XIV KONFERENCIJA-DISKUSIJŲ FORUMAS
ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017
TVARAUS RENGINIO POLITIKA
14 metų vystomas inovatyvus ir profesionalus renginys konferencija-diskusijų forumas „Atliekų
tvarkymas“ – tai nuomonių ir įžvalgų platforma, visada atvira naujoms aplinkosaugos, ekonomikos ir visuomeninio
progreso idėjoms.
Pasaulinė tvaraus vystymosi politika daro vis stipresnę įtaką valstybių ir verslo valdymo modeliams, keičia
vartotojų įpročius bei sprendimus, įveda sisteminį trijų dimensijų – aplinkosaugos, socialinės ir gerojo valdymo –
mąstymą visuomenės elgsenoje. Šie procesai neišvengiamai paliečia ir viešųjų renginių sektorių.
Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas bei geruosius tvarių renginių pavyzdžius, šiais metais konferencijosdiskusijų forumo „Atliekų tvarkymas 2017“ organizatoriai imasi lyderio vaidmens ir inicijuoja pirmąjį lietuvišką
tvarų renginį, kuris atitinka tarptautinius atsakingų renginių kriterijus.

MISIJA
Tapti geruoju pavyzdžiu ir įkvėpimo šaltiniu dalyviams, partneriams, rėmėjams ir kitoms suinteresuotoms
šalims, kuris praturtintų tvaraus renginio potyriu ir skatintų profesionalų tvarių renginių organizavimą Lietuvoje.

VERTYBĖS
Atsakingumas, profesionalumas, inovatyvumas, atvira partnerystė, skaidrumas.

TIKSLAI
•
•
•
•
•
•
•

Konceptualiai ir sistemingai valdyti tvaraus renginio turinį ir formatą;
vadovautis tarptautinėmis tvaraus renginio normomis ir geraisiais pavyzdžiais;
užimti strateginę poziciją aplinkosaugos sektoriuje skatinant tvarius renginius;
skatinti sąmoningą, etišką ir atsakingą renginių organizavimo kultūrą Lietuvoje;
atrasti atsakingus partnerius, tiekėjus, suinteresuotas šalis;
skatinti suinteresuotų šalių įsitraukimą ir bendradarbiavimą;
sistemingai siekti pozityvaus visuomenės elgsenos pokyčio tvaraus vystymosi ir tvarių renginių
kontekste.

TARPTAUTINIAI TVARAUS RENGINIO PRINCIPAI
•
•
•
•

Profesionalus ir atsakingas renginio valdymas (angl. Stewardship)
Etikos ir gerojo elgesio principų laikymasis (angl. Integrity)
Lygiavertė suinteresuotųjų šalių įtrauktis ir nediskriminavimas (angl. Inclusivity)
Viešas atskaitingumas ir atvirumas (angl. Transparency)

TVARAUS RENGINIO PRIEMONĖS
•
•
•
•
•
•

Vadovautis ISO 20121:2012 standartu „Tvarių renginių vadybos sistema“;
kelti aukščiausius tvarumo reikalavimus partneriams ir tiekėjams;
efektyvinti renginio organizacinius sprendimus, optimizuoti būtinuosius resursus;
mažinti neigiamą renginio poveikį aplinkai bei tinkamai jį kompensuoti;
intensyviai vystyti partnerių ir tiekėjų dialogą vykdant tvarumo reikalavimus;
viešai ir skaidriai atsiskaityti visuomenei bei suinteresuotoms šalims apie tvaraus renginio rezultatus.

NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS IR KOMPERNSAVIMAS
Konferencijos-diskusijų forumo „Atliekų tvarkymas 2017“ organizatoriai sąmoningai ir visomis galimomis
priemonėmis sieks efektyvinti renginio organizacinius sprendimus bei optimizuoti būtinuosius resursus.
Neišvengiamą neigiamą poveikį aplinkai organizatoriai įsipareigoja kompensuoti įgyvendindami aplinkosauginį ir
socialinį projektus.
Organizatoriai įsipareigoja viešai atsiskaityti už visas renginio organizavimo ir valdymo metu pritaikytas
resursų optimizavimo bei efektyvinimo priemones, taip pat neigiamo poveikio aplinkai kompensavimo projektų
įgyvendinimą.

TVARAUS RENGINIO POLITIKOS VIEŠINIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Visuomenė su konferencijos-diskusijų forumo „Atliekų tvarkymas 2017“ Tvaraus renginio politika bus
supažindinta interneto svetainėje www.atliekutvarkymas.com, renginio partneriams, rėmėjams, tiekėjams ir
kitoms suinteresuotoms šalims – pristatoma tiesiogiai, kaip tvaraus renginio organizavimo turinio ir dialogo
pagrindas.
Ši Tvaraus renginio politika kiekvienais metais bus peržiūrima ir atnaujinama.
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