Харта за корпоративна социална отговорност на
Imerys
Ние в Imerys уважаваме света, в който работим. Ние се ангажираме с нашата роля в
обществото, за да изпълним задълженията си към страните и общностите, в които
развиваме бизнес и да опазваме активно околната среда. Целта ни е да обединим всички
около една обща амбиция непрекъснато да усъвършенстваме нашите продукти и процеси,
нашите партньорства и себе си, за да се превърнем в сила за положителни промени и да
допринесем за устойчивото развитие с помощта на SustainAgility – програмата за корпоративна
и социална отговорност на групата ни.
Съгласно Хартата за корпоративна социална отговорност ние се ангажираме:
Да даваме възможности на хората ни
■
Да поставим здравето и безопасността на първо място, чрез разработване и
непрекъснато усъвършенстване на нашата култура и системи за здравословни и безопасни
условия на труд, заедно с всички наши партньори, за да постигнем работно място без
наранявания.
■ Да развиваме нашия човешки капитал чрез зачитане на международно признатите
човешки права и трудови практики, посочени в нашия Кодекс за бизнес поведение и етика,
чрез инвестиране в таланта и уменията на нашите служители, чрез участие в конструктивен
социален диалог и изграждане на култура на многообразие и приобщаване на работното
място, базирани на взаимно уважение.
Да се грижим за нашата планета
■ Да опазваме активно околната среда, като оценим рисковете за околната среда и
непрекъснато подобряваме контролните мерки за намаляване на неблагоприятните
въздействия върху околната среда, като увеличаваме ефективната употреба на природните
ресурси и опазваме и придаваме стойност на биологичното разнообразие.
■ Да намалим въздействията от изменението на климата, чрез прилагане на дългосрочна
стратегия за борба с изменението на климата в подкрепа на международните ангажименти и
глобални цели.
Да изграждаме бъдещето
■ Да даваме пример с бизнес поведението си, чрез поддържане на най-високи стандарти на
корпоративно управление, чрез зачитане и прилагане на справедливи оперативни практики,
осигуряване на отговорно снабдяване отнасящо за всички наши партньори и чрез диалог с
местните общности за създаване на споделена стойност, по-специално чрез образование и
развитие на умения.
■ Да въвеждаме иновации с помощта на нашето управление на продуктите, чрез
оценяване на устойчивостта на нашите продукти, процеси и услуги, за предоставяне на
решения на обществото.

Ние се задължаваме да информираме всички заинтересовани страни за нашите цели и
практически резултати от колективния ни ангажимент, като редовно преглеждаме
резултатите от дейността ни в областта на корпоративната социална отговорност, с
непрекъснат стремеж за усъвършенстване.
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