POLITYKA ŚRODOWISKOWA STOWARZYSZENIA WSPARCIE SPOŁECZNE
„JA-TY-MY”

1.
Działalność Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzona jest
w sposób ekologiczny i społecznie odpowiedzialny, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Wszelkie pro-środowiskowe działania Stowarzyszenia są na bieżąco doskonalone
a potencjalne negatywne wpływy na środowisko minimalizowane.
2.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami prawa oraz
regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony środowiska.
3.
Stowarzyszenie identyfikuje swój wpływ na środowisko naturalne i jest go świadome.
4.
Oddziaływanie Stowarzyszenia na środowisko można podzielić na dwa główne
obszary:
a.
oddziaływanie bezpośrednie wynikające z działalności, m.in. generowanie odpadów
oraz zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zużycie energii, papieru, wody,
b.
oddziaływanie pośrednie, wynikające z prowadzonej działalności.
6.
Działania wewnątrz Stowarzyszenia mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu
prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Działania prowadzone na zewnątrz są
skierowane do klientów Stowarzyszenia i mają na celu wsparcie podejmowanych, na ich
rzecz lub przez nich, inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Stowarzyszenie dokłada
należytej staranności, aby te działania wzajemnie się uzupełniały.
7.
Stowarzyszenie swoje działania na rzecz środowiska koncentruje na:
a. prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregację odpadów oraz
przekazywanie zużytych materiałów eksploatacyjnych, części oraz urządzeń do utylizacji lub
powtórnego przetworzenia.
b. ochronie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej
i paliw.
c. edukacji proekologicznej pracowników, tak aby każdy przestrzegał założenia polityki
środowiskowej
d. postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony
środowiska oraz wewnętrznymi regułami.
8.
Wszyscy pracownicy Stowarzyszenia znają i stosują zasady postępowania w zakresie
dbałości o środowisko naturalne.
9.
Polityka środowiskowa Stowarzyszenia jest regularnie weryfikowana i uaktualniana.
10.
Polityka środowiskowa Stowarzyszenia jest dostępna na stronie internetowej;
www.owes.wsparciespoleczne.pl

W Stowarzyszeniu Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” jedną z głównych zasad jest
dbałość o środowisko naturalne. W dobie globalnych zmian klimatycznych i powiększającego
się efektu cieplarnianego jesteśmy świadomi tego, że również ponosimy za to część
odpowiedzialności.
Nasze działania mające na celu zmniejszenie szkodliwości dla środowiska naturalnego można
podzielić na dwa główne obszary. Pierwszy z nich to oddziaływanie bezpośrednie,
wynikające z działalności Stowarzyszenia, czyli minimalizacja zużycia wody, energii,
papieru, generowanych odpadów i zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Drugi - to
oddziaływanie wynikające ze świadczonych przez nas usług. Nasze działania wzajemnie się
uzupełniają. Staramy się działać zarówno wewnątrz Stowarzyszenia, jak i na zewnątrz,
uświadamiając naszym klientom i wspierając ich w podejmowaniu inicjatyw związanych
z ochroną środowiska.
W trosce o środowisko Stowarzyszenie wprowadziło selektywną zbiórkę odpadów
oraz zasady służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, papieru i wody.
Stowarzyszenie prowadzi kampanię informacyjną uświadamiającą pracownikom i klientom
potrzebę oszczędności wody i energii zarówno w pracy jak i w domu. Dla celów kampanii
pomieszczenia zostały wyposażone w informacje przypominające o wyłączaniu oświetlenia
i urządzeń pobierających prąd oraz oszczędzaniu wody. Pracownicy Stowarzyszenia
prowadzą selektywną zbiórkę odpadów (usunięto kosze spod biurek, kubki plastikowe zostały
zamienione na porcelanowe), drukarki zostały ustawione na drukowanie dwustronne.

