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... absolutely perfect
and complete services
ENVIROCONT s.r.o. je česká společnost,
jejímž cílem je zajišťování komplexních služeb v oblasti ochrany životního prostředí
a integrovaného systému managementu.

Ing. Andrea Bednářová

Více informací a koplexní servis hledejte zde:

www.envirocont.cz
ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží 821/11
400 01 Ústí nad Labem

E-mail: envirocont@envirocont.cz
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Jednatelka společnosti

ÚVODNÍ
SLOVO

Letošní rok pomalu končí a všichni jsme v očekávání toho lepšího co nás
čeká v novém roce 2021.
I přesto, že rok 2020 přinesl do životů nás všech řadu zásadních změn
a obav v pracovním i osobním životě, udála se i řada věcí dobrých a pozitivních. V našem týmu jsme tyto změnu pojali jako výzvu a připravili jsme
pro naše zákazníky novinky, o kterých bychom Vás rádi informovali v tomto
letošním Newsletteru.
Přejeme Vám v novém roce 2021 pevné zdraví a vše dobré
Andrea Bednářová a tým ENVIROCONT
Tel.: +420 475 207 100
Mobil: +420 603 247 850
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Letos jsme bohužel neběželi. Nechtěli jsme riskovat zdraví našeho týmu
a našich blízkých. Běh je pro nás zábava, vzájemné propojení, relax a tak
jsme běhali jsme celý rok za každého počasí a celkem jsme jako tým letos
naběhali úctyhodných 3412 km.

Máme nové webové stránky, kde naleznete všechny potřebné i zajímavé
informace o naší společnosti www.envirocont.cz

ORGANIZOVALI JSME
ON-LINE FÓRUM IMS
Dne 3. 12.2020 jsme organizovali již XII. Fórum IMS s cílem sdílení příkladů dobré praxe v oblasti EHS & IMS napříč našimi zákazníky. Hosty a
přednášejícími byli společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o. a CYRKL
Zdrojová platforma, s.r.o. Fórum IMS se konalo poprvé on-line a účastnilo se ho několik desítek zástupců našich zákazníků. Společnost Black
& Decker (Czech) s.r.o. informovala o příkladech finančních úspor díky
využití odpadů a poté o preventivních opatřeních v rámci pandemie COVID-19, dále zástupce společnosti ENVIROCONT s.r.o. prezentoval, jak
provádět Hodnocení shody s právními požadavky ŽP/energie „na dálku“ a
na závěr představili zástupci společnosti CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
nové trendy cirkulární ekonomiky v podnikové ekologii, praktické příklady
cirkulárního odpadového hospodářství a své nástroje www.cyrkl.com a
Cirkulární odpadový sken.

>> VYUŽÍVÁME ODPADNÍ

MATERIÁL S REFORMÁTEM

Helena

Po téměř 20ti letech spolupráce jsme
se oficiálně rozloučili s naší kolegyní
Ing. Helenou Říhovou, která odešla do
důchodu a bude si nyní užívat novou
etapu svého života.
A toto k Heleně cítíme: „Skvělou kolegyni
je těžké najít, náročné opustit a nemožné
na ni zapomenout!“

NAŠE FIREMNÍ KULTURA,
NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty jsou v nás všech, jsou součástí celého našeho týmu,
jsou duší naší společnosti, naší práce. Nevidíte je, ale vnímáte je.
A takto jsme si je „zviditelnili a popsali“. AKTUALITY

Stalo se pro nás již tradicí spolupracovat s týmem mladých designerů
z Reformátu a touto cestou podporovat růst Reformátu. Letos pro nás
Reformát vyrobil ručně zápisníky z odpadních materiálů, z nichž některé pochází od našich zákazníků. Zápisníky mají voňavé kožené desky
a lze je doplňovat vyřazeným papírem pro poznámky a používat je tak
stále do kola po vzoru cirkulárního odpadového hospodářství.

>> PODPORUJEME

V rámci 33. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace jsme podpořili projekt Michaely Klihavcové
s názvem Otevřené dveře v Jeronýmově 7. Papírnictví a knihařství Reformát otevře dveře své dílny v domě Jeronýmova
7 a uspořádá tři jednodenní multižánrové festivaly, jejichž
společným jmenovatelem bude řemeslná tvorba založená
na upcyklaci, myšlenkových konceptech zero-waste a slow-living. Tyto principy jsou plně v souladu s filozofií naší společnosti a jelikož s Míšou Klihavcovou a Reformátem dlouhodobě spolupracujeme, rádi jsme tento projekt podpořili.

ON-LINE SLUŽBY
NAŠÍ SPOLEČNOSTI

V letošním roce
jsme se rozhodli PF
pojmout elektronicky
a ekologicky .
Již brzy je můžete
očekávat ve vašich
e-mailových
schránkách.

Jelikož jsme rizika v souvislosti s pandemií Covid-19 pojali jako výzvu, nabídli jsme našim zákazníkům on-line služby
např. on-line interní audity a audity dodavatelů, on-line školení interních auditorů i zaměstnanců našich zákazníků, on-line
hodnocení shody s právními požadavky ŽP a energie a v neposlední řadě on-line konzultace a jednání prostřednictvím
Microsoft Teams, Skype a dalších nástrojů.

