Ekologicky odpovědné chování v kanceláři
Různé projekty a kampaně se zaměřují na vytváření a posilování vzorců ekologicky odpovědného chování
v domácnostech, pozornosti však uniká ekologická osvěta vůči kancelářskému prostředí. Přitom v terciárním sektoru
jsou v ČR zaměstnány necelé 3 miliony osob, do ekologického chování zaměstnanců v kanceláři se promítá vliv
vlastního environmentálního řízení firmy nebo úřadu a jejich vlastní smysl pro společenskou zodpovědnost. Různá
situace v přístupu k ekologicky šetrnému chování je dána také velikostí firmy. Tento článek by měl upozornit na to, co
je možné udělat dobrého pro životní prostředí v práci v kanceláři.
S pojmem kancelář se každému jako první vybaví pojem „papír“, u mladší generace to bude spíše výraz „počítač“.
Spotřeba papíru v ČR byla v roce 2014 přibližně 129 kg na 1 obyvatele (1 354 tisíc tun) a stále narůstá. Na druhou
stranu je třeba přiznat, že na nárůstu spotřeby papíru se podílí především papírové obaly a hygienický papír, tiskový
a grafický papír nehraje takový význam. Spotřebu papíru lze ušetřit oboustranným tiskem, což bude připadat jako
samozřejmý fakt, ale stále jsou v kancelářích tiskárny, které tisknou jednostranně. K ušetření papírů přispěje rovněž
důsledná kontrola dokumentu před jeho tiskem. Čtení dokumentů přímo z obrazovky není pro každého, ušetřit na
spotřebě tištěného papíru se dá zmenšením písma a úpravou okrajů. Tiskový papír lze nahradit recyklovaným
papírem, jeho využití není rozšířené. Otázkou je, jaké jsou překážky pro jeho širší využití. Úřady uvádí, že recyklovaný
papír nelze používat k archivaci.
Do ruky každého úředníka dříve patřilo psací pero, dnes je to většinou propiska, kuličkové nebo plnicí pero. Mnohdy
jsou využívány jednorázové propisky, které jsou sice levné, ale představují zátěž pro životní prostředí. Otázkou je
jejich kvalita a trvanlivost. Proti omezení využití jednorázových propisek hraje rozšířená zvyklost dávat na větší
jednání, setkání a konference propisku. Jaký pak může být další osud těchto psacích potřeb?
K pracovnímu životu v kanceláři patří neodmyslitelně různá jednání, na která je třeba mít připravené občerstvení.
Jednorázové nádobí sice ulehčí práci při zajištění občerstvení, ale pak skončí v odpadkovém koši. Trocha osvícenosti a
zvýšené námahy a je možné použít běžné nádobí. K ochraně životního prostředí se dá přispět i používání větších
balení. Voda nemusí být balená v plastu, stačí džbánek pitné vody z kohoutku doplněný o citron, cukr může být k
dispozici v cukřence.
Ušetřit se dá i na spotřebě energie. V některých kancelářích se svítí celý den bez ohledu na skutečnost, že do oken
jasně svítí slunce. Podobný nešvar se týká vytápění, kanceláře a mnohdy i chodby jsou zbytečně přetopené. Snížení
teploty v kancelářích o 1°C sníží náklady na topení o 6% a ještě to bude mít dobrý vliv na pracovní výkonnost.
Tiskárna nemusí být zapnuta neustále, je vhodné ji na noc vypnout.
Těmito všemi drobnosti, když jsou opakované, lze získat dobrý pocit prospěšnosti k životnímu prostředí.
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