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Global Shapers
Community и софийският хъб
Global Shapers Community е доброволческа платформа с нестопанска цел, възникнала като
инициатива на Световният Икономически Форум. Създадена през 2011 г. от професор Клаус
Шваб, платформата представлява международна мрежа от млади лидери, които активно
участват в представянето на решения и допринасят за своите местни, регионални и глобални
общности чрез различни проекти.
Днес Global Shapers Community има над 10 000 членове, включително алумни, в 400 хъба в 165
държави. Организацията насърчава младите хора да представляват позитивната промяна в
голямо разнообразие от контексти. Вярваме в свят, в който младите хора заемат централно
място в изграждането на решения и създаването на трайните промени.

Софийският хъб на Global Shapers Community е основан през 2015 г. с членове от различни
среди, включително социални предприемачи, медии и маркетинг експерти, продуценти,
адвокати, консултанти, музиканти, учители, организатори на събитя и търговци на енергия.
Проектите на хъба включват инициативи като:
Shaping Sofia – серия от дискусии, първата от които засегна темата за градско озеленяване със
събеседници от ЧЕЗ Електро България, Софпроект, Асоциация на арбористите в България,
Ротаракт Клуб София Витоша-Изгрев, Gorata.bg и представители на Столична община и
Общински съвет
Campaign Bootcamp - интензивно, практическо обучение за представители на НПО и активисти,
което има за цел да популяризират гражданската активност
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Mapping Women’s Market – инициатива, чиято цел е да насърчи приемствеността в един от
най-известните централни квартали на София, като поставя акцент върху местните
предприемачи, подчертавайки положителните елементи на градското многообразие

За наръчника
Наръчникът за устойчиво пътуване до работа, който четете в момента, е резултат от втората
отворена дискусия от инициативата „Shaping Sofia“, огранизирана от софийския хъб на Global
Shapers Community. Серията от събития „Shaping Sofia“ има за цел да даде гласност на
проблемите, пред които е изправена София, и да сподели историите на граждани, организации
и фирми, които разполагат с експертизата да ги решат. Други заинтерсовани страни с
отношение към темата включват обществени представители, градски планьори, активисти и
предприемачи.
Целта на „Shaping Sofia“ е постигане на план за действие, който работи в посока решение на
дискутирания проблем, възползвайки се от експертизата на всички участващи.
Проектът е оритентиран към резултати. В лицето на организатор нашата цел е да провеждаме
редовни срещи и мониторинг на напредъка около достигането до решение на обсъждания
проблем. От друга страна целим постигане на високо ниво на публична намеса, което да ни
държи отговорни за завършването на проектите в обозрим срок.
Този наръчник за устойчиво пътуване до работа цели да представи три основни елемента: :
Градската гледна точка за транспорта;
Трансформацията на различни бизнеси към представянето на по-устойчиви практики за
стигане до работното място;
Препоръки към граждани, бизнеси и други заинтересовани за усвояване на зелени методи
и примери за устойчиви методи, които да бъдат приложени в ежедневието или работната среда.

Разпространението на наръчника е безплатно и предназначено за споделяне сред
граждани, бизнеси и други заинтересовани страни и лица, които биха могли да го
използват за постигане на позитивни резултати в своята общност.
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Въведение

Функцията на транспорта е да осигурява достъп до различни места в града, да
свързва дома с работното място, с училището, с парка, но и да зарежда
магазините, да доставя дрехите и храната. Във всеки голям град ежедневно се
осъществяват хиляди, а дори и милиони такива пътувания. Ефективността на
транспортната система е това, което позволява придвижванията да не бъдат
хаос, а да бъдат предвидими и управлявани.

Водещо място в транспортното и градското планиране от средата на
двадесети век е заемал автомобилът - считан за модерно, удобно и все
по-достъпно превозно средство, към което градовете да се адаптират с
по-широки улици, градски магистрали, кръстовища на две нива и паркинги.
Разчитането само на автомобили за придвижване прави задръстванията
неизбежни, с което се намалява както скоростта на придвижване от точка до
точка в града, така и ефективността на транспортната система.

Степента на моторизация е показателят, който разкрива отношението между
автомобили и жители, а за София е около 500 автомобила на всеки 1000 души, или
един автомобил на двама души. Във Виена този показател е 375 автомобила като
през последните години намалява благодарение на целенасочена транспортна
политика за ограничаване на личните автомобили и насърчаване на пътуванията с
масов градски транспорт, велосипед и пеша. Това е и успешният модел, който все
повече градове следват и който е заложен в стратегическите документи за
градско развитие от най-високо ниво - от Новия градски дневен ред на ООН,
съобразен с Целите на ООН за устойчиво развитие, до конкретните планове за
устойчива градска мобилност на отделните градове.
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София постепенно започва да използва този модел.
Развитието на метрото, обновяването на парка от
масовия градски транспорт с нови и комфортни
превозни средства, намаляването на интервалите за
чакане на спирките са стъпки в правилната посока.
Градът се развива, а системата на градския транспорт
трябва да се адаптира по-бързо и да обслужва и тези
нови жилищни и бизнес зони, за да не са зависими
само
от
личния
автомобил.
Развитието
на
велосипедната инфраструктура също се случва, но с
темпове, които трябва да бъдат ускорени, за да може
София да разполага с цялостна и свързана мрежа,
която предоставя лесен и бърз алтернативен достъп до
различните квартали. Създаването на система от
споделени обществени велосипеди би съкратила
времето за придвижване на кратки и средни
разстояния и би насърчила велосипедното движение.
Споделените автомобили също са позитивна за
градовете тенденция, която виждаме и в София.
Личният автомобил е паркиран в 95% от времето и не се
ползва, а заема градско пространство. Споделеният
автомобил, от друга страна, е в движение много повече,
което го прави по-ефективен и полезен за града.
За да е ясно как се развива транспортната система е необходимо регулярно да бъдат събирани
данни, за да се сравняват тенденции през годините и да се проследява дали конкретни мерки
имат ефект. Използването на сензори и дигитални модели на транспорт би подпомогнало да се
разбере, но и да се планира и управлява по-ефективно движението. Важно е София да има ясна
транспортна политика, с конкретни цели и измерими индикатори, но и да бъде последователна
в прилагането ѝ, за да бъде градът по-приятно място за живот.
Калоян Карамитов,
координатор „ Устройствено планиране, градска среда и
транспорт”, Визия за София

”
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Участници
Българската Асоциация
за електромобилност
(БАЕМ)
Българска асоциация за
електромобилност (БАЕМ) е
създадена през 2019 г. от граждани,
които смятат, че
микро-електрическите превозни
средства са бъдещето на транспорта
в големия град, но също така не
виждат адекватна защита на
интересите на собствениците на
подобни превозни средства и
бизнеси. БАЕМ обединява хора,
фирми и организации около идеята
да се развиват електрическите
превозни средства за градска
мобилност.

Асоциацията работи с цел да убеди
граждани, бизнеси и органи на реда
в ползите от този нов вид транспорт
като удобна, гъвкава, екологична и
безопасна алтернатива.
Електромобилността може да накара
много хора да слязат от колите и да
допринесе много за решаването на
някои от най-належащите проблеми
в големите градове – от мръсния
въздух до задръстванията по
улиците.
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Някои от целите на БАЕМ в посока популяризиране на електромобилността включват:
Да представлява водачите и собствениците на индивидуални електрически превозни
средства пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и
правата им
Да работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения, безопасни условия за
каране на индивидуални електрически превозни средства
Да създава предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между
заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел
оптимизиране на съществуващите транспортни мрежи
Да популяризира индивидуалните електрически превозни средства като по-достъпни,
здравословни и екологичен алтернативен начин на придвижване
Асоциацията успешно постига изпълнението им с различни дейности, включително:
Създаване на канали за разпространяване на новини и иновации в сферата на
екологичния транспорт
Категоризиране на фирмите, предлагащи продукти или услуги в сферата на екологичния
транспорт
Организиране на различни събития за популяризиране на екологичния транспорт
Провеждане на курсове и уроци за безопасност
Създаване на онлайн библиотека със съвети
Участие в активен диалог с институциите за развитие и популяризиране на екологичния
транспорт
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Обединена българска банка
(ОББ)
Обединена Българска Банка е основана през
1992 г. посредством сливането на 22
български регионални търговски банки, a
екипът ѝ наброява над 2 800 служители.
Компаниите, част от КВС груп в България,
предлагат пълния спектър от финансови
услуги, включително лизингови, управление
на активи и факторинг.
Стратегията за устойчивост на банката е
съсредоточена в следните три направления:

9 +
48 3
65 9
41

9 +
45 2
61 5
44

Ограничаване на отрицателното
въздействие върху обществото чрез
политики и насоки за устойчивост, като
намаляват вредното влияние върху околната
среда
Увеличаване на положителното влияние
върху обществото в тези аспекти, в които
банката може да въздейства чрез
ежедневните си дейности

Насърчаване на отговорно поведение
сред всички служители
При изпълнението на стратегията си за устойчиво развитие, банката се фокусира върху
местните общности и икономика. ОББ осъзнава последиците от дейностите си върху
обществото и се стреми да отговори на социалните нужди и очаквания по балансиран, уместен
и прозрачен начин.
Една от многото инициативи, които ОББ предприема през годините е установяването на така
наречения „Екип Синьо“. През 2019 година екипът за кратко сменя цвета си, приемайки
зеленото предизвикателство - „Екип Синьо преминава на зелено“. Служители от цялата страна
имат възможността да избират между изпълнението на две роли - участници или организатори
на „зелено“ събитие. Част от инициативите, които се раждат в последствие са споделено
пътуване до работното място; насърчаване на придвижването с велосипед, пеша или с
градски транспорт; използване на чаши и съдове за многократна употреба, вегетериански дни,
ден без разпечатване на хартия и още над 40 зелени инициативи в 15 български града. Друг
акцент, който дружеството поставя в областта на корпоративната социална отговорност е във
връзка с рециклирането - ОББ осигурява мобилен рециклатор, пътуващ из страната и
предоставящ възможността на екипите си да предадат своята ненужна хартия, метал и
пластмасови и стъклени бутилки.
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VMware
VMware, глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес
мобилност, започва своята дейност в България преди 13 години. VMware България успява да
се наложи като основен хъб за разработки и иновации в регион ЕMEA (Европа, Близкия Изток
и Африка) и ключов стратегически развоен център за компанията в световен мащаб.

“Устойчивите ценности на VMware
са свързани
с разбирането, че технологиите могат да
бъдат сила за добро.”

10

Те вярват, че продуктите, дейностите и хората оказват влияние върху света и се стремят то да
бъде позитивно чрез всичко, което правят. Във VMware концепцията за устойчивост се
разглежда като съвкупност от различни политики и действия с фокус върху служителите на
компанията, естеството на бизнеса и конкретни програми за положително въздействие върху
средата. При развитието на всеки продукт се взимат предвид принципите за устойчивост, за да
може чрез мрежата от клиенти и партньори, които ползват продуктите на компанията, да се
отбележи значителен положителен ефект върху обществото и природата.
Друг основен фокус са хората, тъй като през последните 20 години VMware се превърна от
стартираща компания до глобална организация с повече от 30 000 служители по света. Затова
VMware осъзнава ключовата роля, която има всеки един служител за реализиране на целите на
компанията за оказване на положително влияние. Пример са 40-те часа доброволен труд,
които всеки желаещ служител на VMware България може да вложи в доброволческа кауза по
негов избор. Компанията има установена и еко общност (Sofia Green Team), в която
служителите се включват на доброволни начала.

Грижата за околната среда в офисите на компанията се гарантира с внедряването на смарт
системи за управление на разхода на енергия, използване на възобновяеми източници на
енергия чрез изграждане на соларни панели, зарядни станции за електромобили, паркоместа
за велосипеди, осигуряване на служебни електрически коли за споделено пътуване, и др. От
началото на 2018 г. се създава собствен автопарк с 10 електроавтомобила и 20 велосипеда,
които могат да се ползват от служителите през работния ден или за придвижване от работа до
вкъщи и обратно.
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Forza Consulting
Forza Consulting е консултантска компания, специализирана в предоставянето на ERP решения и
услуги. Компанията е създадена през 2007 г. в Холандия, а днес са повече от 60 души като екипът
в България тепърва започва да расте и към момента наброява 20 души. До голяма степен са
повлияни от ценностите, свързани с устойчивост, които се следват от компанията-майка.
Стремежът на офиса в България е да заимстват, но и да допринасят с нови идеи и инициативи
като имат пълната свобода да ги реализират.
Устойчивите ценности на Forza Consulting в сферата на транспорта са свързани със
стимулирането на всички служители да използват комбиниран или алтернативен транспорт за
придвижване до офиса. Придържат се към максимата, че животът е като карането на колело:
спреш ли, изгубваш равновесие.

“Life is like riding a bicycle. To keep your
balance you must keep moving.”

Ако в Нидерландия се предвиждат субсидии при закупуване на електрически автомобили и това
ги прави привлекателна опция, то Forza Consulting имат корпоративен акаунт и служителите им
могат да ползват услугите на Spark Bulgaria.
В допълнение, компанията предоставя на всеки един служител електрическа тротинетка за
индивидуално ползване като са предприети и всички необходими мерки за безопасност. В
офисът им е обособена и станция за зареждане на тротинетките и колегите им често се шегуват,
че това е Forza автопаркът. Отделно на разположение е и сгъваемо колело за общо ползване.
Както тротинетката, така и колелото са компактни и биха могли да се комбинират с ползване на
градски транспорт в случай, че разстоянието до офиса е по-голямо, няма условия (велоалеи) за
тяхното ползване или времето се развали.
Дори и служителите, които първоначално резерви впоследствие започват да ползват
предоставените алтернативни методи на транспорт все по-активно.
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Spark Bulgaria

Spark е първата изцяло електрическа компания за споделяне на автомобили, предлагаща
достъпни екологични решения за мобилност с удоволствие от самостоятелно шофиране в
София. Системата за споделени автомобили SPARK включва широка мрежа от станции за
зареждане в София. Лесната за използване система, заедно с най-новите превозни средства,
вдъхновява постигането на крайната дестинация по-бързо и с уважение към околната среда.
Мисията на Spark е да насърчава транспортните решения с нулеви емисии и да допринася за
отговорното потребление. От Spark вярват, че е дошъл денят да се насладим на такъв тип
решение.
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Ключови моменти от
събитието
Втората дискусия от серията „Shaping Sofia” се проведе на 16.01.2020г. в град София. Участие
взеха представители на компаниите VMware, Spark, Forza Consulting и Обединена Българска
Банка, както и експерти по градско планиране и транспорт от екипа на Визия за София,
официално звено към Столична община.
Дискусията бе модерирана от Ивана Попова, куратор на софийския хъб и бе инициирана с
покана към Калоян Карамитов, който представи наскоро публикуван доклад на Визия за София
с акцент върху областта на транспорта в контекста на Плана за Устойчива градска мобилност
на столицата. Като част от доклада, екипът представи анкета, която достига до повече от 5000
граждани на столицата. Един от ключовите изводи на проучването е, че през последните
няколко години използването на обществения транспорт намалява, докато други европейски
столици отчитат по-голям брой хора, които редовно използват наличните средства за
обществен транспорт. В допълнение, „Визия за София“ изследва използването на различни
видове транспорт в града, като си партнира в тясно сътрудничество със седем компании с
офиси в София, за да научат повече за транспортните навици на своите служители; начините на
придвижване, които предпочитат, както и часовите интервали, в които обикновено пътуват и
общото време, което им отнема, за да стигнат от точка А до точка Б. В проучването са взели
участие около 300 доброволци, а обработените резултати показват открояващи се тенденции,
сред които:
60% от интервюираните служители използват лично превозно средство, за да стигнат до
мястото на работа, докато едва 35% предпочитат градската транспортна мрежа, а само около
5% предпочитат да ходят пеша или да използват други алтернативи
Служителите, които живеят по-далеч от мястото си на работа, са тези, които са склонни да
разчитат в най-голяма степен на личното си превозно средство като средство за транспорт до
офиса
Значителен брой служители, които въпреки че живеят в радиус по-малко от 3 км от офиса
си, все още предпочитат да използват автомобил, за да стигнат до работа - някои от посочените
причини са свързани с необходимостта да заведат децата си на детска градина или училище,
лични навици, усещане за удобство, липса на велосипедна инфраструктура или удобен градски
транспорт.
Калоян Карамитов заяви, че ако компаниите биха искали да използват по-устойчиви
транспортни практики, може би насърчаване в правилната посока би било да преразгледат
стимулите за безплатен паркинг, който повечето работодатели предоставят, и да търсят
алтернативи, тъй като проучването показва, че 90% от анкетираните използват или безплатен
транспорт до работа, осигурен от техния работодател, или специално място за паркиране –
цифра, което веднага предизвика реакция в публиката. На въпрос от публиката дали такава
мярка наистина ще породи желания ефект или просто ще накара служителите да губят ценно
време, търсейки места за паркиране около офиса и прилежащите улици, Калоян отговори, че
подобни мерки не решават всички проблеми, но определено имат потенциала да повлияят на
избора на онези служители, които нямат истинска необходимост да използват автомобила си,
за да стигнат до работа, основавайки се на предишен опит, който екипът на „Визия за София“
има в прилагането на подобни мерки.
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Проучването също разкрива, че 68% от анкетираните пътуват до офиса сами в колата си, така
че ограничаването на свободно достъпното паркиране може да послужи като катализатор за
насърчаване на хората да споделят личните си или корпоративни превозни средства за
постигане на по-устойчиво пътуване до работа.
Калоян Карамитов завърши представянето на доклада с извадка от добри примери в областта
на устойчивото пътуване до работа, сред които:
прилагането на гъвкаво работно време е ефективен начин за предотвратяване на
задръствания по големите пътища в столицата;
подмяната на ваучери за гориво с ваучери/карти за обществен транспорт в бенефит
стимулите към служителите може да бъде друга посока, за да се насърчи използването
алтернативи на личния транспорт.
Боян Бакърджиев имаше шанса да запознае публиката с това какво представлява SPARK,
каква е ролята на компанията като един от основните участници в постигането на устойчиво
придвижване, както и предизвикателствата и съображенията, с които са се сблъскали до
момента в ролята си на пионери на пазара.
Той обърна внимание на историята на споделеното пътуване с автомобил като услуга и нейната
дългогодишна традиция, датираща от периода след Втората световна война, за изненада на
много от присъстващите. В действителност споделянето на автомобили под формата, която
познаваме, започва в САЩ в началото на 90-те, което ни довежда до последните четири години,
когато споделеното пътуване, подсилен от възможностите на технологиите и системите за
пестене на гориво, се превръща в услугата, която всички познаваме и обичаме. Според Боян
едно от основните предимства на споделянето на електрически автомобили е ниското ниво на
ангажимент с актива и възможността услугата да се комбинира с всички други средства за
градски транспорт, които столицата предлага - например, ако искате да пътувате с метро, но
няма метро станция на пешеходно разстояние до вас, можете просто да използвате споделено
пътуване за да стигнете до най-близката станция и след това да продължите до крайната
дестинация. Тук се намира и разковничето по отношение на концепцията за устойчив
транспорт – възможността да разполагате с редица различни услуги и свободата да ги
използвате по начин, който отговаря на вашия личен вкус и предпочитания.
Публиката беше любопитна да научи каква е стратегията, която Spark имплементира по
отношение на корпоративните клиенти. Към момента заинтересованите компании могат да
отворят корпоративен акаунт в Spark, който им дава достъп до администраторски панел за
лесно използване. Освен това Spark работи и за увеличаване на броя на зареждащите станции,
разположени на терени или в частните паркинги на редица корпоративни сгради.
След като бе засегната връзката между споделянето на автомобили и корпоративния свят,
Христина Харалампиева успя да сподели своя полезен опит по отношение на дългогодишното
партньорство между VMware и Spark. От 2018 г. VMware, в сътрудничество с Spark, успява да
създаде автопарк с общо 10 електрически превозни средства и 20 велосипеда, както и
инфраструктурата, необходима за тяхната поддръжка и зареждане.
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Преди това служителите спорадично започват инициативи за споделено пътуване помежду си
и това партньорство бива естественото продължение на инициативата. Една от причините за
успеха на това партньорство е всеотдайността, която VMware демонстрира по отношение на
ценностите на устойчивото развитие. Усилията за създаването на автопарка на компанията са
част от преследването на по-голямата стратегия за устойчивост, която компанията прилага във
всяка офис локация по целия свят както и сред своите 30 000 служители.
Христина също подчерта важността на насърчаването на приемане на стъпки за постигане на
устойчивост не само в професионалния живот на служителите на компанията, но и на
личностно ниво. За да бъде постигната наистина смислена промяна, усилията трябва да бъдат
целенасочени и последователни, а не само в случаите когато пътуваме до работа или
присъстваме на еко-събитие или семинар. Водени от това убеждение, Христина и нейните
колеги полагат началото на доброволческа инициатива сред служителите, наречена „Sofia
Green Team”, чиято основна цел е да мултиплицира усилията за устойчивост на компанията.
Друга гледна точка и опит с инициативи, насочени към насърчаване на устойчивото пътуване,
бе споделена от Екатерина Григорова от Forza Consulting България. Естеството на
консултантската работа изисква постоянно пътуване от всички консултанти до различни
градове и страни в зависимост от ангажимента, на който са разпределени към всеки един
момент. В опит да намали вредните ефекти от постоянното пътуване, компанията решава да
оборудва всеки служител с електрически скутер, който да използва по собствена преценка придобивка, която има за цел да насърчи служителите да пътуват устойчиво във всеки удобен
момент. Скутерите са подарени безвъзмездно на всеки служител, при присъединяването им
към компанията и остава с тях, дори след като напуснат компанията.
Дискусията не би могла да постигне желаното въздействие, без да се вземе предвид ролята на
професионалиста по човешки ресурси като жизненоважен фасилитатор на популяризирането
на идеите за устойчиво общуване. Деница Сотирова успя да сподели опита и наблюденията си
като част от екипа за човешки ресурси на една от най-големите банки, присъстващи на
българския пазар, а именно Обединена българска банка, част от KBC Group Belgium. В банката
са заети над 2 800 служители, разпределени в офисите и клоновете в цялата страна, което
предполага значителен брой пътувания до и от мястото на работа. Благодарение на тесния
контакт с кандидатите за работа в банката, Деница успява да оцени колко важно е пътуването
до работните места за потенциалните служители. Традиционно в България местоположението
и близостта до офиса са един от водещите фактори, влияещи върху решението дали да се
приеме получено предложение за работа. Тя отбеляза също, че промените във възприятието и
мисленето на хората, независимо от това каква е целената промяна, се случват лесно на ниво
общност, а и по-трудно на индивидуално ниво - затова организационното поведение и
изграждането на силна фирмена култура и ценности са от изключителна важност, особено в
контекста на устойчивостта.
Дискусията завърши с покана за въпроси към участниците в дискусията като на публиката бе
дадена възможност да сподели мнение за предмета на обсъждане и да даде принос към
темата на разговора.
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Препоръки
БАЕМ
„Съветваме всяка фирма да взема активно участие в диалога с държавните институции по
въпросите засягащи бизнеса им. Единствено чрез диалог между публичния и частния сектор
може пазарната ни икономика да се развива. България също така е прекрасно място за
стартиращите и иновативни компании, където те да се развият и да излязат на световния
пазар.“
ОББ
„За разлика от нагласите и убежденията, които имат ситуативен и неуниверсален характер,
ценностите са устойчив психологически конструкт, който започва своето формиране в ранна
детска възраст и остава относително стабилен в бъдеще. Затова от изключително значение са
фигурите на подражание и наблюдаваното поведение още в първите осъзнати години. Всеки
един наш служител, независимо от длъжността си, има своето семейство и близки хора. Някои
са родители, приятели, синове или дъщери и примерите, които те дават с ежедневните си
дейности, повлияват близкия им кръг от хора. Предоставяйки необходимите ресурси от
корпорациите към служителите й и насърчаването им към отговорно социално поведение,
индиректно потиква по-голяма част от обществото да се причисли към каузата, а именно
единност и целеустременост са качествата, които доведоха описаните кампании да
наблюдавания успех.“
Деница Сотирова, Бизнес партньор „Човешки ресурси“ от Обединена българска банка
VMware
„Във VMware вярваме в силата на технологиите и възможностите, които те представят за
намаляване на отпечатъка на бизнеса върху околната среда и позитивната промяна в
обществото. Поради тази причина призоваваме компаниите да се фокусират върху
устойчивостта и отговорното отношение към околната среда както при създаването на
продукти, така и при осъществяване на своите бизнес операции. За осъществяване на
корпоративните цели за устойчиво положително влияние върху средата ключова роля имат
служителите. Затова основните действия на компаниите е препоръчително да бъдат насочени
към ангажирането им с ценностите и целите на компанията. Това би могло да бъде
осъществено чрез инициативи, насърчаващи използването на електрически автомобили или
колелета за придвижване до работа, за разделно изхвърляне на отпадъците и за постигане на
живот с по-малко отпадъци.“
Христина Харалампиева - Комуникации, Събития и Бранд от VMware Bulgaria
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Forza Consulting
„Нашата препоръка към други компании на българския пазар е да насърчават използването на
алтернативни методи на транспорт като не е задължително да се инвестират големи суми.
Както и да не спират да проучват и следват различни нови тенденции в тази посока. Биха могли
да заимстват от опита на по-големи корпорации с установени политики по отношение на
устойчивостта или да бъдат по-гъвкави и иновативни, ако са малка компания като нашата.
Използването на градски транспорт, електрически автомобили под наем, еко и
природосъобразни опции като тротинетките и колелото или комбиниран транспорт са едно
добро начало. Необходимо е да се акцентира върху проблемите, свързани с околната среда, да
се провеждат мероприятия/неформални срещи и да се събират идеи и предложения на самите
служители. Когато тези идеи биват реализирани, има и по-голямо желание от тяхна страна да
ги възприемат, защото ги припознават като свои и няма нужда да бъдат убеждавани в ползите
им.“
Екатерина Григорова - Бизнес консултант от Forza Consulting Bulgaria
Spark Bulgaria
„Нашите препоръки се отнасят до насърчаване на следните мерки и инициативи, които да
спомогнат за своевременна и устойчива промяна в навиците на гражданите относно
придвижването им до работното място:
-Създаване на корпоративен акаунт, с който работодатели могат да предложат на своя работен
екип възможността да направят устойчив избор относно пътуването им до работното място
- Имплементиране на лесна за използване система, заедно с модерни превозни средства,
които да мотивират потенциални потребители с помощта на по-стилно и по-устойчиво стигане
до избраната дестинация
- Работодателите могат да се заемат с насърчаване на транспортни решения с нулеви емисии,
които да допринасят за отговорното потребление като споделено пътуване с колеги
- Осигуряване на ниско ниво на ангажимент и възможността услугата да се комбинира с всички
други средства за градски транспорт; опцията за разполагане с редица различни услуги и
свободата да бъдат използвани по начин, който отговаря на личния вкус и предпочитания.“
Боян Бакърджиев, Мениджър „Връзки с обществеността“ от Spark Bulgaria
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