, a régi növényeket is átültethessék. Nagy volt a siker!

Budapest, 2010. április 30.
KELER Zöldiroda munkacsoport
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