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1. VADOVO ZODIS

DZiaugiuosi galedama p stat]'ti arLtr4jL 2012 m. socialin€s atsakomybes ataskait4

visuomenei bei Jungtiniq Tar:tq,,Global Compact" organizacijai, vienijandiai viso pasaulio socialiai

atsakingas imones.

LEAN (lieknos) gamybos principq diegimas 1'ra vienas i5 bendroves strateginiq tikslU

Musq tikslas msti ir panaikinti vefies nekwiandias proceso dalis (laiko Svaistym4), rasti rezenr;

pagreitinti procesus, eliminuoti klaidas ir defektus bei padarlti plocesq aiskq fu suprantam4

Noredama sumaZinti neigiam4 poveikl aplid<ai, UAB ,,Scandye,, dideli d€mes[ skiria

modemioms ir efeklvioms technologijoms diegti, atliekoms perdirbti, efektyviam energijos

iStekliq naudojimui.

Bendrovds veikla neatsiejama nuo pagalbos vietos benduomenei. Toliau akllviai

remiame Speciali4j4 vaikq mokykl4 skirdami medZiagrl bei medZiagq atraiZg kurios naudojanos

vaikq ig[dZiams lavinti, laisvalaikio uiimtumui. Nuo5irdZiai bendradarbiaujame ir suteikiame

param4 medziagomis Telsiq dailds fakultetui, V3{ Vilniaus dizaino kolegijai, kurie kaip mokom4j4

priemonQ vykdo Mados dizaino studijq plograme Akt].viai skatiname meno ir kulttrinius

projektus, remdami Tel3iq Zemaites dramos teatr4 Te15ir1 miesto savivaldyb€s organizuojamus

renginius.

Aktryiai vykdomas 2013 m. projektas del 100% ialios lietuviskos energijos

naudojimo UAB,,Scardye". Sioji yra gaminama iS atsinaujinandiq energijos istektiq. Taip lmone
prisideda prie aplinkos, kurioje pl€toja savo veikl4 tausojimo ir i3reiskia

ekologines problemas.
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2012 m. gruodZio 4 d. idieg€ne Socialinio atsakingumo 548000:2008 standarq ir

gavome tai patvirtinanti sefiifikat4 Mums tai didZiulis ivertinimas, kuris liudija, kad rupinames

darbuotojU socialine gerove, nenaudojame varkq ir pdventinio darbo, laikomes saugos ir sveikatos

reikalavimq, netoleruojame diskiminacijos, uZtikriname lygias karjeros ir atlygio galimybes.

Biiti socialiai atsakingais taginame ir savo tiekejus. 2012 m. pimq kafiA

pagrindiniams tiekejams issiunteme klausimynus, kuriuos pasiraiydamos imones patvidino, kad

savo r'ykdomoje veikloje laikosi pagrindiniq socialines abakomybes principq.

DidZiuojames biidami socialiai atsakingi pries savo darbuotojus, bendruomenq ir
veNlo partne us. Palaikome talptautines Zmogaus teises ir gerbiame darbuotojU orum4 kaip yra

reikalaujama Visuotineje Zmogaus teisir.L deklaracijoje, Jungtinirl Tautq Organizacijos principuose

bei UAB ,,Scandye" Etiskos darbdavystes politikoje.

Stengiames sukuti patrauklie i. patikim4 darbo aplintq ne tik savo darbuotojams, bet

ir verslo partneriams, nes tai sudaro galimybes siekti puikirl rezultatu uZtikrina darbuotojq

pasitenkinim4 skatina lojalum4 Sudarome galimybes savo darbuotojams augli kaip asmenybdms,

kad jie galetq jaustis branginami ir akty.,'iai dalyvautq musq veilloje. Musq ben&oves tikslas y.a

ugdyti ir iilaik]1i geriausius darbuotojus ram, kad klientams galetume teikti kokybiskas paslaugas ir
perteikti g€dausia savo patirti.

Esame tiki, kad patys bildami atsakingi ekonomineje, socialineje bei aplinkosaugos

srityse galime paskatinti ir savo verslo partnerius tapti labiau atsakingais. Misq bendrovds

puoseldjamos socialines, aplinkosaugos ir ekonomines vertybds daro [takq salyje, kurioje pletojame

veiklA

Zinome, kad vadovaudamiesi savo vefiybemis, uZtiktiname savo veiklos tvarum4 Tai

ii tiesq turi prasmg, kaip ir ilgalaikiai santykiai su klientais, darbuotojais, bendruomene ir tiekeiais.

Violeta Juik€vidiene
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2.APtE BENDROVE

UAB 'SCANDYE. ikuta 2003 m., o nuo 2005m., tQsdama skandinavisko versto tradicijas, pradejo
teikti teksdles apdailos paslaugas:

. Trikotazines medziagos apda 4 (plovimas, dazrnas, balinimas, nedegi apdaila, siaudimas,
lyginimas);

. Audini{ apdail4 (plovimas, velimas, daZymas, nedegi apdaila, lyginimas, kirpimas,
ru5iavimas, su\Tniojimas);

. Verpalq apdail4 @lovimas, da21nnas, balinimas, penaniojimas).
Tai uzsienio kapitalo vidutinio dydZio imone, kurioje dirba 71 darbuotojas.
UAB "Scandye" akcininkai yra 3 juridiniai asmenys: cab.iel NS (49,29%), UAB,,Devold..
(47,18%), UAB Amber Holding (3,539o/.

Pagrindiniai klientai: UAB Devold, A,/S Gabriel, Innvik Sellgren, UAB ,,Baltijos tekstile,,.

Bendrove investuoja i nauiq ir ekonomiikq lrengimq isigijirn4 informacimo valdymo ir
gamybos procesq technologiiq tobulinima darbuotoiq profesini tobulejim+ visa rai uztikrina aukst4
prcdukto kokybQ ir ekologi3k4 gamyb4

UAB ,,Scaadye.. svarbu, kad siekiant organizacijos tikslq nebutq paZeidZiami socialines
atsakomybes principai, kuriuos tiesiogiai taikome savo veikloje, kurdami sekmmgus ir skaidrius
santykius su klientais, tiekejais ir darbuotofais.

Si€kdami nuolat tobulinti savo veikl4 dirbame pagal tarptautinius standatus, taikome
naujausius ganybos valdymo metodus:

Kohybas wdybos sistehq ISO g001,

Aplinkos apsaugos radybos sistemq ISO j l00l;
Darbuotoj4saugos ir sveikatos.t)adybos sistenq ISOIg00l ;
Socialinas atsakomybas s istemq SA g000;

Lean gamlbos sistemq

Veiklq pagal ISO standartus sertillkuoja fu atlieka prieziur4 sertifikacine orga.nizacija UAB
,,Bureau Verilas-.

{mones gaminama produkcija Zenldinama Zenllais, turindiais sociahes atsakomybes,
s4iiningos prekybos, ekologijos sertifikatus, tokius kaip Eco-label (gamtosaugims Zenklas), Cradle
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to Cradle (sulrandiU produkq Zenklas), The Nordic Swan (Siauras gulbO) (aplinkos apsaugos

Zenklas, apimantis ir socialines atsakomybes aspekt4),

Visoms suinteresuotroms Salims informacija apie imones rTkdomq socialinQ veiktA yra

pateikiama imones internetineje svetaioeje www.scardye.lt, kuri nuolat atnaujinama. Apie pazangq

socia[nes atsakomybes srityje tmones darbuotojai supaZindinarni susirinkimq metu bei publikuojant

informacl{iraones patalpose lrengtuose stenduose, Imones akcininkai informuojami apie iniciagv4
periodiniq valdybos ir akcininkq susitikimq metu.

UAB ,,Scandye"

Kontaktinis asmuo:

Rasa Ladyginiene

SA8000 vadorTbes atstovas

rasa@scandye.lt

www.scandye.lt



scancye

3.BENDROJt TNFORMACTJA AptE ISA ATASKATTA

Tai antrasis kompleksinis bendroves ,,Scandye,, socialines atsakomybes p nciptl ir
veiklos pristatymas visuomenei, kurioje pateikiama glausra infomacija ir konhetiis payyzdZiai,

kaip bendrov€ lgyvendina socialines veiklos principus kasdienineje veikloje.

UAB ,,Scandye" yra Jungtiniq Tautq inicijuoto ,,pasaulinio susitadmo,, (angl.Global

Compact) nare ir teikia antre pazangos ataskait4 parengl4 vadovaujantis pasaulinio susitarimo
principais ir j{ ig}-vendinimu, kurie aprdpia Zmogaus teisiq gynim4 santykiq su da$uotojais
gednim4 aplinkos tausojim4 ir kov4 su korupcija. ,,pasaulinis susit.a-rimas,, apima deSimties

atsakingos veiklos principq laikym4si ir skatina imones nedaryti Zalos aplinkai, bendruomenei,

kitiems verslams, prisiddti prie visuomen€s raidos fu ekonomikos augimo:

"/ Zmogaus teisds:

r Principas I: Remti ir gerbti tarptautinQ Zmogaus teisiU apsaug%

. Principas II: Neprisideti prie Zmogaus teisiq paZeidimrl.

'/ Darbuotoiq teises:

. Principas III: Remti asociacijq laisvq ir pripazinti teisQ i veiksmingas bendras

derybas,

. P ncipas IV: Remti sieki panaikinti bet koki privalomeji aI priverstini darb4

. Principas V: Remti siekl panaikinti vaikq darba

. P ncipas VI: Remti sieki panaikinti diskiminacij4, susijusi4 su [darbinimu ir
profesija.

'/ Aplinkos apsauga:

. Principas VII: Remti prevencines programas, uztikrinandias aplinkos apsaug4

o Principas VIII: Imtis iniciatyr,,q aplinkos apsaugos atsakomybei didinti,
r Principas IX: Skatinti aplinkai palankiq technologijq \,ystym4si ir paplitim+

r' Kova su korupcija:

. Pdncipas X: Kovoti p eS visas korupcijos formas (iskaitant papirkinejima ir
kyiininl<avim{.

UAB ,,Scandye" socialines atsakomybes ataskaita teikiama lietuvirl ir anglq kalbomis
nuo 2011 m. ir yra skelbiama bendroves intemetiniame puslapyje \4,ww,scandye.lt .
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2012 m. socialines atsakomybes ataskaitoje pristatome socialines atsakomybes veikl4

aplinkosaugos srityje, santykiuose su darbuotojais bei visuomene. Taip pat iSkeliame bendrus

socialines atsakomybes kslus kitiems metams.

4. VETKSMAT, KURrU BUVO tMTAStIGWEND|NANT DESTMT
PASAULINIO SUSITARIMO PRINCIPU

4.1 Darhuotojq teisds

UAB ,,Scandye", gerbdama Zmogaus ir darbuotojo teises, savo isipareigojimus Siuo

poZiudu )ra iSddsdiusi Darbo tvarkos taisyklese ir Eti3kos darbdavystes politikoje, kuri ym vie3ai

skelbiama, darbuotojams gerai Zinoma ir supmntama. Netoleruojame jokiq inogaus teisiq

paZeidimq pasisakome prie5 bet koki4 diskriminacijA priverstini bei vaikq darb4 Netoleruojame

jokios ruiies priekabiavimo, psichologinio smurto, gerbiame darbuotojq teisq I poilsio laika

lglvendiname s4Zining4 ir skaidri4 darbo uZmokesdio politikq ir laikomes istatymrL

reglamentuojandi[ darbo laiko trukmQ ir virsvalandini darb4

UAB ,,Scandye" darbuotojq skaidius (2012 m. gruodZio 31 d.) - 71: administacijos

darbuotojr-L 16, darbininlq - 55.

4.2 Darbuotojtt lygios galimybes ir lyiiq pasiskirstymas

UAB ,,Scandye" darbuotoj4pasiskirstymas pagal lyti 2012 n.;
Lyt Bendras darbuotojrl

skaidius

Adm inistracijos
darbuotojq skaiaius

Ne adrninistracijos

darbuotojq skaidius

22 3 l9

Mo tl 36

UAB ,,Scandye" laikydamasi lygirl galimybiq ir nediskriminacijos pdncipq naujq

darbuotojq paieikoje netaiko nei l)ties. nei amziaus cenzo. Siuo metu imoneje motenl di6a

dvigubai daugiau nei vyrq. Remdamiesi daugiamete praktika, esame pastebejQ, kad darbuotojU

pasiskirstymq lmoneje diktuoja darbo rinkos pasiula. Susidariusiq situacij4 darbo rinkoje puikiai
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iliustruoja tai, kad 2012 metais darbuotojq skaidius imoneje iSaugo 6 darbuotojais, i3 kuriq 2 ryrai ir

4 mot€rys.

UAB ,,Scandye" clarbuotoj4pasiskirsttmas pagal lytl il statusq20l2 m.:

Amiius
Ddrbinbtkai Administracijos

darbuotojai

Vyr4sk.: 19 Moter4sk.:35 Vyrtl sk.: 3 Moter4sk.: 13

18- 30n. 3 7 3

4 12 6

t2 I6 2 4

4.3 Darbuotojtl vidutinis amZius

Visq darbuotojq 41,88 rn

Administracijos darbuo,ojl,,r,, -.
Ne administracijos darbuotojq - 43,7 m.

Esame gamybine [mone, todel didesnis skaidius darbuotojq turi darbininko(es) statustu

Darbuotojq bendras amZiaus vidurkis ]aa apie 42 metus.

Mes vefiiname tiek jaunus, tiek vyresnius darbuotojus. Mums svarbis darbuotojo

darbo rezultatai ir noras dirbti siekiant ben&q tikslu. Jauniausiam [mones darbuotojui - 23 metai.

Siuo metu jis dirba garnybos darbininku, tadiau vertindami teigiamus darbuotojo daxbo rezultatus,

iniciatln'um4 ir nor4tobuleti, planuojame darbuotojeperkelti i vadovaujandias pareigas. Vyriausiam

imones darbuotojui y,ra 59 metai. Dziaugiames jo ilgamete darbo patirtimi lmonds gamyboje.

Daibuotojai nuo 46 m. iki 59 m. Siuo metu sudaro didZi4i4lmon€s darbuotojq dali. Tai ilgiausiai

imoneje dirbantys Zmones, sukaupQ darbin€ patirti ir puikiai iSmanantys savo darb{ Tad

dziaugiamas ir didziuojamds turedami lojalius ir patikimus darbuotojus.

4.4 Asociacijq laisvd ir teise i kolektyvines derybas

Mfisrl bendrove palaiko ir gerbia darbuotojrl teis€ pagal savo pasirinkimq steigti, istoti

i profesines sqjungas, organizuoti jas irjq vardu kolektlviai defetis.
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Nors Siuo metu imoneje nera isteigta nei prof€sine sdunga, nei darbo taryba,
pastebime auganti darbuotojq aktryun4 spendZiant kasdienes imon€s problemas bei rySkejant[
por€iki buftis i asociacijas, Atsizvelgdami i tai, konsultuojame fu teikiame darbuotojams vis4
reikaling4 informacij4 apie galimybg burtis i asociacijas, darbo tarybos steigimo bldus ir
pagrindinius teises aktq reikalavimus. Tadiau kol darbo tarybos steigimo ideja vis dar tebera
brandinama darbuotojrl kolektyvo viduje, palaikome mums ip.astus komunikavimo btdus su
darbuotojais visuotiniq susirinkimq bei Svendiq metu, bendraudami tiesiogiai, taip pat naudodamiesi
konfidencialia ,,Klausimq- pasinl],inq,, deiute, kdbedami su SA darbininl<q atstoru. Jau ne pirmus
metus diiaugiames aktyviais darbuorojais, kuriq teikiami pasiulymai ir pastebejimai muns leidzia
tobulef. IS savo patirties galime dr4siai teigti, kad darbuotojq itraukimas i sprendimq pdemim4
didina darbuotojq pasitenkinim4 darbu. o imones veikla tampa efekt].vesne.

Mes suprantame, kad aktFus ir iniciatyv[s darbuotojai yra svarbus veiksnys, nuo
kurio priklauso imones veikla ir klestejimas. DZiugu, kad ir darbuotojai suprant4 Jog bendroves
ge.ove reiskia visq imoneje dirbandiq darbuotojqjq Seimq ir visos bendruomenes serove.

4. 5 Darb u otoj t! ugdymas

Darbuotojq ugdyrnui ir mokymui skiriame ypating4 demesi. Bendroveje pagal
patvirtinta 2012 metq metini moklmo planq buvo organizuoti keliq tipq mokymar.

Darbuotojai dalyvavo fomaliuose ir neformaliuose privalomuosiuose mokFnuose,
kuriems buvo skirtos 744 mokymo valandos. Siq mokymq metu darbuotojai iSmoko dirbti
atitinl<amus darbus, kele savo kvalifikacij4 igijo teise dirbti specialiuosius darbus, ku.iems
iiduodami rai pal!iflinanr). pa7) mejimai.

Tqsdami LEAN projekto igyvendinim4 ir idiegim4 imondje daug demesio sklreme ir
skiriame darbuotojq moklnui, praktiniq uiduodiq atlikimui. Siam projektui 2[[2 metais skirta per
900 mokymo valandq, tai yra 14 mokymo valandq vienam darbuotojui.

Specialisrrl kaip socialiai atsa.l(ingq vado\,,rl, igfldZi{ ugdymui skirta 295 mokymo
valandos. 2012 m. bendrove da.buotojq konferencijoms, seminarams ir komandiruotems skw6 36g
darbo valandas.

Berdroveje taip pat organizuojame vidinius mokymus, kuriuos veda padaliniq vadovai
arba atitinkamq s diq specialistai. Vidinius mokymus vedantys specialistai moko darbuotojus pagal
darbuotoiq saugos ir sveikatos, gaisrines ir civilines saugos, socialines atsakomybes ir aplinkos
apsaugos mokymo programas. Siekiame kuo aukStesnes organizuojamq mokymu kokybes, toddl
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rengdami mokymq programas, bendradarbiaujame su isores sp€cialistais ar mokymu

organizato ais.

4.6 Naujq darbuotojq idarbinimas ir integravimas

leSkodami naujq darbuolojR naudojames ivairiais informacijos sklaidos budais. Apie

naujq darbuotojq poreiki skelbiame imones informaciniuose stenduose, mjonineje ir respublikindje

spaudoje, bendrovds intemetiniame puslapyje ir specializuotose darbo skelbimU svetainese. Taip pat

naudojamds ir ldarbinimo agenttuq paslaugomis. Vykdydami skaidria veiklfu puoselejame atvira ir

profesionali4 idarbinimo praktik4 ldarbinq nauj4 darbuotoj+ laikomes teises aktq reikalavimq

gerbiame Zmogaus ir darbuotojo teises bei laisves.

Suprantame, kad gerai besijaudiantis bendroves darbuotojas yra svarbus veiksnys,

darantis [tak4 sdkmingai bendrovds veiklai. Toddl naujq darbuotojrl integra,,,imui, prigijimui

darbuotojq kolektyve ir itraukirnui i imones veikl4 skiriame daug demesio. Pradedamas darbq

bendroveje, naujas darbuotojas supaZindinamas ne tik su vidiniais bendroves doktunentais, kuriuos

reglamentuoja teises aktai, bet ir su bendroves misija, vizija, vertybemis, etiskos da$dalystes

politika, imon€je integruota vadybos sistema irjos gairdmis.

Siekdarni, kad naujas darbuotojas ii ,,pirmq hprl' gautq jam aktuali4 informacij4 apie

jo darb4 ir darbo specihk4 bandomojo laikotaryio metu paskiriame apmokantiji darbuotoj4 ku s

dalijasi savo patidimi ir padeda Zmogui geriau jaustis naujoje aplinloje. Rupindamiesi efekt)"r'iu

naujq darbuotojq isiliejimo i imones veikl4 procesu, nuolat kalbame su darbuotojais, skatindami

tolemnti5kumA ir pagarb4 vieni kitiems. Suteikiame darbuotojams tokiais darbo sqlygas, kad

kiekvienas darbuotojas augtrL tobuletq bei jaustqsi oriai. Puoselejame abipusg darbdavio ir

darbuotojo paga.ba

4.7 VidinA komunikacija su darbuotojais

Bendrovds veikla paremta socialiai atsakingo verslo principais, todel remiarne ir

gerbiame Zmogaus teises. Nuolat geriname darbo aplinkq bendrovds darbuotojams, gerbiame

imones svedius. Su darbuotojais palaikome gerus ir atvims santykius. DZiaugiames, kad darbuotojai

aktyviai naudojasi visais imon€s suteiktais bendravimo b[dais. Mielai kartu diskutuoiame ir

ieikome naujq biidq, kaip gerinti bendrov6s veiklq

Puoselejame tarpusavio bendravimo kultur4 tad nepraleidZiame progos pablti kartu ir

pamineti graiiausiq metq Svendiq a.r isimintinq datq. 2012 m. jaukiai sutikome Sv. Velykas ir Sv.
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Kaledas. Smagiai ir knrybiSkai paminejome kokybes dien+ Sia proga organizavome darbeliq

konkurs4 ,,Kokybe savaip", kuriame darbuotojai noriai dallvavo, atskleisdami savo klrybinius
gebejimus. Konkurso nugaletojus rinko darbuotojq kolektlvas _ jie buvo apdovanoti vertingu
p zu. Taigi is patifties zinome, kad darbuotojams svarbu ne tik materialus skatinimas. bet ir
nuolatinis demesys, kuriuo dalinamds neformaliq susiburimq metu.

TQsiame akt).viq darbuotojq skatinimo tadicij4 ivertindami gerus darbo rezultatus ir
sekmingas iniciatyvas, gerinant bendroves veiklA palaikome Siltus santykius su darbuotojais,
pastebime gems jrt iniciatyvas, ryZt4 ir akt1,vi4 veikl4 siekiant imonds tikslq igyvendinimo.
Asmeniikai ir viesai iireiskiame paddkos zodZius. skelbiame viesas paddkas padekos radtais,

suteikiame darbuotojams galimybq mokltis ir tobuleti. Suprantame daftuotojo poreikius ir siekiame

uztikrinti jo, kaip Zmogaus, ekonomines teises. Todel laikomes skaidrios darbo uzmokesdio

apmokejimo politikos, vykdome teises aktq reikalavimus. Noredami uitikinti darbuotojq teisQ i orU
pragyvenima uZtikiname bendroveje nustat)tq minimalq darbo uZmokest!, kuris yra didesnis nei
LR Vyriausybes nustatl,tas minimalus atlyginimo dydis.

4.8 Darhuotojtt sauga ir sveikata

Mes gerbiame pagrindines Zmogaus teises i g)./ybA fu sveikata todel rDpinames
darbuotojais ir kasdien dirbame siekdami uitikrinti saugi4 ir nekenksming4 darbo aplinkA B[tent
todel bendroveje yra idiegtos vadybos sistemos, atitinkandios talptautinii.L BS oHsAS lg00l:2007
Darbuotojq saugos ir sveikatos ir SA8000:200g Socialinio atsakingumo standartq reikalavimus,
kuriq vykdymas kasmet priZiurimas ir sekmingai audituojamas i3oriniq audito imonrq.

UAB .,Scandye,. yra nustat)-tos ir patvirtintos darbuotojrl saug4 reglamentuojandios

valdymo procedtuos. Vadovaudamiesi jomis, sistemingai dirbame, ihaukdami darbuotojq saugos it
sveikatos uZtikinim4 i kasdienius imones veiklos procesus. Siekdami, kad imoneje dirbantys
darbuotojai b[tq sveiki, uztikiname darbuotojams galimybp nemokamai pasitikrinti sveikata per

2012 m. nemokamai sveikat4 pasitikrino 39 ben&oves darbuotojai. Laikomds higienos normq ir
aprupiname darbuotojus Svadomis, saugiomis ir patogiomis buities s4lygomis.

Bendroveje esame pasitvirting ir laikomes darbuotojq saugos instrukcijq rengimo ir
instruktavimo tvarkos, periodiikai ir pagal poreiki atliekam€ profesines rizikos vertinim4
supazindiname darbuotojus su reikalingais saugos duomenq iapais. Dalyvaujant lmones darbuotojq
saugos ir sveikatos tamybos specialistui ir darbuotoiq saugos ir sveikatos komitetui, nuolat dirbame
tobulindami darbuotoiq saugos ir sveikatos informacijos perclavimo ir sisteminimo budus bei
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metodus. Rengiame darbuotojll saugos i. sveikatos mokymo programas ir paga las apmokome
darbuotojus. Tikiname darbuotojq Zinias darbuotojq saugos klausimais. Nustadius, kad jos
nepakanl€mos, papildomai apmokome. Kasdieniam darbuotojrl instmktavimur ir jq budrumui
palaikyi naudojame vaizdines priemones, tokias kaip Zenklai, informacines fiazes, vaizdiniai
plakatai, nuot.aukos.

Darbuotoiq saugumui ir sveikatai uZtikrinti bei profesinei zikai eliminuoti
naudojamos tiek kolektyvines. tiek asmeninds apsaugos priemones. Techniniais sprendimais
tobuliname bendr4lrnones saugumo sistem4 2012 m. imone daug investavo tam, kad darbuotojai
bltq dar saugesni:

- Siekiant, kad gamybos prccesas biitq efektlwesnis ir saugesnis, isigl.tas naulas saugesnis
medZiagos nuspaudimo lrenginys su ypadjautda apsaugos sistema.

- Gerindami gaisrines saugos blkrQ lmoneje, atrikome priesgaisrines sistemos tobulinimo
darbus. Irengeme dumll Salinimo sistem4 kuri buvo integruota su gaisnne srgnalizacija.
Patobulinta prieigaisrine sistema suteikia mums gaiimybg geriau valdyi gaisro rizik4 ir
uztikinti tiek darbuotojr.L tiek lankltojq sauguma

- Noredami sumajinti ir visiikai iSvengti profesinds rizikos d6l kroviniq kehmo ir t.aukimo
rankomis, nuolat geriname imones kroviniq [ansportavimo p emoniq b[klp.

- Nuolat stebime darbo procesa veftiname galim4 profesinp rizik4 fiksuojame galimus
neatitikimus ir irnam€s priemoniqiiems pasalinti. praejusiais metais atlikome plovimo cecho
grindq Siurkstinimo darbus siekiant sumaZinti paslydimo rizik4

- Siekiant isvengti da.buotoju rukitimo iS aukidio rizikos, prie irengimq su neaukstomis
pakylomis pritvirtinome papildornus tureklus.

- Dirbame su cheminemis medZiagomis ir imames visq galimq apsaugos pnemotui! kad
i3vengtume nelaimingq atsitikimq rizikos. Todel 2012 m. patobulinome chemmiq medZiagq
dozavimo bild4 irengeme naujas patog€snes birirl ir skystq produktu talDas.

4.9 Kova su korupcija

Mes pasisakome uZ skaidrq versl4 ir s4Zining4 bendravim4 su darbuotojais, tiekejais,
klientais, beitdruomene ir valstybinemis institucijomis. Savo veikoje netoleruojame jokirl ko.upcijos
apraiikq.
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Kasdieneje veikloje skatiname s4ziningo elgesio kultiira Esame sociariai atsakingo
verslo bendrove' o savo principines veiklos nuostatas deklaruojame bendroves vefiybese ir Etiskos
darbdavystes politikoje. Mums svarbu kasdien raikytis savo dekraruojamq vertyblu uztikinti
klienq reikalavimus, bilri imone, turindia darbuotoj q ir bendruomends pasitik€jim4

2013 met4tikslqi:

Padeti darbuotojams igyvendinti darbuotojrl teisQ bulis i darbo tarybA
Pastebime darbuotojq susidomejimA imoneje tweti darbuotojq atstovus, todel
stergsimes padeti jiems Si4 teisQ k).r'endinti. Jau dabar dialogui su darbuotojars
skiriame nemazai laiko ir pastangq teikdarni jiems aktua.liq informacij4 del darbo
tarybos steigimo. Tikime, kad miistl pastangos atnes teigiamq rezultatq iI darbuotojai

igyvendins savo teisQ i asociacijq laisvq. Turedami darbuotojq igaliotus arstovus

darbo, ekonomikos ir socialiniais klausimais, galetumeme daug efektl-viau dirbti ir
bendradarbiauti si€kiant imones fu darbuotojq geroves.

Gerinti imones civilines saugos bukles uztikrinim+ Nors imone ir nepat€nka i
bendrovi{ s4ras4 kurioms privaloma tureti Ekstremalirl situacijq valdlmo plan4
puikiai suprantame jo naud4 ir reikalingum4 Todel, bendradarbiaudami su TelSiq
ralono savivaldybes administracija, sieksime parengti bendrovds Ekstremaliq situacijq
valdymo plan4.

Paxengti darbuotojq veiklos verlinimo tvarkq ir, remiantis Sia tvarka, vykdlti
da.buotoiq veiklos vetinima darbuotojui iisikeriant asmeninius tikslus bendroves
tikslams pasiekti. Darbuotojq veiklos verlinimas ir pokalbiai su tiesioginiu vador.u
suteiktq darbuotojams papildomos darbines motyvacijos, padeq geriau suprasti tiek
vadovo, tiek darbuotojq liikesdius darbineje veikloje, skatintq darbuotdus siekti
geresniq darbo rezulkrq irgaurijq jveninimq.

Atlikti bendroves darbuotojq mikroklimato t)aimus naudojantis konfidencialiomis
anketomis. Siekti iisiaisknti jautriausias darbuotojams problemas irjas Salinti.
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4.10 Aplinkos apsauga

Mes siekiame gaminti kokybiske produkcij% tausodami aplintq ir atsakingai naudo<Jarni

gamtinius iSteklius bei energijos resursus. Kadangi lmones produkcija i5keliauja i tarptautina rinka
veiklos procesq neigiamo poveikio aplinkai maZinimas turi didelQ reikimQ konluruojant uisienio

rinkose ir pritraukiant naujus klientus.

Tekstiles dazymas, viena seniausirl pramones SakU labai imli vandens ir energijos

resrusams. Proces.tms sunaudojamas didelis kiekis cheminiq medZiagq ir daZq, vandens iildyrnui

reikalingas didelis gamtiniq dujq kiekis, per katilines kaminus iSmetami nemaZi ter3alq kiekiai.

Siekiant tausoti mus supandia aplink4 imoneje kiekvienais metais nustatomi reikjmingi aplintos

apsaugos aspektai. Reiklmingus aplinkos apsaugos aspektus nustatome susirinkimuose su imones

specialistais, aptardami imones veiklos neigiam4 poveiki aplinkai bei galimybes Si poveiki

sumazinti. Reiksmingq aplinkos apsaugos aspektq nustatyrnui labai svarbi darbuotojq nuomone,

Salia lmones esantios bendruomenes sveikata. Nustat]1iems naujierns reikdmingiems aplinkos

apsaugos aspektams sudaromos programos jq neigiamos itakos maZinimui.

Riboti ir letai arsinaujinantys gamtos iitekliai skatina susim4stlti apie tai, kokl savo

Kem4 galime iSvysti iSejp i laukq po delimties, penleriq ar net maziau meh! todel mums labai

svarbu savo veikloje gamtinius isteklius naudoti taupiai. Taupant vandens sunaudojim4 visas

daZymo proceso Saldymui naLrdojamas vanduo gr4Zinamas i gamyb4 taip jis pakafiotiniai

panaudojamas. Elektros energijos taupymui naudojamas Zematempratiiris vilnos daZymas

akt)-viniais dazais. Taip pat planuojame 2013 m. pasirai)-ti sutarti su Kauno hidroelekt ne del 100

% ,,Zalios lietuviikos energijos" tiekimo pirkimo. ,,Zalia lietuviska energija,, tai prekes Zenklas,

kuriuo yra Zymima elektros energija, pagaminta Lietuvos Respublikoje ii atsinaujinandiq energijos

iStekliq. Taip pat, mazinant energijos suvarrojimq I tausojant aplinke 2013-2014 m., planuojamas

ig).vendinti projektas ,.Liuminisencini4 lempq iviestuvq pakeitimas i LED apSvietim{-.. pastamsis

yra keliskalt efekt)"vesnis ir netud tokiq pavo.jingq aplinJ<ai komponentrl kaip g).vsidabris.

Tinkamas atliekq .inkimas, tvarkymas ir pateikimas ant niam naudojimui , tai
procesas, prie ku o prisidedamas kiekvienas visuomenes narys gali lneiti savo indeli i Svarios,

sveikos ir stabilios aplinkos issaugojim4 Todel imone, rupindamasi sveikos ir stabilios aplinkos

issaugojimu, dideli demesi skiria gamybiniq atliekq isiavimo vizualizavimo tobulinimui, atliekq

maZinimui ir antriniam perdirbimui. Turime sudax€ suta.ti del antriniq pakuodiq atliekU perdiftimo
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su licencijuota pakuodiq atliekq tvarkymo organizacija VSi,,Zaliasis taskas,,, todel daugiau nei g7
proc. lmoneje susidarandiq popieriaus ir prastiko pakuotes atriekq atiduodamos antriniam
perdirbimui. Pcr paskutinius metus Zymiai sumazintas pavojingq plastikiniq utilizacijos
reikalaujandiq atliekq kiekis. Didieii daZtl konteineriai panaudoti kitq pavojingq ptastikiniq atliekq
kaupimui. Pavyko sumazinti apie I t pavojingq a iekrl. lnvestuota i daugkarriniq uzvalkalq
pasiuvim4 konteineriq transportavimui. Taip pavyko sutauplti ne tik 1 t plastikinis plCyelCs, bet ir
darbo laiko, praleisto pakavimo procesui. puoseledama bendroves apliol4 kasmet imone kartu su
da6uotoiq kolektyr.u organizuoja tvarkymo talkas ,,Darom,,, kurirl metu sutvarkomos imones ir
gleta imones esandios teritorijos. Rengiarnos talkos tikslas yra ne tik Svarinti imones aplink4 bet ir
tokiu biidu atkeipti darbuotojq demesi i atliekq rudiavimo svarb4 bei paskatinn jq s4monmgum4
Sioje srityje.

Pqgal imonis tadybos sisteuos polilikos gaires numatlta:
- Nuolar didinti bendroves galim4 itaka tarsos maiininui;
- Taupiai naudoti gamtinius fu energetinius isteklius;
- Identifikuoti aplinl<os apsaugos aspektus, nuosekliai gerinti jq valOym4

priemones, kuriohi, vadoraujarnasi ig)vendi atut tikslus _ chemikah ir daZU tiekejais
pasirinktos Zinomos socialiai atsakingos kompanijos, kurios uZtikrina kokybp bei standartq
laikym4si. visi dazymo ir gaiutines apda os procesuose naudojami dazai ir cnemmes medziagos
atitinka IIIACH programos reikalavimus. Diegiamos naujos daZ),mo technologijos. lmone kasmet
investuoja i naujus taupesnius daZymo trengimus, kurie leidZia sutauplti elektros energijos ir
vandens resursU. Dideli vaidmeni atlieka ir gamyboje taikomi LEAN metodai, uztikinanrys
gamybos proceso optimizavim4 ir uZkeftantys ke1i4 vandens, energijos resursr!, chemikahL daZU ir
pakavimo mediiagl! taip pat darbo laiko Svaist].1nui.

DidZioji imones gaminamos produkcijos dalis zenllinama zenklais:

ae:

i iidiilet
""**.-. - Sis zenklas (,,Celeie..) yra vadinamas ,,Gamtosauginiu.. Zenklu.

Zenklas garaltuoja, kad proceso metu didiiausias demesys yra skiriamas aplinkos apsaugai,
pradedant Zaliavos gavimu, energijos resursq naudojimu, nurekamUjq vandenq susidarymui.
Zentlas parodo, kad ne tik produktas, bet irjo gamyba yra draugiSka aplinkai.
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I\t
cfodler.cfodle icradle to Cradle,,Ze*lo ideja uzdaras ciklas.

Cradle to Cradle 2enklinami produktai pdvalo buti sulrantys, o proceso metu naudoti
p.oduktai turi lengvai suskilti i pradines dalis ir biiti panaudojami kitq produkttl gamybai

W The Nordic Swan l,,Siaures gulbe,,) _ tai aplinkosauginis zenldas, aprmartis
socialines atsakomybes aspekt4. produkto gamybos metu reikalaujama laik),ts ne tik
aplinkos apsaugos, bet ir socialines atsakomybes reikalavimq nuo pat Zaliavos gavimo iki
galutines produkcijos. Sie reikalavimai taikomi bet kuriai pasaulio ialiai.

Kiekvien4 mdnesi yra pateikiama issami energijos resursu sunaudojimo ir atiiekU
susidarymo ataskaita, kiekvienais metais nustatomi nauji ambicingi tiksiai ir kontroliuojamas jrt
\,Tkdymas. 201 2 merq r andens ir energijos rau p1 mo rod ikJ ia i pareikli I lenleleie

I lentele

Metai Ilandens sunaudojimas,

m3/kg produkcijos

Llektlos energijos

sunau.lojimas KIWkg
produkcijos

Gamtini4 duj4 sunaud.oj imas

m3/kg produkcijos

tifulas Jbktas Sutaup)ta

%

tiktlas

t,))

JAkIas Sutauryta

70

lik\las Jitkas Sutaurytd

%
2011 0.165 0,159 4 t,44 7 r,t4 |,02 l0
2012 0.158 0.142 10.l3 r.55

1rt8

r.53 1.3 l,l 1.03 6.36
2013 0.136

1.08

Aplinkos qpsaugos 20j3 metq tikslai
- Vandens sunaudojim4 mt/kg produkcijos pagaminti surnaZinti 4 %.
- Elekfos energij os sunaudoj im4 KWl/kg produkcij os pagaminti s rlmarifti 2 yo.

Gamtiniq dujq sunaudojim4 m3tg produkcijos pagaminti surnazinti 9 %.
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Pmddti naudoti plovirno ir daZymo procesus vienoje vonioje, padidinti temperatiiros
kdlimo geiti nuo 1 oclmin iki max g;alimo _34 oc/min _ proceso trumpinimas l_3yalandomis ir energetiniq kaitq nazinirnas.

Siekiant maZesnio dujrl sunaudojimo ir energoresursq tauplmo, planuojana ant
dZiovyklos K&ntz-Moenus sumontuotj

anrr{karq. Tokiu b[dr r,,*"u.r,-" #lojjill"rl 
kuris leidiia silum{ panaudoti

Siekiant maZesnio elektros energijos suvarto;imo bei taupant energoresu$us,
planuojama lg,vendinti pojekt4 ,,Liuminisenciniq lempq gviestuvU pakeitimo 1I.nD
apsvietim4''. pastamsis yla keliskart efekt,ryesnis ir neturi tokiq pavojingri aplfurkai
komponentq kaip gyvsidabris.

Taupant gamtinius isteklius, pranuojama pasira.spi sutarti su Kauno hidroelektrine del
100 % Zaliosios energijos tiekimo pirkimo, kuri pagaminta Lietuvos Respublikoje iS
atsinaujinandiq energiios istekliq.


