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Założenia projektowe
We wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach
mechanizmu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, zatytułowanym
„Inwestując w przyszłość”, właściciele Akademii Rozwoju Twórczego
„Artrip” s.c. Marta Włodarska, Tomasz Włodarski (dalej jako Artrip), podjęli
się zrealizowania działań, mających na celu wprowadzenie zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu w formie i procesach istniejących w
firmie.
Jednym z obszarów, w którym miały zostać realizowane działania, był
obszar dotyczący środowiska naturalnego. Po analizie potrzeb firmy oraz
po konsultacji z wybranymi doradcami CSR, wyznaczono 3 główne zadania:
1. Opracowanie i wdrożenie strategii racjonalnej gospodarki odpadami i
zarządzania biurem (działanie 2)
2. Wdrożenie EKOusługi w postaci edukacji ekologicznej (działanie 3)
3. Przygotowanie firmy do przystąpienia do programu Czysty Biznes –
Zielone Biuro, prowadzonego przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska (działanie 4)

Realizacja: działanie 2
W ramach tego działania skorzystano z doradztwa w zakresie przygotowania
i wdrażania strategii zarządzania biurem i gospodarki odpadami. Analiza
potrzeb i dotychczasowych sposobów działania w firmie Artrip, pozwoliła
określić obszary zmian i podniesienia efektywności zarządzania tą dziedziną,
blisko związaną z troską o środowisko naturalne.
Przygotowano czytelną politykę środowiskową wraz ze strategią działań.
Będzie ona wykorzystana na wszystkich szczeblach komunikowania się firmy
z interesariuszami. Poza tym, w procesie przygotowywania dokumentu,
podjęto szeroką dyskusję nad codziennymi praktykami w firmie oraz nad ich
wpływem na środowisko naturalne. Pozwoliło to podnieść świadomość
ekologiczną wśród właścicieli i pracowników firmy.
Sformalizowano procedury oraz przygotowano metodologię, dzięki której
wzrośnie efektywność pracy, niwelując niekorzystny i zbędny szkodliwy
wpływ na otoczenie. Innowacyjnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie
odpadów w procesie upcyclingu. Pozwala to zwielokrotnić skuteczność
selekcji odpadów i obniżyć koszty prowadzenia działalności.
Dodatkowo, firma zakupiła urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skanerkopiarka-fax), pracujące w standardzie energetycznym „Energy star”.

Realizacja: działanie 3
EKOusługa w firmie „Artrip„ s.c.
ZAŁOZENIA
EKOusluga to interaktywny warsztat angażujący głównych beneficjentów usług firmy „Artrip” s.c. dzieci i młodzież oraz pośrednio nauczycieli i rodziców w
działania na rzecz środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą: Myśl Kreatywnie – Działaj Ekologicznie!
I.

Założenia programowe:
1. Zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań oraz możliwości poznawczych uczestników.
2. Program pod względem charakteru i formy pozostaje spójny z dotychczasowym profilem działań firmy „Artrip” s.c.
3. Warsztat powinien zawierać i realizować trzy komponenty:
A. Edukacyjny (z zakresu ekologii, przyrody, sztuki upcyklingu)
B. Kreatywny
C. Rekreacyjny

II.

Założenia formalne:
Ekousługa jako warsztat realizowany wyjazdowo musi spełniać podstawowo założenia formalne:
A. Materiały i narzędzia warsztatowe łatwe do pakowania i przewiezienia
B. Miejsce działania nie obwarowane szczegółowymi wytycznymi
C. Czas trwania nie dłuższy niż 2h lub 2 x 1,5h
D. Efekt końcowy możliwy do spakowania i przewiezienia przez autorów

III.

Założenia edukacyjne:
EKOusługa jest warsztatem mającym na celu:
A. Rozwijanie postaw ekologicznych u młodych ludzi
B. Pomoc w poznaniu otaczającego świata
C. Rozbudzenie ciekawości badawczej
D. Rozbudzenie kreatywności i twórczego myślenia
E. Upowszechnianie zdrowego trybu życia i nawyków żywieniowych

Realizacja: działanie 4
Program Czysty Biznes – certyfikat Zielone Biuro, prowadzony jest przez
Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która już od wielu lat wyznacza
eko-standardy dla firm i organizacji w Polsce.
Zielone Biuro to certyfikat, który potwierdza, iż firm Artrip przygotowała
się i przeszła pozytywnie najpierw wstępny audyt, a później audyt z
realizacji zaleceń, przeprowadzony przez ekspertów Fundacji.
Badane obszary dotyczyły m.in.: polityki środowiskowej, zarządzania
energią elektryczną i cieplną, monitorowania emisji CO2, zarządzania
materiałami eksploatacyjnymi, zarządzania wodą, zarządzania odpadami,
przyjaznego środowiska pracy, polityki zakupów, a w końcu edukacji
ekologicznej pracowników i klientów.
Wiedza oraz kontakty z innymi firmami, zdobyte podczas audytów, będą
korzystnie wpływały na ocenę polityki środowiskowej firmy Artrip oraz
jakości świadczonych przez nią usług.
Działanie zostało zakończone przygotowaniem niniejszego raportu.

