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В днешни дни много от нас са чували за Големия боклучен остров в Тихия океан. Това е
плаващ остров от боклуци в Тихия океан, повечето от които са опаковки от заведения за
бързо хранене. Въпреки че беше свършена много работа по оразмеряването и
анализирането му, все още не беше мислено какво може да се направи с този боклук.
До сега.

Компанията за почистващи препарати Метод е измислила иновативен начин за
справянето с боклуците, плаващи в океана като същевременно ангажира местните
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общности, повлияни от него.
Плажовете на Хаваи обикновенно са последната спирка на отпадъците, пътуващи към
Големия боклучен остров, заради океанските течения и ветрове. Метод организира
множество плажни почиствания по време на Националния месец на океаните,
ангажирайки служители, потребители и доброволци от неправителствените
организации Sustainable Coastlines Hawaii и Kokua Hawai'i Foundation. Като резултат от
тези почиствания доброволците са събрали повече от 1400 кг пластмасови отпадъци.
Но докато повечето океански почиствания просто преместват боклука от плажа на
сметището, Метод използва 100% от него за производството на опаковки за новата си
линия "Морски минерали".
Освен че е полезно за природата това е и умен ход от страна на бизнеса. Чрез тази
инициатива компанията ясно показва ангажимента си по иновативен начин да постигне
промяна като същевременно ангажира и няколко групи заинтересовани страни. А
заради уникалността на тази инициатива участниците я разпространяват както по
време на почистването, така и когато продуктите се доставят в магазините.
Компанията е наясно, че с една единствена инициатива не може да се постигне висок
резултат по посока почистване на боклуците в океаните, но се надява да повиши
информираността на обществеността за Големия Боклучен Остров : „...използваме
бизнеса си за да демострираме умни и иновативни ходове за оползотворяване и
повторно използване на пластмасовите отпадъци, които вече са на планетата.”
Компанията вярва, че ще бъде постигната промяна, защото чрез тази инициатива ще
дадат кураж и на други компании да проучат подобни възможности за справяне с
проблем, който беше нерешим до преди известно време.
Източник: www.triplepundit.com
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