Environmentálna politika
Nadácie Integra
Účel politiky
Prijatím environmentálnej politiky chce Nadácia Integra vyjadriť:
•

postoj k životnému prostrediu

•

reakciu na problémy životného prostredia

•

vôľu riešiť problémy týkajúce sa životného prostredia

Nadácia Integra sa zaväzuje zlepšovať svoj environmentálny profil a
minimalizovať ekologické zaťaženie na základe prijatej environmentálnej
politiky a dôsledne uplatňovať dodržiavanie platnej legislatívy a predpisov
v oblasti životného prostredia, a to účinne a hospodárne.

Kontext a environmentálny pohľad:
V Nadácii Integra si uvedomujeme, že súčasná zmena klímy je negatívny
jav, ktorý má dopad na celú planétu. Dôsledky týchto zmien sú natoľko
vážne, že niektorí odborníci označujú tento stav za „klimatickú krízu“.
Existujú jasné dôkazy o tom, že ľudská činnosť zohráva významnú úlohu pri
náraste skleníkových plynov, čo spôsobuje, že celková teplota na Zemi sa
zvyšuje nebezpečnou rýchlosťou. Dôsledky vysokého množstva emisií
oxidu uhličitého môžeme dnes cítiť všade vo svete: vlny horúčav, vyššie
zrážky, suchá, stúpajúca hladina morí, zvýšený počet extrémnych
poveternostných udalostí a topenie ľadovcov. Najviac sa to však týka
najchudobnejších ľudí na svete.
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Vyhlásenie Nadácie Integra
V Nadácii Integra si uvedomujeme, že zhoršovanie životného prostredia a
zmena klímy zvyšujú zraniteľnosť a znižujú odolnosť ľudí žijúcich v
chudobe. Neriešenie environmentálnych problémov a rizík môže narušiť
našu prácu a spôsobiť ďalšie straty na životoch, vysídlenie, závislosť od
pomoci a zvýšenú zraniteľnosť ľudí. Naopak, veríme, že zohľadnenie
environmentálnych hľadísk zlepšuje schopnosť našich humanitárnych a
rozvojových zásahov podporovať komunity najmä pri prechode z fázy
pomoci do fázy svojpomoci.
Naším cieľom je preto robiť humanitárnu a rozvojovú prácu spoločensky
zodpovedne a s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Preto sa zaväzujeme, že pri plánovaní a implementácii našich projektov sa
v najvyššej možnej miere budeme snažiť prispôsobiť ich účinkom zmeny
klímy a zvyšujúcim sa požiadavkám na ochranu životného prostredia.

Nadácia Integra sa zaviazala dodržiavať
nasledujúce zásady týkajúce sa životného
prostredia:
1. Súlad s environmentálnymi požiadavkami – Nadácia Integra a jej
spriaznené subjekty a lokálni partneri budú dodržiavať príslušné
environmentálne zákony, nariadenia a iné environmentálne
požiadavky vo všetkých krajinách, kde pôsobí.
2. Pravidlo 4R - Reduce, Reuse, Repair, Recycle (Znížiť množstvo,
znovu používať, opraviť, recyklovať odpad) – Nadácia Integra a jej
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spriaznené subjekty a lokálni partneri sa riadia pravidlom „4R“ na
minimalizovanie odpadu produkovaného v kanceláriách s dôrazom
na ekologickú likvidáciu a zhodnotenie nebezpečných odpadov a
separovanie odpadu s dôrazom na využitie a recykláciu druhotných
surovín, a tak zníženie objemu komunálneho odpadu.
3. Minimalizácia vplyvu cestovania na životné prostredie – Nadácia
Integra a jej spriaznené subjekty a lokálni partneri sa budú snažiť čo
najviac minimalizovať cestovanie s vysokým obsahom uhlíka a
uprednostňovať spôsoby cestovania, ktoré majú najmenší vplyv na
životné prostredie.
4. Šetrenie energie, vody a iných zdrojov – Nadácia Integra a jej
spriaznené subjekty a lokálni partneri sa budú snažiť znížiť spotrebu
zdrojov odstránením nehospodárnych praktík a podporou
energeticky účinných opatrení.
5. Obstarávanie environmentálne udržateľného tovaru – Nadácia
Integra a jej spriaznené subjekty a lokálni partneri sa budú za každej
dokolnosti snažiť o nákup tovaru, ktorý má najmenší negatívny vplyv
na životné prostredie, a to tak, že sa zameriava na udržateľnosť
výroby, dopravy a likvidácie odpadu.
6. Integrovanie princípov environmentálnej udržateľnosti do
programov – Cieľom Nadácie Integra je integrovať princípy, nástroje
a usmernenia zamerané na životné prostredie s cieľom lepšie
začleniť osvedčené postupy v oblasti životného prostredia do
všetkých operácií a programov.
7. Environmentálne vzdelávanie a povedomie – Nadácia Integra
bude poskytovať nepretržité vzdelávanie pre zamestnancov a ďalšie
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zainteresované strany ale aj verejnosť o dôležitosti starostlivosti o
životné prostredie a udržateľnosť.

Záväzok

1. Súlad

Zodpovedná

Spôsob implementácie /

osoba

monitorovania

Projektový

Pri príprave / reportovaní projektu

manažér
2. 4R

Office Manager Množstvo vyprodukovaného
odpadu je rovnaké alebo nižšie
ako predchádzajúci rok.
Separovanie odpadu v kancelárii je
zavedené. Znižovanie spotreby
papiera v kancelárii.

3. Cestovanie

Projektový

Položiť si otázky: Je cesta

manažér

nevyhnutná? Je možné riešenie
online?
Podporovať ekologicky šetrné
spôsoby dopravy a dochádzania
do práce;
Prispievať k zníženiu emisií oxidu
uhličitého, a to využívaním druhov
dopravy, ktoré menej zaťažujú
ovzdušie, využitím telekonferencií,
videokonferencií a prácou na
diaľku na vybraných pozíciách.
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4. Šetrenie

Zodpovedný

Spotreba energie sa nezvyšuje.

zamestnanec

Sú zavedené úsporné opatrenia –
napr. LED žiarovky, šetriče vody.
Znižovanie spotreby
kancelárskeho papiera,
informačných materiálov
prechodom na elektronickú
komunikáciu

5. Obstarávanie Office Manager Začlenenie environmentálnych
+ projektový

požiadaviek do súťažných

manažér

podkladov, a tak zabezpečiť
znižovanie negatívneho vplyvu
nakupovaných služieb a tovarov
na životné prostredie.

6. Integrovanie

Projektový

Pri príprave / reportovaní projektu

manažér
7. Vzdelávanie

Projektový

Počet vykonaných školení,

manažér

webinárov pre zamestnancov,
školy, firmy, verejnosť.
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