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Prisotnost v svetu 
• Lexmarkovi izdelki so danes prisotni v več kot 170 državah.  
• Lexmark ima v najemu in svoji lasti okoli 700.000 m2 objektov po vsem svetu in prodajne podružnice v več kot 

70 državah. Imamo tri proizvodna središča: v Boulderju v Koloradu, v Juárezu v Mehiki in v mestu Lapu-Lapu 
na Filipinih. 

• Lexmark ne deluje na zaščitenih območjih ali območjih, ki so del rdečega seznama ogroženih območij, ki ga 
izdaja Svetovna zveza za varstvo narave.  

• Lexmark pri najemu obstoječih prostorov ali gradnji novih vedno izbere območja, ki so že industrializirana. 
S tem preprečujemo krčenje gozdov in uničenje življenjskega prostora v manj razvitih državah.  

Glavni cilji podjetniške družbene odgovornosti 
 Cilj: Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov  

Namen: Zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % (2005–2017)  
Napredek v letu 2011: Lexmark je svoje skupne izpuste toplogrednih plinov zmanjšal za 29 % v 
obdobju od leta 2005 do leta 2011. 
 

 Cilj: Nadaljnje sodelovanje v projektu razkrivanja ogljika (angl. Carbon Disclosure Project)  
Namen: Nadaljnje sodelovanje v projektu razkrivanja ogljika, vključno s sodelovanjem v projektu 
CDP SCLC (Chain Leadership Collaboration) 
Napredek v letu 2011: Lexmark vsako leto javno poroča o izpustih GHG v okviru projekta 
razkrivanja ogljika in projekta CDP SCLC. 

 
 Namen: Varstvo in vnovična uporaba vode 

Cilj: Zmanjšati porabo vode za 20 % (2005–2017) 
Napredek v letu 2011: Lexmark je dosegel 39 % zmanjšanje porabe vode v primerjavi z začetnim 
letom 2005.  

Namen: Izvesti Lexmarkov načrt varčevanja z vodo v šestih točkah do konca leta 2017 
Napredek v letu 2011: Lexmark dela na vseh točkah tega načrta varčevanja z vodo.  
 

• Leta 2011 smo že drugo zaporedno leto dosegli 100 % kazalcev GRI, vključno s tistimi za okolje, izdelke, finance in 
ekonomijo, družbo, delo in človeške pravice. Naš cilj je bil 20-odstotno znižanje na različnih področjih, kot so CO², 
poraba energije in vode ter odpadki (obdobje 2005–2017).  

o Na koncu leta 2011 smo dosegli te rezultate:  
 –29 % CO2 in GHG  
 Skupna letna poraba energije je bila zmanjšana: –16 % v primerjavi z letom 2007, –8 % za 

neposredno porabo energije  
 –24 % porabe odpadkov v primerjavi z začetno vrednostjo leta 2005 

Mednarodno priznanje 
• Lexmark od novembra 2011 izpolnjuje pogoje indeksa Dow Jones Sustainability World Enlarged in je 

bil uvrščen vanj, hkrati pa je priznan kot vodilno podjetje na področju trajnosti v njihovem letopisu 
trajnosti 2012. 

• V letu 2011 je revija Corporate Responsibility Magazine uvrstila Lexmark med enega od svojih 100 najboljših 
podjetij na področju korporativnega državljanstva.  

o Paul Rooke, Lexmarkov predsednik uprave, je bil imenovan za generalnega direktorja leta v reviji 
Corporate Responsibility Magazine (oktober 2011) in si je prisvojil naslovni članek v novembrski 
številki (2012). 

• Lexmark je leta 2011 dosegel skupno uvrstitev na 15. mestu indeksa Maplecroft Climate Innovation Index.  

• Podjetje Lexmark Research and Development Corporation (LRDC) je prejelo nagrado 2011 Best in Community 
Projects filipinskega urada za gospodarska območja (Philippine Economic Zone Authority oz. PEZA) 

• Podjetje je prejelo nagrado When Work Works ustanove Alfred P. Sloan za poslovno odličnost na področju 
prilagodljivosti delovnih mest 
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Sodelovanje v programih po vsem svetu 
• Pobude za okoljske pravice temeljijo na t. i. načelih Global Compact organizacije Združenih narodov (UNGC), 

ki smo jim zavezani že od leta 2008. 

• Članstvo v organizaciji Electronic Industry Citizenship Coalition: Leta 2011 smo približno 200 Lexmarkovih 
dobaviteljev (236 dobaviteljev predstavlja približno 80 % naše porabe in naših največjih 100 dobaviteljev 
predstavlja približno 65 % naše porabe) prosili, da izpolnijo vprašalnik za samoocenitev organizacije EICC z 
orodjem ETASC.  

o E-TASC je spletno orodje za zbiranje in analiziranje podatkov, ki je podjetjem v pomoč pri zbiranju, 
upravljanju in analiziranju podatkov o družbeni in okoljski odgovornosti dobaviteljev.  

o Sodelujemo neposredno z dobavitelji (in njihovimi itd.), da bi čim bolje razumeli, da minerali ne 
izvirajo iz spornih virov, ne glede na to, da je ugotavljanje njihovega porekla precejšen izziv. 

• Lexmark je zavezan konvencijam Mednarodne organizacije dela (ILO), ki ima med svojimi cilji med drugim tudi 
spodbujanje odprtih kanalov komunikacije med zaposlenimi. 

Skladnost izdelkov 
• Lexmark je v celoti skladen s temi regionalnimi in mednarodnimi direktivami:  

o RoHS: Direktiva EU 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi (RoHS). 

o REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (EU) 
o WEEE: Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi 
o Montrealski protokol: mednarodni dogovor o zmanjšanju izpustov ozonu škodljivih snovi 
o  Zdravi in varni izdelki: Lexmark izvaja preskušanje toksičnosti skladno s predpisi Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 404, 405, 406 in 423. 

Ekooblikovanje izdelkov 
Pobude za izdelke obsegajo vse izdelke in postopke, ki jih razvijemo, da bi strankam pomagali zmanjšati okoljski odtis, 
vključno z rešitvami, ki so jim v pomoč pri zmanjšanju porabe papirja, porabe energije in ustvarjanju odpadkov.  

• Trenutni Lexmarkovi laserski tiskalniki ne ustvarjajo več kot zgolj sledi ozona . Tiskalna tehnologija, ki je imela 
za posledico precejšnje ustvarjanje ozona, se ne uporablja več. 

Energijsko učinkoviti izdelki 
• Zmanjšanja: –65 % za našo lasersko opremo in –47 % za brizgalne naprave v zadnjih 3 letih. 
• Lexmark je kot ustanovni partner pobude Energy Star primer energetsko učinkovitega oblikovanja izdelkov 

o Fiksirna tehnologija Instant Warm Up v družini izdelkov Lexmark C79x/ x79x uporablja našo fiksirno 
enoto z najhitrejšim ogrevanjem – najhitrejšo barvno tračno fiksirno enoto na trgu. 

• Rezultat: –87 % krajši čas tiskanja iz stanja mirovanja v primerjavi s starejšimi modeli 
tega izdelka. 

• Na globalni ravni številni razpoložljivi Lexmarkovi laserski izdelki izpolnjujejo zahteve glede porabe cenjene 
nemške ekooznake Blue Angel. 

Lexmark tudi vnaprej razvija inovacije, kot so toner s sklenjeno zanko in postopki recikliranja kartuš s črnilom za 
brizgalne tiskalnike.  

o Lexmark je že od 90. letih prejšnjega stoletja vodilni na področju recikliranja plastičnih odpadkov. 
Naši inženirji so našli številne dobavitelje smol PCR z želenimi lastnostmi. Ko jih odobrimo, se začnejo 
uporabljati v Lexmarkovih izdelkih. 

o Z vključevanjem reciklirane visokoodporne polistirenske plastike v nove kartuše s tonerjem smo 
dosegli v povprečju 10-odstotno uporabo vsebine PRC (post consumer recycled). 

o Ohišja kartuš za brizgalne tiskalnike iz programa za vračilo se ponovno uporabljajo po 25-odstotni 
stopnji v sklenjeni zanki recikliranja plastike, ki se uporablja za proizvodnjo novih kartuš s črnilom 
znamke Lexmark. 
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• Ta dva programa sta značilna primera ključnih načel trajnostne uporabe, zaradi katerih je Lexmark prvi in 
edini proizvajalec tiskalnih kartuš, ki pri recikliranju uspešno uporablja sistem sklenjene zanke tako za 
kartuše s črnilom kot tiste s tonerjem.  

• Lexmark izčrpno preskuša reciklirane papirje različnih sestav v vseh slikovnih napravah Lexmark. 
o  Lexmarkov fotografski papir PerfectFinish™ se proizvaja iz snovi, pridobljenih v okviru programa 

ohranjanja gozdov PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifications). 

Embalaža 
• Tiskalniki in potrošni material Lexmark uporabljajo embalažo iz sestavin, pridobljenih iz obnovljivih (škatle iz 

valovite lepenke, stisnjena pulpa) in neobnovljivih virov (ekspandiran polistiren, polietilenske vrečke in druge 
plastične snovi).  

• Zmanjšanje količine embalaže za model X46X je imelo za posledico povprečno 20-odstotno 
povečanje gostote izdelkov na paletah za vse naše linije izdelkov v primerjavi s prejšnjo embalažo. 
Rezultat je, da se uporabi vsaj 317.515 kg manj borovega lesa. 

• V začetku leta 2011 je Lexmarkova storitvena skupina razvila novo obliko embalaže, ki uporablja 
penaste blazine, ki jih je mogoče konfigurirati za zaščito različnih modelov fiksirnih enot in znova 
uporabiti za pošiljanje nadomestnih delov. Sestavljena je iz 65 % reciklirane vsebine 

• Med kovinami, uporabljenimi v izdelkih Lexmark, prevladujejo jekleni izdelki iz recikliranih in novih virov.  
• Lexmarkova novorazvita tehnologija »ship clip« uporablja 70 % manj plastike, za katere proizvodnjo je 

potrebno manj in odpravlja potrebo po plastični ovojnini, ki je bila potrebna pri starejši tehnologiji.  
o Pričakujemo, da bo ta inovacija v naslednjih petih letih odpravila potrebo po več kot treh milijonih 

kilogramov plastike in več kot 48.000 kilometrih ovojnine. 
 

 Namen: Zmanjšanje porabe nerecikliranih 
snovi v izdelkih  

 

Cilj: Povečati količino materialov PCR v 
potrošnem materialu, strojni opremi in embalaži  
Napredek v letu 2011: Lexmark je svojo uporabo 
plastike PCR poleg kartuš razširil še na 
proizvodnjo embalaže.  

 
Okoljske rešitve 
Lexmark je v letu 2011 proizvedel 18.316 metrskih ton odpadkov. Od leta 2007 do danes se je delež recikliranih 
odpadkov povečal s 63 % na 78 %  
 

 Namen: Karseda zmanjšati količino odpadkov  
Cilj: Doseči 20-odstotno zmanjšanje količine ustvarjenih odpadkov (2007–2017)  
Napredek v letu 2011: Lexmark je presegel ta cilj: -24%. Količina nevarnih odpadkov je v letu 2011 
padla za 61 %.  

 
 Namen: Prihraniti energijo (zmanjšati uporabo fosilnih goriv)  
 Cilj: Doseči 20-odstotno zmanjšanje porabe energije na sedežu podjetja, pri proizvodnji in razvoju 

(2005–2017)  
 Napredek v letu 2011: Lexmarkova uporaba posredne energije se je od leta 2005 do leta 2011 

zmanjšala za 20 %. Ta padec je posledica energijsko učinkovitejšega poslovanja, zmanjšanja 
objektov ipd. 

• Ekonačin je na voljo pri laserskih izdelkih Lexmark in lahko zmanjša porabo energije do 25 %. Ekonačin 
avtomatizira obojestransko tiskanje, faksiranje in kopiranje, s čimer podjetjem prihrani do 50 % pri porabi 
papirja in omogoča zmanjšanje skupnih stroškov. 

MINIMALNA RECIKLIRANA VSEBINA EMBALAZE 

Material Določena minimalna  
reciklirana vsebina 

Valovita plošča iz stisnjenih vlaken 25 % 

Pena EPS 5 % 

Stisnjena pulpa 100 % 
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• Eco-Copy je ena Lexmarkovih rešitev SmartSolutions, ki jo je mogoče prenesti in uporabljati z Lexmarkovimi 
večnamenskimi napravami s spletnim dostopom, ki dajejo uporabnikom možnost zmanjšanja porabljenega 
papirja in črnila s preprostim pritiskom gumba. 

• Vse Lexmarkove naprave, predstavljene v letu 2011, imajo funkcijo za samodejno obojestransko tiskanje. 

Uporabniška izkušnja 
• Dve izjemni rešitvi za slabovidne uporabnike, predstavljeni junija 2012, sta uporabnikom z omejenim vidom 

v pomoč, da so lahko bolj neodvisni in produktivni na delovnem mestu.  
o Rešitve za dostopnost za večnamenske naprave: Spletna programska oprema, ki uporabnikom 

s posebnimi potrebami omogoča nastavitev in izvedbo celotnih poslov kopiranja, faksiranja, 
pošiljanja e-pošte in datotek po ftp-ju ter optičnega branja neposredno iz katere koli naprave. 

o Rešitev Lexmark Accessibility Speech ponuja zvočne povratne informacije 
 

• Dostopnost do izdelkov za ljudi s posebnimi potrebami 

• Strani za ločevanje izhodnih tiskovin, zamaknjeno zlaganje poslov, nadzorne plošče s prilagodljivimi koti 
gledanja 

• Večnamenski izdelki s številčnico 

• Dostopni tiskalniški gonilniki ter prilagoditve višine in dosega 

• Razviti, da dobro delujejo z izdelki za ljudi s posebnimi potrebami, na primer programi GW Micro 
Window-Eyes, Voice Sense in Braille Sense, Freedom Scientific JAWS® in MAGic®, Ai Squared ZoomText 
ter standardno programsko opremo za prepoznavanje govora 

 
 Trajnostna uporaba pri strankah z Lexmarkovo »zeleno nagrado«  

• Lexmarkova «zelena nagrada» (večplastni program za priznavanje in spodbujanje odgovornih trajnostnih 
in okoljskih praks pri strankah, prodajalcih, partnerjih, dobaviteljih in zaposlenih) je bila v letu 2011 
razširjena, tako da obsega tudi posamezne dosežke strank na področjih varčevanja s papirjem, vračila 
kartuš in zmanjšanja porabe energije. 

Prevoz 
o –11 % izpustov CO2 v enem letu v vseh naših logističnih tokih iz skladiščnega centra v Belgiji 

grosistom v Evropi (1. polovica 2011 glede na 1. polovico 2010)  
o Naši drugi ukrepi za spodbujanje učinkovitejšega prevoza obsegajo tudi naslednje: 

 Izkoristek prostora – zagotavljanje več uporabljene prostornine tovora na vsak poslan 
zabojnik. 

 Model neposrednega pošiljanja – naš cilj je zmanjšati skupno razdaljo, ki jo prepotujejo 
izdelki, z uporabo modelov neposrednega pošiljanja in uvoza. Izdelki gredo neposredno 
k strankam ali neposredno od dobavitelja naslovniku. 

 Intermodalni prevoz tovora – optimiziranje prevoza tovora na posamezno vozilo z uporabo 
različnih načinov prevoza, na primer po morju, z vlakom, po zraku, rekah in cestah. 

Odgovorno upravljanje konca življenjskega cikla 
• Reciklirani izdelki: Lexmark v sodelovanju z organizacijo »Close the Loop« je razvil prvo pero na svetu, 

narejeno izključno iz materialov, pridobljenih iz kartuš, ki jim je potekla življenjska doba:  

• Lexmark je začel progam zbiranja kartuš s tonerjem že leta 1991, kartuš za brizgalne tiskalnike pa leta 2004. 
Danes se je zbiranje potrojilo in obsega več kot 60 držav – 90 % našega svetovnega trga. 

• Leta 2011 so stranke vrnile približno tretjino vseh dobavljenih kartuš s tonerjem. V Evropi je število vrnjenih 
kartuš s tonerjem 40–50 % dobav v zadnjih nekaj letih, kar presega veliko večino panoge IT.1

                                      
1 Ocenjujemo, da povprečje v sektorju znaša med 20 in 30 %. 

 



 

Izdaja julij 2012 6 

• Samo v letu 2011 smo reciklirali ali znova uporabili 10.000 metrskih ton plastike, kovin in embalaže. 
Lexmarkove kartuše s tonerjem, ki jih ni mogoče uspešno obnoviti, se razgradijo s postopkom, ki zagotavlja 
najučinkovitejše recikliranje materialov za uporabo v sekundarnih izdelkih. 

• Program nagrad za serijo C540/X540: Ta edinstveni okoljski program ponuja strankam možnost dobiti toner z 
visokim izkoristkom, tako da pri Lexmarku reciklirajo rabljene kartuše. 

• Lexmark ima politiko neuporabe deponij in sežiga praznih kartuš, ki jih zbiramo, in vse prazne kartuše, 
vrnjene Lexmarku, se znova uporabijo ali reciklirajo. 

 Namen: Recikliranje strojne opreme in zmanjševanje odpadkov, povezanih z našimi izdelki 
Cilj: Doseči 30-odstotno povečanje zbiranja in recikliranja (2007–2014) 
Napredek v letu 2011: Lexmark je leta 2011 recikliral več kot 5500 metričnih ton elektronskih 
odpadkov vZdruženih državah, Kanadi in Evropi.  

• Leta 2012 je organizacija Manufacturing Leadership 100 (ML100) Awards Lexmarkovemu procesu LCCP 
podelila priznanje za izjemno uspešnost na področju trajnosti. 

Partnerstva 
 Namen: Zmanjšanje okoljskega odtisa v lokalnih skupnostih  

Cilj: Sodelovanje v najmanj enem okoljskem programu skupnosti letno po lokaciji, po možnosti pri 
programu zaščite porečij ali ponovne pogozditve 
Napredek v letu 2011: Lexmark je imel v lasti ali v najemu obrate za proizvodnjo, raziskave in razvoj, 
ki so bili vključeni v več dejavnosti za pomoč okolju. 

 
• Skupaj z organizacijo Life Gate in njenim projektom Zero Impact se je Lexmark izognil izpustu 45.547 kg C02 

v letu 2011. Družba bo nadomestila 1990 kg C02 s posaditvijo in ohranitvijo 2885 kvadratnih metrov gozda 
v Boliviji. Lexmark sodeluje pri projektu Impatto Zero od leta 2004. 

• Gawad Kalinga Build – je aktivni program, s pomočjo katerega so zgradili 110 domov (42 so jih dodelili 
upravičencem), med drugimi v partnerstvu z neprofitno organizacijo Gawad Kalinga, ki deluje na osnovi 
prostovoljstva. 

• V Južni Afriki so s pomočjo programa Cartridge Recycling Initiative for Babies (CRIB) dobrodelni organizaciji 
Cotlands darovali več kot 48.000 "otroških dni". Vsak otroški dan znaša toliko, kot je strošek enega dne 
bivanja, hrane, obleke in nege za enega otroka v organizaciji Cotlands, ki pomaga otrokom, ki so zboleli za 
HIV-AIDS. 

• Leta 2010 se je Lexmark pridružil konzorciju, ki se imenuje “Stake Positive Energy. Družbe, kot so Bouygues 
Immobilier, Lexmark, Schneider Electric, Siemens, Philips, Tandberg, Sodexo Steelcase in Intel, skupaj 
oblikujejo programe za zmanjševanje porabe energije v okolju prijaznih poslovnih stavbah.. 

• Od oktobra 2010 Lexmark podpira donacije Gift in Kind, ki prerazporeja darovane tiskalnike več kot 
100 dobrodelnim organizacijam, ki skrbijo za ljudi v stiski po vsej Evropi.  

• V Franciji Lexmark še naprej sodeluje z dobrodelno organizacijo Cancer League, tako da daruje 1 € od vsake 
prazne kartuše, zbrane s pomočjo našega programa za zbiranje kartuš. Sredstva se dodelijo različnim 
programom za pomoč bolnikom, obolelim za rakom. 

• Projekt za ohranitev porečja Buhisan je nastal leta 2008 kot del okoljskega odziva province Cebu na razvojne 
cilje tisočletja Združenih narodov. Zdaj smo že v četrtem letu delovanja projekta in v tem času smo pomagali 
zbrati 5,6 milijona PHP za podporo različnim projektom. 

• Stalno obravnavamo prošnje za darovanje novih in rabljenih tiskalnikov pristojnim neprofitnim organizacijam. 
Prednost namenjamo organizacijam, v katerih kot prostovoljci sodelujejo zaposleni v Lexmarku. 
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Zaposleni in skupnost 
 Namen: Zmanjšanje okoljskega odtisa v lokalnih skupnostih  

Cilj: Sodelovanje v najmanj enem okoljskem programu skupnosti letno po lokaciji, po možnosti 
pri programu zaščite porečij ali ponovne pogozditve 
Napredek v letu 2011: Lexmark je imel v lasti ali v najemu obrate za proizvodnjo, raziskave in 
razvoj, ki so bili vključeni v več dejavnosti za pomoč okolju. 
 

• Lexmark je določil dobre postopke, ki zagotavljajo učinkovito izvajanje poslovnega kodeksa ravnanja.  
 Namen: Povečanje udeležbe pri prizadevanjih prostovoljcev v skupnosti  

Cilj: Zaposleni v podjetju so v letu 2011 opravili za 20 let oziroma 175.200 ur prostovoljnega dela  
Napredek v letu 2011: Lexmark je dosegel 80 % cilja prostovoljnega dela in si bo prizadeval, da v 
letu 2012 ta cilj doseže v celoti. 

 
Človekoljubnost podjetja  
• Lexmark je vztrajno povečeval količino prostovoljnega dela zaposlenih s pomočjo politik, kot je Prosti čas 

prostovoljca v ZDA. 
• V letu 2011 so Lexmarkove človekoljubne donacije dosegle 2.750.000 dolarjev, ure prostovoljnega dela 

pa so presegle 140.000 ur dela pri več kot 212 neprofitnih organizacijah.  

• Na območju Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike so zaposleni v Lexmarku, ki prihajajo iz 18 različnih držav, 
vložili prek 3000 ur v podporne projekte, namenjene njihovim lokalnim skupnostim. 

• V provinci Cebu na Filipinih so prostovoljci, zaposleni v LIPI-ju, sodelovali pri več pobudah za izboljšanje 
zdravja lokalnega prebivalstva, kot so pobuda za darovanje krvi, cepljenje proti raku na materničnem 
vratu in cepljenje proti gripi, presejalni programi za ugotavljanje slabokrvnosti, pregledovanje vida in 
seminarji o zdravju. 

• Ekipa Lexmarkovih prostovoljcev v Indiji je nedavno odpotovala v odročno vasico, da bi pomagala 
organizirati zdravniško oskrbo za približno 250 prebivalcev, ki skorajda nimajo dostopa do zdravstvene 
oskrbe. Na taboru v Sundarbanu, ki je bil namenjen brezplačnim zdravstvenim pregledom in ozaveščanju 
o zdravju, so Lexmarkovi prostovoljci uredili čakalnice za bolnike, jih vpisovali in razdeljevali zdravila. 

 
Komunikacija z zaposlenimi  
 Namen: Raziskava angažiranosti  

Cilj: Povečanje indeksa angažiranosti zaposlenih s 65 na 69 % pred naslednjo raziskavo 
Napredek v letu 2011: Vodilni so v letu 2011 nadaljevali pogovore o angažiranosti ("ostani 
angažiran") z zaposlenimi. Lexmark je zabeležil 84-odstotno angažiranost vseh zaposlenih v letu 2011 
Raziskava o odličnih krajih za delo v Kentuckyju. 

 
o VPRAŠANJA ZA VODSTVO: štirikrat letno se sestanek generalnega direktorja z vsemi zaposlenimi konča 

s postavljanjem vprašanj generalnemu direktorju in njegovim neposredno podrejenim. 
o Odprta srečanja vodstva in zaposlenih: višje vodstvo predstavi splošne poslovne novosti, tržne in 

proizvodne strategije, rezultate pobud, napredek na področju raziskav in razvoja in številne druge teme 
z vprašanji in odgovori. 

o V primeru zaprtja Lexmark organizira zaposlitvene sejme za pomoč zaposlenim. 

Socialno angažirani 
Lexmark je v sodelovanju z motiviranimi zaposlenimi oblikoval nekaj skupin, ki si prizadevajo za različnost in 
podobnost, kot so na primer Lexmarkovo združenje Asian Network Diversity Association (ANDA), Zveza 
istospolnih in heterospolnih zaposlenih pri Lexmarku (GALE) in Women@Work (W@W), ki so bile ustanovljene 
z namenom, da se zaposlenim pomaga prilagoditi na nove kulture, njihova naloga pa je, da predstavljajo 
podporno omrežje, ki širi poznavanje in povečuje razumevanje vprašanj manjšinskih skupin. 
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