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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Dôležitou súčasťou poslania TNT je jej záväzok vnímať svoju zodpovednosť za svet, v ktorom
pôsobí. Spoločenská zodpovednosť firmy je definovaná prostredníctvom štandardov ISO 9001,
ISO 14000 a OHSAS 18001. Okrem toho má firma vypracovanú samostatnú politiku spoločenskej
zodpovednosti.
Program odpadového hospodárstva
V zmysle normy ISO 14001 má TNT Slovensko vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Vykonáva sa separovaný zber papiera, plastov a nebezpečného odpadu. Firma má navyše vlastnú
čističku odpadových vôd a v súlade so zákonom pravidelne monitoruje kvalitu vypúšťanej vody. Pred
únikom znečisťujúcich látok do pôdy chráni vybudovaný podzemný zachytávač nebezpečných
látok. kontaminujúcich životné prostredie.

LOKÁLNA CHARITA A SPONZORING
TNT pomáha vysádzať stromčeky v Tatrách
TNT Slovensko sa stala súčasťou ekologického programu Stromy pre život, kde za každých 50
balíkov papiera, ktoré TNT použila vo svojej prevádzke bol vo Vysokých Tatrách vysadený 1 strom.
V roku 2017 bolo vďaka TNT celkovo vysadených 21 nových stromčekov.
TNT a Organizácia muskulárnych dystrofikov
Partnerstvo TNT Slovensko s Organizáciou muskulárnych dystrofikov (OMD) trvá už 10 rokov.
Predmetom partnerstva je bezplatná preprava všetkých potrebných materiálov na akciu Belasý
motýľ – Deň ľudí so svalovou dystrofiou, ktorý sa koná na viacerých miestach po celom Slovensku.
Okrem toho pomáha TNT s organizáciou detských táborov pod záštitou OMD, kam deťom
bezplatne prepravuje invalidné vozíky či ďalšie zdravotné pomôcky.
Spolupráca s OZ ODOS
TNT Slovensko spolupracuje aj s občianskym združením ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia).
Svoj časopis Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie, ktorý vydávajú pre svoje členské organizácie,
pacientov s duševnými poruchami a združenia ich príbuzných mohli vďaka TNT distribuovať do
všetkých regiónov Slovenska úplne bezplatne.
Dni nezábudiek
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje každoročne Liga za duševné zdravie
Slovensko zbierku pod názvom „Dni nezábudiek“. TNT ako dlhoročný partner tohto podujatia
zabezpečila bezplatné doručenie všetkých materiálov na miesta konania zbierky v mestách po
celom Slovensku.
Stromček želaní
Ide o koncept, kedy si deti v núdzi spíšu svoje vianočné želania, firma si ich zozbiera a následne si
zamestnanci vyberú jedno alebo viac želaní, ktoré chcú deťom splniť. Takto sme uplynulé Vianoce
urobili radosť viac ako 30 deťom.

