Udržitelná konference
Na dodržování udržitelných aspektů lze myslet a je možné zohledňovat je také při organizování akcí,
jako jsou konference, semináře, školení apod. Nad možnostmi, jak eliminovat negativní dopady na
životní prostředí a jak využít příležitostí pro uplatnění sociálních hledisek, jsme se zamýšleli i my při
organizování této konference. Téma udržitelných akcí by jistě vydalo na samostatnou konferenci,
nicméně na tomto místě uvádíme alespoň několik podnětů pro zamyšlení či inspiraci.
Součástí většiny podobných akcí bývá
zajištění občerstvení a cateringových služeb.
V takovýchto veřejných zakázkách lze v široké
míře
využít
možnosti
společensky
odpovědného zadávání a podpořit tak
společenské
zájmy
například
etickým
nakupováním (v podobě fair trade produktů) či
využitím ekologicky šetrných řešení. V rámci
občerstvení a cateringových služeb zadavatelé
mohou využít i služeb sociálních podniků
a zohlednit tak sociální aspekty a podpořit
zaměstnávání znevýhodněných osob.
Obecně mohou zadavatelé zamezit nadměrnému a nešetrnému hospodaření se zdroji a energiemi,
ničení přírody či zneužívání dětské práce. Mohou nakupovat produkty, které byly vyrobeny za
spravedlivých pracovních podmínek a s ohledem k životnímu prostředí, či požadovat ekologicky šetrný
způsob produkce a zaměřit se na redukci obalů a odpadů. Do zadávacích podmínek mohou být
zavedeny specifické požadavky formou zvláštních podmínek, nebo se mohou tato kritéria promítnout
do hodnocení zakázky.
Každá akce je specifická svou velikostí, místem, kde se koná apod. Zřejmě nebude možné využít vždy
všechny možné sociální a environmentální aspekty, nicméně mělo by být povinností zadavatele se nad
možnostmi využití relevantních společensky odpovědných aspektů zamyslet. Vždy je také nutné
respektovat principy 3E a obecně závazné právní předpisy.
Při přípravě konference Odpovědné veřejné zadávání 2019, které jste možná také zúčastnili, jsme se
také zamýšleli. Konference se konala v místě pohodlně dostupném z hlavního vlakového nádraží, aby
účastníci mohli cestovat veřejnou dopravou a nemuseli využívat individuální dopravu autem. Bylo
dobře přístupné i městskou hromadnou dopravou.
Textilní tašky – praktický propagační předmět, který účastníci obdrželi při příchodu na konferenci, byly
vyrobeny z fair trade bavlny.
Brožuru s programem, vytiskla tiskárna VSTisk Věznice Pankrác. Na výrobě se podíleli lidé ve výkonu
trestu odnětí svobody. Přispěli jsme tak k tomu, že osoby s kriminální minulostí tráví čas výkonu trestu
smysluplně a získávají a udržují si pracovní návyky a dovednosti, které jim mohou po propuštění na
svobodu usnadnit návrat do společnosti. Vnitřek brožury byl navíc vytištěn na recyklovaném papíru.
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Při zajištění cateringu jsme se soustředili na
eliminaci plastů a jednorázových obalů. Žádali
jsme, aby studené nápoje byly podávány ve skle a
aby se co nejvíce využívalo keramické,
porcelánové, skleněné či nerezové servírovací
nádobí. Dále jsme požadovali, aby podávaná káva
a čaj splňovaly podmínky fair trade produkce.
Dodavatel cateringu, společnost Zátiší Group, se
navíc zavazuje věnovat vždy až 50 procent zisku
na charitativní a filantropické projekty a nově také
na sociální podnikání. Hlavním krédem této
společnosti v rámci udržitelnosti je: Neplýtváme
jídlem ani jinými surovinami, vážíme si darů
přírody a snažíme se je beze zbytku zužitkovat.
V rámci příprav jídel upřednostňují také kvalitní
suroviny místních dodavatelů. Pokud je při
zajišťování cateringových akcí používáno
jednorázové nádobí, je upřednostňováno ekologické z cukrové třtiny. V rámci zajištění pitného režimu
při akcích je využívána kohoutková voda.
Pečené dobroty, kterými jsme se s účastníky rozloučili po skončení konference, připravil sociální
podnik Kavárna Modrý domeček.
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