Országos irodai papírgyűjtési akció az INEST Nonprofit Kft. és a Magyar
Vöröskereszt szervezésében

Budapest, 2009. december 1. - Az INEST Nonprofit Kft. és a Magyar Vöröskereszt által
augusztusban elindított irodai papírgyűjtési akció országos szinten folytatódik. A két szervezet
együttműködésének keretein belül a tesztidőszakban eddig 20 db papírgyűjtő doboz került
kihelyezésre a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára.
„Örömünkre szolgál, hogy a Vöröskereszt támogatja kezdeményezésünket, és egyetért abban,
hogy országos szinten folytassuk az irodai papírgyűjtési akciót. Az eddig összegyűjtött és
leselejtezett 1770 kg papír újrahasznosításával több mint 1 tonna fehér papír állítható elő.
Ehhez – amennyiben hagyományos papírgyártásról beszélünk – 1700 kg fára és 417 köbméter
vízre lenne szükség – mondta Weöres Márta, az INEST Nonprofit Kft. Környezetvédelmi
szakértője.
Az akció sikerei nyomán a felek úgy döntöttek, hogy országos szinten is kiterjesztik az irodai
papírgyűjtést, így a Vöröskereszt kirendeltségeibe országszerte további 100 papírgyűjtő
dobozt szállít az INEST Nonprofit Kft. A határozatlan idejű megállapodás keretében az év
végére várhatóan több száz dobozt helyeznek el.
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egészségmegőrzés egyaránt kiemelten fontos. Erre a programra mint a tudatformálás egyik
eszközére tekintünk, és bízunk benne, hogy az ország minden részéről egyre többen
csatlakoznak az irodai papírgyűjtési akcióhoz” – tette hozzá, Selymes Erik, a Magyar
Vöröskereszt főigazgatója.
Az INEST NonProfit Kft.-ről
A cég 2008-ban kezdte meg a környezet kímélését, megóvását célzó tevékenységét, amelynek
fókuszában
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programjukként több száz irodai szelektív papírgyűjtő szigetet telepítettek, és megkezdték a
nélkülözhető papírok nyersanyaggá történő átalakításának megszervezését.
Referenciáik között szerepel már például a rendőrség, önkormányzatok, Sodexho, Ernst &
Young, OSI, Gold Communications, Forprofit Kft., Codexis Laboratories Hungary Kft., Sauflon
Magyarország Kft. stb. A cég filozófiájának fontos része az a gondolat, hogy a
környezettudatos magatartás a jövő generációi számára lehetővé teszi, hogy ők is élvezhessék
még a természet adta szépségeket. Bővebb információért látogasson el a www.inest.hu
weboldalra.

