KOMPOSTUJEME
VE FIRMÁCH
A ORGANIZACÍCH

Proč třídit biomateriál a kompo
stovat ve firmách a organizacích
Tříděním a kompostováním vlastního biomateriálu šetříte náklady na svoz.
Vytváříte vysoce kvalitní hnojivo, které ocení veškerá
flora v budově i v okolí Vaší firmy.
Předcházíte vzniku odpadu a přispíváte k ochraně životního prostředí.
Ukazujete, že Vaší firmě záleží na životním prostředí, propagujete hodnoty zdravého životního stylu a odpovědného chování k přírodě
i mezi zaměstnanci.
Praktickým způsobem
řešíte organické zbytky
svačin, z přípravy nápojů, kávy, čajů apod.
Odpadkový koš ve Vaší
kanceláři už nebude
zapáchat.

Dejte mu
smysl života,
třiďte
BIOmateriál

Odpovědné nakládání s biomateriálem
Veškeré organické zbytky vznikající ve firmách jsou
cenným materiálem, který by měl být vytříděn zvlášť
a neskončit na skládce.
Snadným a osvědčeným řešením pro sběr biomateriálu
jsou kompostovatelné sáčky se speciálními odvětrávanými koši, ve kterých se biomateriál nezapaří a snižuje
se vznik výluhu.
Zajistěte snadno přístupné umístění košů – kuchyňka,
chodba, kancelář atd.
Kvalitní informovanost všech pracovníků včetně obslužného personálu, správce budovy a uklízeček je nezbytnou
součástí úspěšného zavedení třídění biomateriálu ve firmě.

Jak nakládat s vytříděným
biomateriálem
a) Kompostovat a přeměnit na kvalitní hnojivo pomocí vermikompostéru (v kanceláři nebo kuchyňce), pomocí otočného kompostéru Jora (na balkóně či dvorku) nebo společně se sousedy či ostatními firmami sídlícími v budově
v komunitním kompostéru SIVA, a využít tak hnojivo ve
prospěch rostlin, bylin a zeleniny v kancelářích, na chodbách či kolem budovy.
Pro sběr biomateriálu s následným uložením do kompostéru
Jora a SIVA jsou vhodnější papírové sáčky/sáčky z kraft
papíru spíše než ty z kompostovatelného plastu.
b) Vynést do sběrné nádoby na bioodpad, zajištěné individuálně nebo ve spolupráci s obcí.

Kompostování v systému ISO 14001
Norma ISO 14001 pojednává o environmentálním managementu, tj. managementu „týkajícím se životního
prostředí“, a je určena výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání.
Environmentální management snižuje dopady činností
organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení jak životního prostředí, tak také profilu společnosti.
Přínos environmentálního managementu pro organizace:
• Zkvalitnění práce v oblasti ochrany životního prostředí
• Nové obchodní příležitosti vznikající posílením a zlepšením
image odpovědné společnosti
• Důslednější plnění legislativních předpisů a eliminace
rizika pokut
• E
 konomické výhody získané optimalizací materiálových
a surovinových toků
• Posílení vztahu s úřady a dosažitelnosti veřejných zakázek
• Zvýšení tržní hodnoty podniku
• Z
 aměření na trvalý rozvoj a posílení inovací a technologického rozvoje
• A
 ktivním zapojením zaměstnanců se zvyšuje jejich motivace a loajalita
• Zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti společnosti
• Kvalitní životní prostředí pro nás i naše děti
I pro vaši organizaci je ISO 14001 dosažitelné! Začněte svoji
přípravu na certifikaci na semináři a nastavte si odpadové
hospodářství a využití organických zbytků na míru svým
potřebám – využijte poradenství a individuální konzultace.

Potřebujete více informací? Obraťte se na nás!

