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BEMUTATKOZIK A „ZÖLDÜLNEK
A KIRÁLYOK” KÖRNYEZETTUDATOS VERSENY KÉT RÉSZTVEVŐJE
22nd Century Club Café – CLUB22
A Club22 az EU által támogatott „Kultúra Utcája projekt” részeként jött létre a Kazinczy
utcában, esélyegyenlőségi és öko-tudatos
közösségi térként. A helyszín Budapesten,
a Dob és a Kazinczy utca sarkán található.
A kávézót Sas Sándor,
a kávézó vezetője mutatja be.
A Club22 lehetőséget biztosít, hogy épek és
fogyatékkal élő emberek korlátok nélkül jól
érezzék magukat és ledőljön a köztük lévő
„különbség” fala. A helyszín nem csak akadálymentesített, de vakvezető sáv és braille
írás segíti a vak és gyengén látókat, ilyen
a városban máshol nincs. Itt lehetőség nyílik mindenkinek megmutatni atehetségét
különböző művészeti ágakban, mert a belépés ingyenes. Emellett szervezünk borkóstolókat, volt arra példa, hogy a borkóstolás program alatt látássérült emberek olvastak fel.
` Miért volt fontos a Club22 számára, hogy Öko-tudatos közösségi tér legyen,
valamint mit jelent a SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. által szervezett Zöldüzlet
verseny a Club22 számára?
Egyfelől ilyen jellegű hely nincs Magyarországon, másfelől példát szeretnénk mutatni másoknak, hogy ha csak egy kicsit is odafigyelünk saját környezetünkre, akkor a sok kis lépéssel tehetünk bolygónkért. Nevünk is ebből
a gondolatból ered, azt fejezi ki, hogy gondolkodásunkban előretekintünk
a 22. századra, mi például elektronikus itallappal rendelkezünk. Egy QR kódot
lehet beolvasni okostelefonnal, amelyen 7 nyelven jelenik meg az itallapunk.
Öko-tudatos hely lévén, nem volt kérdéses, hogy a Zöldüzlet mintaprojektben is részt vegyünk. A versenyben vállaltuk az energia, gáz-, vízfogyasztás
csökkentését, az irodában való környezetbarát papír használatát, a szelektív hulladékgyűjtést, környezetbarát termék forgalmazását, valamint azok
vásárlását az üzlet működéséhez (zöld beszerzés). Utóbbi azt jelenti, hogy
az általunk beszerzett üdítő, pálinka, bor nem csak bio, de fontos, hogy azok
a cégek, amelyektől beszerezzük, tanúsítvánnyal rendelkezzenek.
Best Western Plus Hotel Ambra
Egy családias, boutique jellegű szálloda,
amely elnyerte a Budapest Hotelstart szállásfoglalási oldalán a „Kitűnő személyzet”
minősítést. A 37 modern stílusú szobával
rendelkező szálloda Budapest belvárosának szívében, a macskaköves Kis Diófa utcában található.
`A „Kitűnő személyzet” minősítést mikor
kapta a hotel?
A Hotelstart oldalán 2011-ben, a Tripadvisor
oldalon pedig 2012-ben és 2013-ban is
megkaptuk a „Certificate of Excellence” minősítést.
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` A hotel törekszik a környezettudatos működésre. A vendégek számára ez fontos?
A vendégektől ritkán kapunk konkrétan erre vonatkozó visszajelzést,
azonban általában az a tapasztalat,
hogy az utazó vendégek is egyre
tudatosabban választanak útirányt,
szállást, szolgáltatást. A szálloda
vezetősége is fontosnak tartja a
környezettudatos működést, ezért
is csatlakozott a programhoz.
` Miért döntöttek úgy, hogy beneveznek a Zöldüzlet versenybe?
Mit tesznek annak érdekében, hogy
javítsanak környezeti teljesítményükön?
A Zöldüzlet verseny lehetőséget ad
arra, hogy felhívjuk az ügy fontosságára a figyelmet, mind a vendégek,
mind a dolgozók körében, valamint
részt vegyünk megbeszéléseken,
előadásokon, ahol a korábbi ide
vonatkozó ismereteinket bővíthetjük. Vállalásainkban szerepel az
energia-, a gáz- és a vízfogyasztás
csökkentése, így tehát a környezeti teljesítmény javítása érdekében
a meglévő adatokat, információkat
havonta elemezzük. A beszerzéseknél is figyelembe vesszük, amenynyiben környezettudatos módszert,
terméket ajánl egy partner.
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