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1,

A Jelen terv 2013. szeptember.2.-ától lép hatályba.

Általános célkitűzések
A fenntartható fejlődés olyan érték, amely mélyen gyökerezik az Európai Unióban, és a
magyar társadalom számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A fenntartható fejlődés célja
olyan fejlődés, amely jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit
saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A Baba Egyetem Egyesület fenntarthatósági
tervében – költségvetési lehetőségeihez képest – alapvetően két területre összpontosít:
egyrészt a környezeti célok megfogalmazására és teljesítésére, másrészt a társadalmi feltételek
javítására.
A Baba Egyetem Egyesület az alábbi általános célkitűzések figyelembevételével készítette el
a fenntarthatósági tervét.
-

A Baba Egyetem működése, tevékenysége, programjai során a gazdaságosabb és
környezetkímélőbb működésre törekszik.
A Baba Egyetem hozzá kíván járulni a társadalmi feltételek javításához.

Jelen fenntarthatósági terv hatálya kiterjed a Baba Egyetem székhelyére és telephelyeire,
továbbá valamennyi alkalmazásban álló munkatársára.
II. A környezeti fenntarthatósággal összefüggő feladatok, célkitűzések
A Baba Egyetem a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti
fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja.
a,
Új gépek, eszközök, vásárolt termékek esetében figyelembe veszi az:
energiafelhasználást, a jótállás idejét , fontosságát mérlegeli minden beszerzendő terméknek,
továbbá figyelembe veszi a termékek eredetét. Előtérbe helyezi a hazai gyártókat és a helyi
termelőket. Így a szállítás esetén a CO2 kibocsájtást is mérlegeli.
b,
A Baba Egyetem célul tűzte ki a szelektív hulladékgyűjtést, továbbá beszerzett egy bio
komposzt tárolót ezzel is csökkentve az Egyesület hulladék mennyiségét.
c, A papír felhasználásával kapcsolatos célkitűzések
c1,
A Baba Egyetem Egyesület a papír vásárláskor előnyben részesíti a környezetbarát
termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek
fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.
c2, A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt,
bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk
nyomtatására, ill. Családi napközijeinkben a gyermekek rajzfejlesztésére használjuk.
Továbbá dokumentum elválasztásra megjelölésre, hasznát borítékok szolgálnak.
C3, A Baba Egyetem Egyesület a környezettudatos szemléletét árajánlat kéréseiben is
feltünteti , hogy vegyék figyelembe a környezeti szempontokat.
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III. Fenntartható fejlődés és munkakörnyezet
A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás racionalizálása. A
rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony felhasználás, valamint
energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése hozzájárul Egyesületünk gazdaságosabb
működtetéséhez. A hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani az irodatechnikai eszközök, konyhai berendezések üzemeltetésével kapcsolatos
szokásokra, valamint a telephelyek fűtés használatának módjára. Ezen okokból szeretné
Egyesületünk szegedi telephelyét mihamarabb leszigetelni, mivel hatalmas energia kell hozzá,
hogy felfűtsük. Szeretnénk, ha ez megvalósulna 2015 telére.
a, Az épületekben elhelyezett energia felhasználó készülékek takarékos működtetése.
b, A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése.
A Baba Egyetem Egyesület törekszik a kombinált, valamint anyag és energiatakarékos
irodatechnikai, konyhai, egyéb, készülékek beszerzésére és alkalmazására. Minden eszköznél
fontos figyelmet fordítunk az energiafogyasztási szempontra.
IV. Fenntartható fejlődés és társadalmi feltételek javítása
a, A Baba Egyetem Egyesület vállalja, hogy honlapján biztosítja a nyilvánosság számára az
aktuális környezeti információkhoz való hozzáférést.
b, A Baba Egyetem támogatja az alkalmazottat abban, hogy környezetbarát közlekedési
eszközzel, tömegközlekedéssel jussanak el munkahelyükre.
c, A Baba Egyetem támogatja a kistérségben élők foglalkoztatásának növelését. Így Szegedi
telephelyünkön Bordányi, Üllési munkavállalóink is vannak.
d, A Baba Egyetem Egyesület vállalja, hogy munka vállalói, ill. hozzánk járó családok
tudásmegosztáson vesznek részt, ahol felkészülnek, beszélgethetnek, a fenntarthatósággal
kapcsolatos témában.
V. Záró rendelkezések
a, Baba Egyetem Egyesület munkatársai közül 2013. október 2.-áig fenntarthatósági felelőst
jelől ki, akinek munkaköri leírásába belekerül a fenntarthatósági szempontok állandó
vizsgálata és érvényesülésének elősegítése.
b, A Baba Egyetem Egyesület a fenntarthatósági tervét az egyesület hivatalos honlapjára is
elhelyezi.
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