DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Ime organizacije:
Kulturno ekološko društvo Smetumet
Ime storitve:
Poslovna, promocijska in osebna darila, voščila, vizitke in vabila iz odpadnega materiala
naročnika
Na kratko o organizaciji:
Kulturno ekološko društvo Smetumet je posledica kritičnega razmišljanja in prevpraševanja
problematike odpadkov in odnosa družbe do okolja ter soljudi. Skozi spoj umetnosti,
ekologije, oblikovanja in igranja problematiziramo posameznikov odnos do narave, potrošnje,
odpadkov in sodobnega načina življenja.
Aktivno, uspešno in vse bolj obširno delujemo od leta 2007. Smo maloštevilen a uspešen,
povezan, entuziastičen in energičen tim z inovativnim ter iskrenim pristopom do svojega dela.
Vzrok / pobuda za storitev:
...ker je material, ki lahko postane darilo ali vabilo, že v vašem košu...
Če ste ali želite postati družbeno odgovorni in ekološko osveščeni, naročite poslovna darila,
voščila, vizitke ali vabila iz odpadkov svojega doma ali podjetja. Ponujamo vam domiselne,
duhovite, estetske in uporabne izdelke, ki jih lahko podarite svojim poslovnim sodelavcem ali
prijateljem.
Iz pisarniškega ali industrijskega odpadnega materiala vašega podjetja po naročilu oblikujemo
posebno linijo poslovnih daril z osebnim pečatom ročnega dela. Upajte si!
Kako poteka storitev (časovno, vsebinsko, finančno, kadrovsko…):
Naročnik opredeli, kaj potrebuje (darila / voščila / vizitke itd), kakšna je količina ter finančni
okviri. Hkrati prebrska skladišča, pisarne, proizvodne in druge prostore in detektira, kakšne
odpadke proizvaja. Glede na želje in potrebe ter dane možnosti poiščemo najboljšo rešitev za
porabo odpadnih materialov pri izdelavi novih uporabnih izdelkov, ki jih pospremimo s
kratkim tekstom, ki pojasnjuje koncept reciklaže in trajnostnega delovanja.
Namen sodelovanja Smetumet-a in naročnika ni le izvesti neko storitev in zadovoljivo
preobraziti kupčka smeti v lične izdelke. S tem želimo čim večje število ljudi osvestiti in k
njim prinesti sporočilo o drugačnih rešitvah in možnostih delovanja, ki za seboj puščajo
pozitivne odtise.
Poslovni rezultat:
Storitev je ena izmed reči, ki jih v društvu počnemo in nam med drugim omogoča, da še
naprej vse bolj aktivno delujemo, SmetumetZibko vzdržujemo in izvajamo neprofitne
izobraževalne in osveščevalne projekte, ki nimajo (zadostne) finančne podpore.
Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna?
Vsi izdelki so narejeni lokalno – v Sloveniji. Razvoj izdelkov - oblikovanje in tehnologija – je
avtorsko delo članic društva Smetumet, tudi proizvodnja izdelkov se izvaja v okviru društva,

za določene serije pa se povežemo s šiviljami, študenti in drugimi osebami, ki iščejo delo.
Odpaden material je prav tako lokalno predelan, večinoma ročno, brez energijsko potratnih
industrijskih reciklažnih postopkov ali okoljskih onesnaženj.
Izdelki so zasnovani tako, da so poleg estetskega izgleda tudi kar se da uporabni, čim dlje
trajajo, jih je možno ponovno uporabiti ali imajo že začrtano krožno pot z jasno opredeljenim
končnim ciljem – ob njegovi izrabi / odrabi.
Izdelani so z minimalno uporabo dodatnih materialov ter porabe energije, poleg tega se čim
bolj izogibamo mešanju različnih materialov, ki otežujejo reciklažo izdelka po odrabi.
Izdelek je pospremljen tudi s kratkim tekstom, ki osvešča in izobražuje, saj nosi ekološko /
etično sporočilo.
Poleg tega gre izkupiček od naročila v delovanje neprofitne nevladne organizacije s statusom
društva v javnem interesu (kulturno ekološko društvo Smetumet), ki izvaja številne projekte
(www.smetumet.com).
Kako naprej?
Storitev uspešno izvajamo že nekaj let in se veselimo novih naročil strank, ki razumejo pojme
družbene odgovornosti, trajnostne naravnanosti ter ekološkega ter etičnega poslovanja.
Kontaktna oseba za več informacij o storitvi:
Maja Modrijan, 041 228 900, smetumet@gmail.com

