ПОКАНА: Инициатива за отговорно рециклиране на електронно оборудване

Уважаеми колеги,

Вече 5 години Българската мрежа на Глобалния договор на ООН работи за прозрачност в
отговорното производство и предлагане от страна на компаниите. Чрез дългогодишната
програма „Отговорният избор“ ние показваме на потребителите, че със своите постъпки и
покупки те имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата”,
налагана от рекламодателите, и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и
младите хора.
Всяка година обогатяваме портфолиото на програмата и през 2020 година поставяме акцент
върху отговорното рециклиране на електронни отпадъци. С инициативата #beatEwaste каним
Вашата компания да организира вътрешна кампания измежду своите служители, клиенти и
партньори за отговорно и интелигентно рециклиране на e-отпадъци, с което ще допринесе за
намаляване замърсяването на околната среда.
Партньори на инициативата са „Екологика“ (национален лидер в рециклиране на
електрическо и електронно оборудване) и БАИТ (Българска асоциация по информационни
технологии). Средствата, събрани от върнатата и рециклирана техника, ще бъдат дарени за
обща екологична кауза.
Към писмото ще откриете детайлно описание на проекта и условията за включване.
Моля, потвърдете своето участие не по-късно от 14 септември 2020г. на
secretariat@unglobalcompact.bg и нека заедно направим още една важна стъпка към
кръговата икономика.
При всякакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас!
С уважение,
Екипът на БМ на ГД на ООН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Организация на инициативата
Описание
Инициативата предвижда лесен, интересен и удобен механизъм за ангажиране на служителите и
улесняването им в отговорно предаване на стари и неработещи електронни и електрически
устройства за рециклиране. В допълнение, отговорно върнатите отпадъци генерират стойност, с
която заедно ще подпомогнем споделена екологична кауза. При Ваше желание, тази кампания
бихте могли да обогатите с онлайн гостуване за лекция от страна на представител на Екологика,
които да сподели пред служителите за рисковете, които крият електронните и електрически
отпадъци, процесите на тяхното обработване и връщане като суровина в производствения процес на
нови и по-модерни устройства.

Ползи от участието
Българската мрежа на ГДООН е лидер в създаването и управлението на колективни проекти със
споделена добавена стойност. Някои ползи от участието Ви включват:
●
●
●
●
●
●

Повишаване лоялността и мотивацията на служителите чрез възможността да участват в
акция по отговорното рециклиране
Утвърждаване на компанията като екологично-отговорна
По-добро познаване и осмисляне на корпоративните ценности
Мултиплициране на положителното въздействие чрез участие в колективна зелена акция
Засилване на интереса на служителите, клиентите и партньорите ви към кръговата икономика
Разширяване на кръга от отговорни партньори в бизнеса

Техническа организация
Между 15 септември и 15 октомври ще можете да събирате малки електронни и електрически
отпадъци във Вашия офис/производство. В края на кампанията ще попълните специална онлайн
форма, за да заявите извозването й от екип на Екологика. Всички предадени устройства трябва да
бъдат описани. При желание да предадете големи уреди, отделните служители могат да попълнят
отделни заявка и да очакват транспорт (безплатен за София) от своя дом/офис.
Подходящи за рециклиране са всички малки електронни и електрически уреди:
●
●
●
●
●

Лаптопи, таблети, рутери, модеми, кабели, зарядни, мишки, клавиатури, дискове, телефони
Аудио и видео техника, аудио и видео касети, тонколони, инструменти и резервни части
Малки домакински електроуреди, капсули от кафе машини
Празни мастилени и тонер касети
Батерии и лампи

●

Големите уреди - монитори, телевизори, големи принтери и копири, печки, перални, миялни,
хладилници, бойлери, климатици и фризери, могат да бъдат извозени от Вашия дом/офис след
изрична заявка към Екологика.

Важно! Безплатното извозване е възможно само за София. За страната се приспада от
стойността на оборудването .

Времеви график
Срок
20.08 - 14.09
15.09
15.09 – 15.10
14.10-15.10
14.10-15.10

Дейност
Заявяване на интерес за участие на
компанията
Официален старта на инициативата
Вътрешно ангажиране на служители,
клиенти и партньори
Безплатно извозване на голяма техника за
рециклиране
Безплатно извозване на предадената за
рециклиране техника от Вашия офис

Детайли
По мейл
Публичен анонс на сайта и
обявяване на събитието
Комуникация в компаниите
От индивидуални адреси,
посочени от служителите
Извозване на събраната
техника от офисите на
компаниите

Какво получавате
●
●
●

Визуални и информационни материали за вътрешна комуникация - постер, покана до
служителите, информационни материали за рециклирането и ползите от него;
Съдействие от БМГД и Екологика за организация и извозване на отпадъците;
Комуникация на участието на компанията в инициативата и резултатите от нея.

Такси за участие
● 100 лв. за компании-членове на Българската мрежа на ГДООН
● 150 лв. за всички останали компании (10% отстъпка за членове на БАИТ)
● Възможност за провеждане на специална онлайн лекция за служителите в компанията
от представител на Екологика (по желание) за ползите и начините за рециклиране.
Как да се включите?
Можете да заявите своето участие като ни пишете на secretariat@unglobalcompact.bgне покъсно от 14 септември 2020г.

