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KREUJ ŚWIAT BEZ ODPADÓW
I DBAJ O EKOLOGIĘ RAZEM Z NAMI

Cel naszego wyzwania
PROPAGOWANIE EKOLOGICZNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO
STYLU ŻYCIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW I FIRM
Oczekiwania pracowników wobec miejsca pracy zmieniają się wraz
z kolejnymi generacjami wchodzącymi na rynek. Definicja
komfortowych warunków pracy coraz ściślej wiąże się ze stylem
życia, jaki preferują pracownicy, oraz z wyznawanymi przez nich
wartościami. Coraz częściej wśród tych wartości pojawiają się
kwestie dotyczące świadomego, zrównoważonego życia i ochrony
środowiska.
Zero Waste Challenge ma pomóc firmie oraz pracownikom
wprowadzić ekologiczne nawyki i zrównoważony styl życia poprzez
budowanie nowych nawyków, dzięki grywalizacji realizowanej w
aplikacji mobilnej. Takie działania bezpośrednio wpływają na
pozytywny wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Efekty wyzwania
Dodatkowy benefit od pracodawcy wspierający społeczną
odpowiedzialność biznesu (CSR)
Employer Branding - pozytywny wpływ na wizerunek firmy
wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Zwiększenie zadowolenia wśród pracowników, dzięki dzięki
działaniom proekologicznym (psychologiczny efekt pomagania)
Budowanie odpowiedzialnej klimatycznie i ekologicznie kultury
organizacyjnej
Wzrost świadomości dotyczącej Zero Waste, ochrony klimatu i
ekologii wśród pracowników
No i oczywiście zmniejszony ślad węglowy - dążenie do 0% emisji
CO2
Oszczędność pieniędzy dzięki racjonalnemu gospodarowaniu, czy
też powtórnemu użyciu materiałów (mniejsze zużycie papieru i
energii elektrycznej w firmie)

Case study
Zero Waste Challenge
Zapraszmy do obejrzenia krótkiego filmu, ralacji z grywalizacji
dla jednego z naszych klientów.

Moduł - Redukuję odpady
Tutaj znajdziemy wyzwania, które zachęcają do
tego, o czym myśli większość z nas mówiąc o zero
waste. Są one odpowiedzią na obecne problemy
ekologiczne
powstałe
w
wyniku
naszej
nieefektywnej gospodarki odpadowej, takie jak:
coraz
większe
zanieczyszczenie
plastikiem,
wzrastający efekt cieplarniany czy zanieczyszczenie
wód. Zadania z tej kategorii obejmują zmianę
zachowań na takie, które generują mniej
zanieczyszczeń lub tylko takie, które w naturalny
sposób stają się częścią ekosystemu.

Chronię zasoby - Moduł
Tutaj znajdują się wszystkie zadania, które polegają
na dbaniu o naturalne zasoby Ziemi, z których
korzystamy. Wyzwania z tej kategorii zostały
stworzone w oparciu o rzetelną wiedzę o eksploatacji
naszej planety; odnoszą się między innymi do
kryzysu wodnego, masowej wycinki drzew,
degradacji gleby czy wybijania gatunków z powodu
nieelastyczności
mainstreamowej
gospodarki.
Wykonując zadania, które można tutaj znaleźć,
przyczyniamy się do poprawienia globalnego
ekosystemu w sposób bardzo bezpośredni: redukując
zużycie zasobów Ziemi tak, aby mogła ona utrzymać
nasz styl życia.

Moduł - Inspiruję się
Ta kategoria obejmuje wszystkie zachowania, które
nie pasują do pierwszych dwóch kategorii. Można w
niej znaleźć zadania, które polegają na bardziej
aktywnym dbaniu o środowisko, a także takie, które
w naturalny, lecz bardziej pośredni sposób
przyczyniają się do redukcji zużycia zasobów i
generowania odpadów.
Znajdują się tu również ciekawe podpowiedzi i
wskazówki w jaki sposób na co dzień możemy być
bardziej ekologiczni.

Zdobywam Wiedzę - Moduł
To szczególna kategoria, bo wszystkie zadania w
niej zawarte są jednorazowe - polegają one jedynie
na przeczytaniu materiałów edukacyjnych, które
mają formę artykułów, w których przedstawiamy
rzetelną wiedzą na temat zagrożeń ekologicznych
współczesnego świata.
Po przeczytaniu materiału uczestnicy wyzwania
będą mierzyć się z quizem sprawdzającym ich
wiedzę.
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Treść tej prezentacji jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być
wyłącznie jej adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jej rozpowszechnianie,
kopiowanie lub inne działanie w podobnym wymiarze jest prawnie zabronione.
Wszelkie materiały przedstawione w prezentacji są własnością Grywit

