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1. VADOVO ZODIS

DZiaugiuosi, galedama pristatyti trediqq 2013-2014
m. socialines atsakomybes
ataskait4 visuomenei bei Jungtiniq Tautq
,,Global oompact" organizacijai, vienijandiai viso
pasaulio socialiai atsakingas
imones.
Reali Zmogaus teisiq apsauga turi tapti kiekvienos
valstybes. kiekvienos organizacij os,
kiekvieno Zmogaus prioritetu ir siekiu.

UAB ,,Scandye", vykdydamasavo veikl4,
1;erbia Zmogaus ir darbuotojo teises, o savo
isipareigojimus yra iSdesdiusi Darbo tvarkos taisyklese ir Etiskos
darbdavystes politikoje. M[sq
isipareigojimai gerbti Zmogaus ir darbuotojo teises yra viesai skelbiami,
gerai Zinomi ir suprantami
ne tik darbuotojams bet ir mDsq klientams, partneriams.
Darbuotojq ugdymui ir mokymui skiriame yprlting4
demesi. Siekiame, kad mokymai
atnestq realiqnaud4, toder rengdami mokymq programas
.ir mokom qqmedriagq,
bendradarbiauj ame su isords specialistais ir mokym
q or ganizatoriai s.
Skatindami didesni darbuotojq
isitraukim4
taikyti darbuotojrl pasi[lymq sistem4 (Kaizen Teian),
narius

i

i imones veikl4, bendroveje pradejome

krrios tikslas - itraukti visus organizacijos
savo darbo pozicijos ir s4lygq tobulinim4, skatinant juos
teikti pasilymus ir suteikiant

galimybq bei reikiamas priemones jiems patiems
t4 pasiulym4 igyvendinti. procesq tobulinimas
yra
orientuotas i praktini pazinimq, nuolating veiklos palan,gL,
darbuotojq isitraukim4 inicijuojant ir
sprendZiant su jq pareigybe susijusius klausimus.
DZiaugiames darbuotojq aktyvumu, teikiant
pasifilymus' sios iniciatyvos deka daugiau kaip
desimtyje darbo pozicijq pavyko sumaZinti laiko,,
Svaistymo atvejq' padidinti darbq saugq, uztikrinti
geresnius produkcijos kokybinius p*umetrusi ',
aplinkos apsaugos reikalavimq vykdym4. Mlsq patirtis parodd,
kad darbuotojq itraukimas i,,

scancye
sprendimq priemim4 kelia didesni darbuotojq
pasitenkinim4 darbu.
efektyvesne.

o

imones veikla tampa

DidZiausias mfisq ddmesys skiriamas
saugiai ir nekenksmingai mtsq darbuotojq
darbo
aplinkai. Gerinant darbuotojq saug4, bendroveje
2014 metq vasar4 buvo surengtas
konkursas
,,Saugi darbo vieta,,, kurio tikslas _ darbuotojq pagalba
identifikuoti nepakankamai saugias darbo
vietas ir atlikti neatitikimq Salinimo darbus;

Svarbq vaidmeni atlieka gamyboje taikomi
LEAN metodai, uZtikrinantys gamybos procesq
optimizavim4 ir uZkertantys keli4 vandens,
energijc s resursq, chemikalq, dah4
ir pakavimo
medZiagq bei darbo laiko Svaistyrnui.Dideli
demesi skiriame gamtiniq istekliq tausojimui.
Dalyvaujame projekte ,,Baltijos Saliq veiksmai
siekiant sumaZinti Baltijos jDros tar54 pavojingomis
medZiagomis"' naudoj ame ,,2ali4 elektros
energij4" is atsinaujinandiq energijos iitekliq.
Taupant
vandens sunaudojim4, visas dazymo proceso
Saldymui naudojamas vanduo grfiinamasi
gamyb4,
kur yra panaudojamas pakartotiniai.2013-2014
metais I,ES medZiagoms pradetas naudoti
plovimo
it daiymo vienoje vonioje metodas, sutrumpintas
temperaturos kelimo laikas, tuo padiu
ir dalymo
proceso laikas' Sie patobulinimai leido
sutaupyti energetiniq resursq: apie 7yo vandens,
l4%io duj4,
9%o elektros energij os.

Tinkamas atliekq rinkimas, tvarkymas
ir pateikimas antriniam naudojimui - tai
procesas' prie kurio prisidedamas,
kiekvienas visuomerds narys gali
inesti savo indeli i svarios,
sveikos ir tvarios aplinkos iSsaugojim4.
Todel imone uztikrina gamybiniq atliekq
r1siavim4,
maiinimqr ir antrini perdirbim4.
Tiek bendroves vadovybe, tiek visas darbuor,ojq
kolektyvas supranta, kad bendrovd,
siekdama savo tikslq ir r'ykdydama uZduotis,
privalo elgtis atsak ingai,buti pilnaverte
visuomenes ir
bendruomenes dalimi, kuriandia geresni gyvenim4
darbuotojams ir klientams, tiek visai visuomenei,
Kaip verslo otganizacija suprantame, kad savo
teigiam u pavyzdiiu ir s4Zininga verslo
politika galime dary'ti teigiam4 poveiki
visuomenei, dalin<lamasi patirtimi, kurti
tvarius ir patikimus

rySius.

Pagarbiai,
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-

esame lanksti, tvari, aukitq kokybg

jmone.

ir vertg Jrurianti vilnos daiymo ir galutinds apdailos

vriLrJA-

tapti pageidauiama, patikima, gerai iinoma
ltasirinktq tekstiles gamintojty ir dazymo
paslaugry pirkejq partnere vilnos dazymui galutinei
ir
apdailai.

VERTYBES:

Bendradarbiavimas

vieningai siekiame bendro tikslo ir esame atviri
bendranr darbui bei dZiaugiames bendra
sekme.
Atsakomybi
vykdome skaidri4 veikl4 ir sprendimus priimame jausda;mi
atsakomybg uZ bendr4 rcniltat'.
Patikimumas
Zodzio laikymasis mums - garbes reikalas. Dirbame
a&fuai,laikydamiesi visuotinai
priimtq morales principq.
Nuo latin is to b ulij imas

Nuolat siekiame naujq zinr4,analizuojame geriausias
pralktikas, taikome jas patys ir
jomis dalijames. vertiname darbuotoiq
kurybing iniciatyr,4 ir naujas idejas.

UAB,,Scandye" uzsienio kapitalo vidutinio dydlioimone,
kurioje siuo metu
darbuotojai. Lyginant su20r2m., darbuotoiq
skaidius isarrgo

d,bag2

apie r3%.

UAB "Scandye" akcininkai yra 3 juridiniai asmenys:
Gabriel NS (4g,29yo),llAB
,,Devold" (47,lgyo), UAB Amber Holding (3,53%).
Pagrindiniai klientai: UAB Devold, A/s Gabriel,Innvik
sellgren, uAB,,Baltijos
tekstile".

Bendrove investuoja i naujq ir ekonomi5kq
irenginrq isigijim4, informacinio valdymo ir
gamybos procesrl technologijq tobulinim4,
darbuotojq prolbsini tobulejim4. visa tai uZtikrina
auksta
produkto kokybg ir ekologi5kq gamyb4.
Lyginant su20l2 m., bendroves pardavimai2}l3 m.
isaugo l}yo fu sieke 15,g5 mln.litq.
2014 m',lyginant su 2013 m., papildomai i5augo
5,4%o irsrudare 16,71 mln.li.n+.2013-.
gamybos apimtys sudare 1290 ton$ metus,
o 2014 m.-13i,7 tonrr/metus.

b#

i
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UAB ,,Scandye" svarbu, kad siekiant organizacilos tikslq nebfitq paieidliamr
socialines
atsakomybes principai, kuriuos tiesiogiai taikome savo
veikloje, kurdami sekmingus

ir skaidrius

santykius su klientais, tiekejais ir darbuotojais.

3.BENDROJI INFORMACIJA APIE

IISA

ATASKAITA

Tai tredioji PaZangos ataskaita, kuri apinra uAB
,,Scandye,, socialines atsakomybes

veiklas ir projektus aplinkosaugos, santykiq su darbuotojais
ir visuomene srityse laikotarpiu nuo
2013 metq sausio 1 d' iki 2014 met| gruodzio 31
d, Ataskaitoje pateikiame imones veiklos ir
valdymo apraSym4, pagrindinius socialinius rodiklius.
Sios socialines atsakomybes ataskaitos tik.slas yra
suteikti informacij4 apie atsaking4
veikl4
visoms
imones
suinteresuotosioms grupems: klientams, darbuotojams,
akcininkams.
visuomenei.

Sie ataskait4 rengeme vadovaudamiesi Pasaulinio susitarimo
principais

ir jq

igyvendinimu, kurie aprepia Zmogaus teisiq gynim4, simtykiq su darbuotojais
gerinim4, aplinkos
tausojim4 ir kov4 su korupcija. "Pasaulinis susitarirnas"
apima desimties atsakingos veiklos
principq laikym4si ir skatina
imones nedaryti Zalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslamsprisideti prie visuomends raidos ir ekonomikos
augimo.

UAB ,,Scandye" socialines atsakomybes ataskaita teikiama
lietuviq ir anglq kalbomis
nuo 2011 m' visoms suinteresuotoms Salims
informacija apie

imones vykdom4 socialing veikl4 yra

skelbiama bendroves internetiniame puslapyj e
www. scandye. lt

4. VEIKSMAI,
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4.1 Lmogaus

ir darbuotojo

teises

t
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UAB ,,scandye" vykdydama savo veikl4 gerbia
zmogaus ir darbuotojo teises, o savo
isipareigojimus yta isdesdiusi Darbo tvarkos taisyklese
ir Etiskos darbdavystes politikoje.
Netoleruojame jokiq zmogaus teisirl paieidimtl,
paLsisakome prieS bet koki4 diskriminacij4,
priverstini bei vaikq darbq' Netoleruojame jokios
nisies priekabiavimo, psichologinio smurto,
gerbiame darbuotojq teisg poilsio laik4.
i
fgyvendinarne sELining'ir skaidri4 darbo uZmokesdio
politik4 bei laikomes istatymq, reglamentuojandiq
darbc laiko trukmg ir virsvalandini darba.

4.2 Darbuotojg lygios garimybes

ir lyiiq pasiskirstymas

UAB,,Scandye'o darbuotojq skaidius,20lli
m. gruodZio 31 dienos duomenimis, buvo
78 darbuotojai. IS jq 19 - administracijos
darbuotojq ir 5!) darbininkai.
UAB,,Scandye" darbuotojt4pasiskirstymas pagal
tytj ir statusq 2013 m.:
Lytis
Bendras
Administraci
Ne
darbuotojq
darbuotdq
administracijos
skaidius
skaidius
darbuotgjq

skaidius

Vyrai

25

Moterys

53
OAR g UOTOJ

V SKAI CIAUS

PAS I SK I IESTVI\4AS

'

PAGAT I.VT,

rs13 M.

UAB ,,Scandye., darbuotoiq skaidius, 2014 rn. gruodZio
3l dienos duomenimis, buvo
83 darbuotojai. IS iq2r administracijos
darbuotoiq fu 62 darbininkai.

SCANCYC
f

tis

(IAB ,,scandyu" dorb*tolr,rlotrtkiytymas
pagat rytlir stotusq 2014 m..
Ly Bendras
Administracijos
Ne
darbuotojq
darbuotojq
administracijos
skaidius
skaidius
darbuotojq
skaidius

Vyrai
Moterys

27

4

z)

56

t',7

39

sAft st"JoToJ

v
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At

LyT,

es14 M.

UAB ,,Scandye" paskutinius trejus metus darbuotojq skaidius
vis augo.

Lentelese

pateiktas praejusiq 2013-2014 metq darbuotojq
skaidirrs bei paskirstymas pagal lyt!. pastebima
nekintanti tendencija, kad UAB ,,Scandye" moterq
dirba dvigubai daugiau nei vyrq. Tadiau taj nerc
lytines diskriminacijos aprai5ka. 2013 m. darb4
buvo lrriimtos 5 moterys ir 5 vyrai, 2014 m. 5
i
moterys ir 6 vytu' Tokia situacija susidare del daug
didesnes motery pasiulos darbo rinkoje nei
vyrq bei moterq pastovumo tiek gyvenunajai, tiek darbo
vietai. Laikydamiesi lygiq galimybiq ir
nediskriminacijos principq, naujq darbuotojq paieskoje
netaikome nei lyies, nei arrfiiaus cenzo.
Pagrindinis kriterijus priimant naujus darbuotojus
i darbrp yra zmogaus noras dirbti, tobuleti

ir

savo

asmenindmis pastangomis siekti bendry rezultatu.

UAB,,Scandye " darbuotojry pasiskirstymas pa il amiiU
o Darbuotojtl skaiiiaus
Ii viso Darbinir,
pasis kirstymas pagal amiiaus
grupes. (Ii viso 76 darbuotoiai: 7
dar b uot oj a i mo I i nys t e s, tevys te: s

t

atostogose.)

-

iki 30 m.;

1l

3l-45 m.;

19

2013 -10-18 dienos duomenimis:

Administracijos
darbuotojai;

scandye

Darbuotojrl vidutinis amZius 2013 m.

:

Administracijos darbuotojq _ 40 m.
Ne administracijos darbuotojq - 41m.

o Darbuotojtl

skaiiiaus
pasiskirstymas pagal amZi4
ir statusq: (Ii viso 83
darbuotojai ; 7 darbuotojai
motinystt2s, tdvystds
atostogose.)

iki 30 m.;
3I-45 m.;

-

6I m. ir daugiau

20 | 4-12-3

I

dienos duomenimis

Administracijos
darbuotojai:

:

scancye

Sendras darbuatojq skaiiiaus pasiski
rstymas
pagal arniiq ZOL4 m.

r

iki

tI

31-45 nr

ltl

nr.

tr 46-6r] nr.
&

Darbuotojq vidutinis amZius

2014 m.
Administracijos darbuotojq _ 39 m.
Ne administracijos darbuotojq _ 46
m.
Visq darbuotojq _ 44 m.

61"

m. ir daugiau

:

UAB

yra gamybos imone, todt)l didZioji
"Scandye"
dalis darbuotojq yra darbininko
statuso' 2014 m' gruodZio menesio
duomenimis, bendras darbuotojq amZiaus
vidurkis yra apie44-ri
metai. Jauniausiam
imones darbuotoju i yra 20 metq, vyri'usiam _ 61
metai.

Palyginus paskutiniqiq dvejq metq
duomenis, pastebetina, kad administracijos
darbuotojq amLiaus vidurkis nehymiai
sumaZejo, o ne administracijos

darbuotojq amZiaus vidurkis
padidejo' Toki4 tendencij4 leme kelios
prieZastys. Pirmi.usia darbuotojq
kaita imoneje yru gana
nedidele' todel naturalu, kad darbuotojq,
darbininkq am)riaus vidurkis palaipsniui
dideja. Taip pat
nevengiame idarbinti vyresnio amZiaus
Zmoniq, kadangi mums svarbus ne
darbuotojo amZius, o
Zmogaus pasiryZimas ir noras dirbti.
Administracijos darbuotojq jaunejim4
leme imones vykdoma
politika gamybos specialistq ieskoti
imones viduje. Mes pastebime aktyvius ir iniciatyvius
darbuotojus' kurie' nors ir dirba gamybos
darbininkais, yreL igrjg atitinkamus issilavinimus
ir del tam
tikrq prieZasdiq neturejg galimybes dirbti pagal
special'ybg. 2014 metais pastebejome
net trejq
gamybos darbininkq potencial4 uiimti
aukStesnes - vadovilujandias pareigas.
Siuo metu bendroveje
jie dirba tekstiles gamybos technologais.
DZiaugiames jaunqfrl technologq darbo
rezultatais ir
pastebime' kad vadovai, turintys gamybos
darbininko patirties, suprantantys gamybos
proces?,
greidiau isisavina tekstiles gamybos
technologo darbo specifik4, geriau
supranta darbininkq
poreikius.

-

scandye
4.3 Asociacijg laisve

ir

teise i kolektyvines derybas

2013 metais daug bendravome su darbuotojais
ir teikeme jiems vis4 reikaling4
informacij4 apie teises aktais reglamentuojamas
darbuotojq asociacijq formas Lietuvoje.
Diiaugiames' kad mlsq pastangos dave gerq
rezultai4. Darbuotojai pasinaudojo jiems
informacija

suteikta

ir

2013 metq pabaigoje i5sirinko darbuoto-iq
atstovus - Darbo tarybE.
darbo tatyba atstovauja darbuotojq profesinius, darbo,

uAB

,,Scandye.,

ekonominius bei socialinius interesus,
bendradarbiauja su administracija del darbo
s4lygq gerinimo. Siuo metu su darbo taryba
vis
aktyviau kalbame apie kolektyvines sutarties poreiki
bendroveje ir svarstome galimybg pradeti
kolektyvines sutarties inicijavimo procedur4.
Siekiame uztikrinti, kad darbo taryba p;aletq
laisvai ir netrukdomai vykdyti savo
veikl4' suteikiame darbo tarybos nariams galimybg
.iiems patogiu laiku susirinkti i posedZius,
skiriame posedZiams reikalingas patalpas bei priemones,
apmokame darbuotojams uz darbolaik4,
praleist4 dalyvaujant darbo tarybos posedZiuose.
Tei,kiame darbo tarybai vis4 jiems reikaling4
informacij4, susijusi4 su darbuotojq darbo
s?lygomis, jq nustatymu ar keitimu, kai tai
nesusijg su
konkretaus darbuotoj o asmenine ar
imones konfi dencial.ia informacii a.

4.4 Darbuotojq ugdymas
Darbuotojq ugdymui

ir mokymui skiriame ypating1 demesi. Bendroveje

pagal
patvirtint4 2013/2014 m' metini mokymo planq
buvo orqanizuoti keliq tipq mokymai, orientuoti
!
darbuotojq profesini pasirengim4, kvalifikacijos
kelim4, rkuriems skirta per l3g0 mokymo
valandq.
Darbuotojai buvo apmokyti dirbti specialiuosius
darbus bei rengiami ir mokomi
gretutiniq profesijq, taip patatnaujintos
darbuotojq Saugos ir sveikatos bei aplinkos
apsaugos Zinios.
Gamybos darbininkq mokymui buvo skirta gg6
mokymo valandq.

2013 metais parengeme darbuotojq veillos
vertinimo tvark4
pradejome vykdyti darbuotojq veiklos vertinim4.
Pastebeiome,

ir ja remdamiesi

kad darbuotojq veiklos vertinimas ir
pokalbiai su tiesioginiu vadovu suteikia
darbuotojams papildomos darbines motyvacijos,
padeda
geriau suprasti tiek vadovo, tiek darbuotojo
lukesdius dar:bineje veikloje, skatina darbuotoius
siekti
geresniq darbo rezultatr4 ir gauti jq
ivertinim4.
Tgsiame gamybos tobulinim4 pasitelkdami
LEAN mokyklos metodikas.
itraukiame ir mokome visus gamybos darbuotojus. 2014 metl pradaiojepradejome

{

5i proces4

o**,

patobulint4, vizualizuol4 kasdienes veiklos
stebejimo metod4, darbo zonose

,ruuu.,.

""*""*"Ji

scanGye
informacijos lentas' Pastebejome, kad

tai net tik itin

veiksmingas budas gamybos proceso

stebesenai, bet ir puiki kasdiene darbuotoiq
mokymo priemone.

Administracijos darbuotojq mokymims, konferencijoms,
seminarams ir
komandiruotdms buvo skirta per 495 mokymo
valandas. Itin gilq ispudi paliko specialistq,
vadol.rl
igfrdZiq lavinimo isvaziuojamieji mokymai, kuriq melu specialistai
buvo mokomi, kaip tinkamai
valdyti konfliktines, stresines situacijas, efektyviai planuoti
savo ir savo pamainos darbo laika.
rczultatyv iai dirbti komandoj e.
Bendroveje taip pat rengiame vidinius mokymus,
kuriuos veda atitinkamq sridiq
specialistai' vidinius mokymus vedantys specialistai
moko darbuotojus pagal darbuotojq saugos ir
sveikatos' gaisrinds ir civilines saugos, socialinds
atr;akomybes ir aplinkos apsaugos mokymo
programas' Siekiame, kad mokymai atnestq
reali4naud4 darbuotojams, todel rengdami mokymq
programas
mokom?i4 medaiagq, bendradarbiaujame su isores
specialistais
mokymu
organizatoriais.

ir

ir

4.5 Nauiq darbuotoiq
idarbinimas

ir jq integravimas

vykdydami skaidri4 veikl4, puoselejame atvir4 ir profesionali4
idarbinimo praktik4.
Naujq darbuotojq paiesk4 vykdome pasitelkg tradicinius
ir siuolaikinius informacijos sklaidos
budus' Apie naujq darbuotojq poreiki informuojame
darbo tarybq, skelbiame imones

informaciniuose stenduose, rajonineje ir respublikineje
sipaudoje, talpiname informacij4 bendroves
intemetiniame puslapyje ir specializuotose darbo
skelbinrq svetainese. Esant poreikiui, naudojames
ir idarbinimo agentDry paslaugomis. fdarbindami naujr4 darbuotoj4
ir tgsdami darbo santykius,
laikomes teises aktq reikalavimq, gerbiame Zmogaus
ir darbuotojo teises bei laisves.
Daug demesio skiriame naujq darbuotojq
itraukimui i imones veikl4. Siekiame, kad jq
isiliejimas i darbuotojq kolektyv4 bDtq sklandus ir lengvas. Siuo tikslu pradedant
darbqbendroveje
naujas darbuotojas supaZindinamas ne
su vidiniais bendroves dokumentais, kuriuos
reglamentuoja teises aktai, bet ir su bendroves
misija, vizija, vertybemis, etiskos darbdavystes
politika, imoneje integruota vadybos sistema ir jos gairemis.
Kiekvienam naujam darbuotojui yra
nustatomas isbandymo laikotarpis, pries kuri i5
anksto yrar sutariami isbandomojo laikotarpio

tik

tikslai
bei uLdaviniai, paskiriamas apmokantysis darbuotojas. Mlums
svarbu, kad kiekvienas darbuotojas,
dirbantis bendroveje jaustqsi saugiai ir oriai, todel
domirnes darbuotojq isiliejimo
i imones veikla,:
procesu' kalbame su darbuotojais, skatindami
tolerantiskurn4 ir pagarb4vieni kitiems.
,,,,,,+

scanrye
Suprantame, kad gerai besijaudiantis bendroves darbuotojas

yra svarbus veiksnys

sekmingai bendrovds veiklai. Uztikriname darbuotojams
tokias darbo s4lygas, kad kiekvienas
darbuotojas jaustqsi saugus, svarbus ir vertinamas.

4.6 Vidind komunikacija su darbuotojais
Savo veikloje puoselejame socialiai atsakingo verslo principus,
todel gerbiame ir
remiame Zmogaus teises. M[sq sekmes garantas - geri
ir atviri santykiai su darbuotojais. Todel
kasdien dirbame siekdami juos palaikyti ir stiprinti.

Zinome, kad darbuotojams svarbu ne tik materialus
skatinimas, bet ir nuolatinis
demesys, pojutis, kad esi svarbus ir vertinamas. Tgsiame
gerq4praktik4 - aktyviq darbuotojq
skatinim4 uZ gerus darbo rezultatus ir sekmingas iniciatyvas
gerinant bendroves veikl4. Asmeniskai
ir viesai isreiSkiame padekos zodlius, skelbiame viesas rasltines
padekas, suteikiame darbuotojams

galimybg mokytis ir tobuleti.
Bendroveje darbuotojai itraukiami

i imones veikl4 padiais ivairiausiais komunikacijos
budais' Darbuotojai su vadovybe bendrauja tiesiogieri, per padalinio
vadovus, darbo tarybos
atstovus' savo nuomong issako visuotiniq bei pamainos
susirinkimq metu. Jau ne pirmi metai
darbuotojams suteikta laisve isreiksti savo nuomong ir
tr:ikti pasiulymus naudojantis konfidencialia
,,Klausimq - pasi[lymq" ddZute, kuria darbuotojai sekmingai naudojasi.

2014 metus, siekdami pagerinti tarpusavio komunikac ijq
ir pagreitinti problemq
sprendimo proces4' remdamiesi LEAN metodika pradejome
taikyti naujE,patobulint4 vizualizuotq

,

kasdienes veiklos stebejimo metod4, darbo zonose nardodami
informacijos lentas. Kasdienines
atskaitomybes lentose talpinama kasdiene atitinkamos
rlarbo zonos informacija apie gamybinius,
irengimq eksploatavimo, darbuotojq saugos, aplinkos aprsaugos rodiklius ir jq pokydius.
Tai puikus
ir efektyr'us budas gauti aktuali4 tos dienos informacij4, kadangi rodiklius
fiksuoja tiek operatoriai,
tiek atitinkamos darbo vietos vadovaujantys darbuotojari, kuriq pagrindu
atsakingi specialistai ir
operatoriai analizuojaneatitikimq priezastis ir operatyviaiipriima
reikalingus sprendimus. Kasdieniq
informaciniq lentq perZidrejimo metu bendraujame su d.arbuotojais:
aptariame tiek darbuotojams,

tiek vadovybei aktualius klausimus.
Bendroveje puoselejame tarpusavio bendravimo

pabuti kartu

ir

visuomeninese

pamineti ne

akcijose.

tik

kultlr4,

tad, nepraleidZiame progos

graZiausias metq Sventes,
isimintinas datas, bet

ir dalyvauti

,

,

Jau tapo grahia tradicija kartu su
imones kolektyvu pamineti didZi4sias metq Sventes.

Pet uz'gavenes vaisinomes UZgaveniq blynais, rengem s' grazias
velykines popietes, kuritl

-.1 ,'

!

scancye
vaisinomes silta arbata, bendravome su darbuotojais, groZejomes
margudiq paroda. Sv. Kaledos
UAB ,'scandye" visada sutinkamos smagiai ir Siltai. Sv. Kaledq proga
vykome sventinius
Kaledinius koncertus. Kalediniq popiediq metu darbuotojai
buvo vaisinami vadovds

i

virta ir

darbuotojq pamegta imbierine arbata, karstu Sokoladu,
apdovanoti Siltu ZodZiu bei graZiomis
dovanomis.

2013 metq rugpjtidio menesi UAB ,,Scandye" Svente l0
metq jubiliejrl. Sia proga,
visas UAB ,'scandye'o kolektyvas vyko Sventing, paziinting
ir pramoging ekskursij4
i

,,Siauruku.. -

Aukstaitijos siauruoju traukiniu (narrow gauge train) vaizdinguosius
Anyk5dius. Sios isvykos
i
metu aptareme bendroves pasiekimus, apdovanojome ilgamedius
darbuotojus, m€gavomes Siltu ir
nuo5irdZiu bendravimu.

2014 metais gausus UAB ,,Scandye" kolektyvas dalyvavo
sportineje sventeje
,,Europos dviratininkq i55Dkis". Sio renginio metu alstovavome UAB
,,Scandye.o

ir

savo, kaip

kolektyvo indeliu prisidejome prie bendry Tel5iq ndesto rezultatq
siame projekte. Nelikome
abejingi ,,Seimt1 eisena 2074* organizatoriq kvietimui
ir ,,Seimos dienos.o proga darbuotojams
ir

Seimq nariams surengdme i5vyk4

jq

i Vilniq.

DidZiuojames UAB

darbuotojais. Siekdami stiprinti komandos, bendrumo
',Scandye"
jausm4' darbo vietose
irengeme mDsq komandos - uAEf ,,scandye" darbuotojq nuotraukq koliaiastend4, kuris dZiugina tiek padiq darbuotoiq, tiek atvykstandiq
svediq aki.

4.7 Darbuotojg sauga

ir sveikata

Gerbiame pagrindines Zmogaus teises

gyvybE ir sveikat4, todel kasdien dirbame
siekdami uZtikrinti saugi4 ir nekenksming4 darbo aplink4
musq darbuotojams. Siuo tikslu dirbame
vadovaudamiesi bendroveje
vadybos sistemos,

idiegtos

18001:2007 Darbuotojq saugos

ir

sveikatos

ir

i

atitinkandios tarptautiniq BS 9HSAS
548000:2008 Socialinio atsakingumo standartu

reikalavimus.

Laikomes darbuotojq saug4

ir sveikat4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq.

Kasdieniq susirinkimq metu ypating4 demesi skiriame darbuotojq
saugai ir sveikatai darbo vietose.
Pastebime ir nedelsdami sprendZiame darbuotojq saugors
ir sveikatos neatitikimus. Sioie veikloje ,,
aktyviai dalyvauja ne tik specialistai, bet ir darbuoto.iai, kurie
t
bendradarbiaudami zu
darbuotojq saugos ir sveikatos tarnybos specialistu bei
darbuotojq saugos ir sveikatos kornitetoi:

irrro.

nariaispadedaaptiktiir5alintineatitikimqprieZastis.SkiriamenemaLudi

3meslo

r

pastangrl
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darbuotojq mokymui darbuotojq saugos

jos

ir

sveikatos temomis, tobuliname mokomqj4
medZiag4

perdavimo budus' Darbuotojq saugumui

ir

r;veikatai uZtikrinti

i5vengtinaudoj amos tiek korektyvinds,
tiek asmeninds apsaugos priemones.

ir

bei profesinei rizikai

Nuolat stebime darbo proces4' vertiname
galim4 profesing rizikq,fiksuojame
galimus
neatitikimus ir imames priemoniq jiems
pasalinti. 2013-2014 m. didindami darbuotojq
saugum?
darbo metu, atlikome Siuos darbus:

-

2013 metq birZelio menesi bendroveje
buvo atliktas isorines imones, Nacionalines
visuomends sveikatos prieZiDros laboratorijos,
profesines rizikos vertinimas, kurio
metu buvo
tiriami darbuotojq darbo vietose darbuotojus
veikiarLtys fizikiniai, cheminiai, ergonominiai
ir

ftziniai profesines rizikos veiksniai. Atlikus
profesines rizikos
ivertinim4 visose darbo zonose buvo
nustatl'tas labai mazas profesines rizikos
dydis - priimti'a rizrka.
- Noredami uZtikrinti geresnq imones civilines saugos
buklg, bendradarbiaudami su Telsiq

rajono savivaldybes administracija,parengeme
bendroves Ekstremaliq situacijq valdymo
planE.
Siekdami didinti darbuotojq pasirengim4
gaisro atveju, atlikome kasmetines
gaisrines saugos
pratybas ir apmokymus, kaip naudoti
gaisrini inventoriq
lgaisro metu;
Atlikta gamybos patalpq vizualizacija darbuotojrl
sirugos ir sveikatos reikalavimais;
vadovaujantis LEAN metodika, parengtos
naujos irengimq darbo instrukcijos,
naudojant
vizualizuot4 darbo instrukcijos format?.
Siose instrukcijose nustatyti darbq
saugos, kokybes, islaidq
taupymo bei patogesni darbq atlikimo
reikalavimai.

-

-

-

Investavome i kelimo technik4 ir padidinome
krovc,s darbq saugum?. pagerinome
darbo vietq
apsvietim4' Prie gamybiniq
irengimq atlikome konstrukciios tobulinimo darbus, siekdami
sumazintr
darbuotojq uZkliuvimo, griuvimo pavojq.

4.8 Kova su korupcija
Mums svarbu dirbti skaidriai ir sqLiningeti,
kurti tvarius

darbo vietoms uZimti

ar

ir

patikimus rySius su
ir valstybinemis institucijomis. Vykdydami savo
aprai5kq. Nepriimame jokiq dovanq iS
kandidatq laisvoms
materialios formos padekq ul
idarbinim4. Skatiname s4Ziningos

darbuotojais, tiekejais, klientais, bendruomene
veikl4, netoleruojame jokiq korupcijos

konkurencijos ir elgesio kultura.

scancye
2015 metry tikslai:

-

Didinant darbuotojq poilsio kokybg pietq pertraukq ir papildomq pertraukeliq
metu irengti
darbuotojams poilsio zonq ardiau darbuotojq derbo vietq;

-

MaLinti darbuotojq susirgimo pavojq:

-irengti patobulint4 i5traukimo ventiliacij4 irongimo Ketler Braun darbo vietoje dulkiq
nusiurbimui;

-idiegti oro vesinimo irang4 rtsiavimo patalpoje, uZtikrinandi4 higienos normu
reikalavimus atitinkandi4 oro temperat[r4;

-

Didinant darbuotoiq, dirbandiq prie gamybiniq irengimq, saugum4,

idiegti (Loro) _

tinkam4 irengimo atjungimo proced[r4. Terminas lokautas (LOTO-look out test
out) reiskia
saugi4 irengimo adungimo tvarkE,kuri uZtikrina., kad pavojingq
irengimq energijos Saltiniai

yra tinkamai i5jungti

ir

negali netiketai przLdejo veikti irengimo valymo, technines

prieZi[ros ar remonto darbq metu.

-

Didinant darbuotojq pasitikejim4

ir

pasitenkinim4 darbu, bendroves viduje parengti ir
pasira5yti UAB,,Scandye,. kolektyving sutarti.

4.9 Aplinkos apsauga
Esame Siuolaikine, modemi, socialiai atsakinl;a
imone, todel atsakingai Zifrime ne tik i
produkcijos kokybg, bet ir gamtiniq i5tekliq naudojim4, savo regiono, kuriame
dirbame, ekologing
b[k19. Siekiame savo gamybos procesus organizuoti taip, kad apdailos procesq
metu susidarantys
terSalai nepatektq

i aplink4, todel kasmet imoneje atn.aujiname reiksmingus aplinkos apsaugos

aspektus.

Susirinkimuose su imones specialistais nustatome
imones neigiam4 poveiki aplinkai,
aptariame tikslus ir uZdavinius bei priemones neigiamam poveikiui malinti. Labai
svarbi ne tik

imones darbuotojq nuomond: r[pinames

ir

Salia esandios bendruomends sveikata. Gerinimui

numateme:

o
o
o

Nuolat didinti bendroves galim4 itak4 ter5os maZinimui;
Optimizuoti gamtiniq ir energetiniq iSte.kliq naudojim4;

Identifikuoti aplinkos apsaugos aspektus, nuosekliai gerinti
numatytas gerinimo priemones

ir terminus.

jq valdym4,

irasant

i imones tikslus, paskiriant atsakingus vykdytojus

i

sca
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DidZiausias demesys sutelkiamas Zmonijai svarbiausio gamtos isteklio
taupymui. Siam tikslui maLinamas ne tik Sio resurso naudojamas, jo
kastai,

-

-

vandens

taip pat ribojamas
nuotekq kiekis. Dalyvaujame projekte ,, Baltijos Saliq veiksmai
siekiant sumaZinti Baltijos jtros
tar54 pavojingomis medZiagomis'., ir nors UAB
,,scandyeo' visos nuotekos patenka .,TelSiq
vandenys" valymo irengimus, svarbu uZtikrinti juose kuo maZesng
ter5alq koncentrac ij4, o iki 2020
metq neleistinq ter5alq kiekius sumaZinti iki 0. Yra paruoStas veiksmq planas
ir pateiktas aplinkos

i

apsaugos agentfirai, numatyti veiksmai

ir priemones. P'agrindine uZduotis artimiausiu laikotarpiu

Zaliavos, patenkandios iS Azijos Saliq, kontrole.

-

Taupant vandens i5teklius, visas daiymo proceso Saldymui naudojamas
vanduo
gt4Zinanas i gamybQ, kur tas pats vanduo panaudojiamas pakartotiniai.
2013-2014 metais pES
medZiagoms pradetas naudoti plovimo

ir

dalymo vienoje vonioje metodas, sutrumpintas

temperaturos kelimo laikas, procesas sutrumpejo 1-3 vat. Taip sutaupeme
ir visq energetiniq resursq

bei padidinome darbo nasum4. Juodos spalvos vilnos daLymo procesui paskutinis
skalavimo
vanduo naudojamas sekandiam daLymui. Visi optimizuoti procesai leido gaminti

didesni

produkcijos kieki nedidinant vandens, elektros energijos ir dujq sueikvojimo.

2013 m. pasira5yta sutartis su Kauno hidroelektrine del 100 %
,,?alios lietuviskos
energijoso' pirkimo. ,,Zalia lietuvi5ka energija"
- tai prekes Zenklas, kuriuo yra iymima elektros
energija, pagaminta Lietuvos Respublikoje i5 atsinaujinandiq energijos
i5tekliq. Taip pat, maLinarfi
energijos suvartojim4
pakeitimas

i

ir tausojant aplink4, 2014 m. prradetas liuminescenciniq

lempq Sviestulrl

LED ap5vietim4, kuris yra keliskart efektyvesnis ir neturi tokiq pavojingq
aplinkai

komponentq kaip gyvsidabris.

Tinkamas atliekq rinkimas, tvarkymas

ir

pateikimas antriniam naudojimui

-

tai
procesas, prie kurio prisidedamas kiekvienas visuomends narys gali
inesti savo indeli Svarios,
sveikos ir stabilios aplinkos i5saugojim4. Todel
imone. rupindamasi sveikos ir stabilios aplinkos

i

i5saugojimu, dideli demesi skiria gamybiniq atliekq ruSiavimo
tobulinimui, atliekq kiekio
maZinimui bei antriniam perdirbimui. Pratgseme sutarti del antriniq pakuodiq
atliekq perdirbimo su
licencijuota pakuodiq atliekq tvarkymo orgarizac1a vt;1 "i,aliasis ta5kas,,,
todel daugiau nei g5

proc' imoneje susidarandiq popieriaus ir plastiko pakuotes atliekq atiduodamos
antriniam
perdirbimui. Nuo 2013 m. tekstilines PES atliekos atiduodamos
deginti iKlaipedos deginimo imong
UAB "Fortum Klaipeda", taip sumaZinamas atliekq kaupimas, neperdirbamos atliekos

o

panaudojamos
ekologiskiausia

kaip kuras Sildymui. Atliekq

ir

,

yra laikomas,,,
paZangiausia komunaliniq atliekq utilizavimo technologija, pasizymindiar'

maZiausiu poveikiu aplinkai.

degirLimas visame pasaulyje

scandye
Puoselejant bendroves aplir*.L

ir toliau kalsmet skatiname

savo darbuotojus dalyvauti
greta imones esandias teritorijas.
Talkos tikslas ne tik
Svarinti imones aplink4 bet
tokiu budu atkreipti darburotdq demesi
i atliekq rDsiavimo svarb4 bei
auginti jq s4moningum4 Sioje
srityje.
talkose

"Darom"' sutuarkant imones

ir

-

priemonis, kuriomis
siekiami tikslai
chemikalq fu dai[tiekejais pasirinktos
Zinormos socialiai atsakingos
kompanijos, kurios
uZtikrina kokybq bei standartq laikymEsi.
visi daZymo ir galutines apdailos procesuose
naudojami
daiaifu chemines medziagos atitinka
REACH programos reikalavimus.
cheminiq medZiagq fu dai4 sverimo
vietosie idiegta,,optiweight..
sistem4 mazinanti
zmogiSkq sverimo klaidq galimybg,
tuo padiu uZtikrinanti geresni dazym4atsikartojim4
ir kokybg.
Keidiami neekonomiski
I5
Zinomr.,r
irengimai.
gamintdq Thies..ir,,Alliance,.
nupirkti ir
idiegi i gamyba du maio modulio dairymo
irengimai, kurie leidZi a taupytrelektros energijos
ir
vandens resursus' Taip pat nupirkta
nauja naujos kartos plovimo linija,,Menzel.o,
kuri ne tik suteiks
galimybg taupyti, bet ir suteiks
nauiq galimybiq praplesti bendroves
asortiment4.
Bendrove Siai irangai
isigytr per 2013-2014 metus investavo apie l,2,mtn.
Lt
Dideli vaidmeni atlieka ir gamyboje
taikomi LEAN metodai, uZtikrinantys
gamybos
proceso optimizavim4 ir uzkertantys
keli4 vandens, energijos resursq, chemikalq,
dah4 irpakavimo
medZiagq bei darbo laiko Svaistymui.

Bendrove rupinasi atliekq rtisiavimu,
Zenklinimu, laikymo vietq zymejimu. paruosta
nuotraukomis iliustruota informacrja'
Daug demesio skiriam4 kad net smulkios
tekstilines atliekos
(siDlgaliai, sudeveta uztaisymo
medziaga)nepatektq tarp komunariniq
atliekq.
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Lietuvi5kos Zalios energijos Zenklas.
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te"kGJ (obk; Tex) garantuoja, kad produkcija
pagaminta nenaudojant aplinkai

pavojingq cheminiq medZiagq ir dah4.
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Sis Zenklas (,,Gelele") yra vadinamal;
,,Gamtosauginiu,. zenklu.

Ze*las garantuoja, kad proceso metu

didZiausiasr demesys yra skiriamas
aplinkos apsaugai,
pradedant laliavos gavimu, energijos
resursq naurdojimu, nutekamqjq vandenq
susidarymu.
Ze*lasparodo' kad ne tik produktas, bet ir jo
sukflrimo procesas yra draugiskas aplinkai.

ffiru
%w
cr*dr*i*cradi*

Cradle to Cradle Zenklo ideja _ u1daras
ciklas.

cradle to cradle Zenklinami produktai privalo
bDti suyrantys, o proceso metu naudoti
produktai lengvai suskiltq
ipradines dalis ir bDtq panaudoti kitq produktq gamybai.

The Nordic swan (,,siaures gulbe") tai
- aplinkosauginis Zenkras, apimantis
socialing atsakomybg. Produkto gamybos
metu reikalaujarna

laikytis ne tik aplinkos
socialines atsakomybes reikalavimq nuo
pat Laliavos gavimo iki galutines
produkcijos. sie reikalavimai taikomi
bet kuriai pasaulio saliai.
apsaugos, bet

ir

Kiekvien4 menesi yta pateikiama i5sami energijos
resursq sunaudojimo ir atliekq
susidarymo ataskaita, kiekvienais metais
nustatomi nauji ambicingi tikslai ir kontroliuoiamas
t
-c
Jiu
vykdymas' 2011-2015 metq vandens ir
energijos taupymo rodikliai pateikti 1 lenteleje

scandye
Energetiniq resursq taupymas
Metai

Vandens sunaudoitmas,

m- kg produlccijos
tikslas

faktas

2A13-2014
2014-2015

0.16s
0.158
0.14
0.13

0,159
0.142
0.131

energiioi-

Elehros

sunaudojimas KWh/kg
produkcijos

Saaupyta

uKstas

%

20t1
20t2

2lll-2lllmetais

4

Sutaupyta

Jaktas

r rgnteli
Gamtiniry duia
sunaudojimc rs m3/kg
tikslas

fahas

7

t.t4

1,02

1.3

l,l0

t0

1.03

6.36

1.05

0.93

12.9

%

1,55

10.13

1,55

1,44
1.53

6.9

1.50

1.38

1.375

Sutaupyta
%

0.95

Aplinkos apsaugos 20IS metry fikslai:
- vandens sunaudojim4 produkcrjos
vienetui pagaminti sumaZinti
4.4 %.
Karfu su imone ,,Jurby" pradeti naudoto

daZymui vandens valymo projekta.
Tai

_ i.valyt4 vandeni gr*intr gfrrrybq
pakartotiniam
i
net iki 31-41%vartojamo vandens
kiekio.

didele investicija, tikslas
naudojimui, sutaupyti

- Elekhos energijos sunaudojima 1
kg produkcijos gamybai sumaZinti
4.g %.Toliau
tgsian'ras liuminescenciniq lempq
iviestur.q pakeitimo LED apivietimq
i
projektas.
Tikslas - ne tik sumaZinti elektros
energijos suvartojim q betir sumazinti
aplinkos
tar54 pavojingomis gyvsidabrio
atliekomis.

- Gamtiniq duiq sunaudojime m3rkg produkcijos
pagaminti stxnaiinti3

yo.

DZiovykloje,,Kranz-Moenus" sumonfuoti
rekuperacing sistem* kuri leis
5ilum4
panaudoti antrq kart4ir sumaZins
gamtiniq dujq sunaudojim4.

- Taupyti pakuotes atliekas, uZtikrinti
perdirbimo kiekj

- Toliau skatinti atliekq rEiiavim4,
i komunalines atliekas.

20%o

vyriausybes numaert4 pakuotes
atliekq

mazintineperdirbamq atliekq kieki, patenkanti

