Χάρτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Imerys
Στην Imerys σεβόμαστε τον κόσμο μέσα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Υπηρετούμε με
αφοσίωση τον ρόλο μας στην κοινωνία, προκειμένου να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας
απέναντι σε χώρες και κοινότητες με τις οποίες έχουμε επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και να
ενεργούμε ως υπεύθυνοι φροντιστές του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να ενώσουμε όλους
κάτω από έναν κοινό στόχο: να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις διαδικασίες
μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους αλλά και εμάς τους ίδιους, προκειμένου να ενεργούμε ως μια
δύναμη θετικών αλλαγών και να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του SustainAgility,
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.
Με τον παρόντα Χάρτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεσμευόμαστε να:
Εμψυχώνουμε τους ανθρώπους μας
■

■

Διασφαλίζουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια προέχουν πάνω από όλα αναπτύσσοντας και
βελτιώνοντας συνεχώς τα συστήματα υγείας και ασφάλειας αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία
γύρω από αυτά, με όλους τους συνεργάτες μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε έναν χώρο
εργασίας χωρίς τραυματισμούς.
Αναπτύσσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιό μας σεβόμενοι τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις πρακτικές απασχόλησης, όπως ορίζονται στον Κώδικα Επαγγελματικής
Δεοντολογίας και Ηθικής της εταιρείας μας, επενδύοντας στα ταλέντα και στις δεξιότητες των
υπαλλήλων μας, προχωρώντας σε εποικοδομητικό διάλογο με την κοινωνία και προάγοντας μια
φιλοσοφία ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης στον εργασιακό χώρο, η οποία βασίζεται στον
αμοιβαίο σεβασμό.

Φροντίζουμε τον πλανήτη μας
■

■

Ενεργούμε ως υπεύθυνοι φροντιστές του περιβάλλοντος αξιολογώντας τους περιβαλλοντικούς
κινδύνους και βελτιώνοντας συνεχώς τα μέτρα ελέγχου, προκειμένου να μειώσουμε τις δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον, και παράλληλα μεγιστοποιώντας την αποτελεσματική χρήση των
φυσικών πόρων ενώ δημιουργούμε και διατηρούμε την αξία της βιοποικιλότητας.
Μειώνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης
στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να υποστηρίξουμε διεθνείς δεσμεύσεις και
παγκόσμιους στόχους.

Οικοδομούμε το μέλλον
■

■

Διασφαλίζουμε έναν υποδειγματικό Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και για αυτό
συντηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύουμε σεβασμό και
εφαρμόζουμε θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές, διασφαλίζοντας παράλληλα αγοραστική
υπευθυνότητα με όλους τους συνεργάτες μας και βρισκόμενοι σε ανοιχτό διάλογο με την τοπική
κοινωνία για να δημιουργήσουμε κοινή αξία, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης
δεξιοτήτων.
Καινοτομούμε μέσω της διαχείρισης των προϊόντων αξιολογώντας τη βιωσιμότητα των
προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να προσφέρουμε λύσεις στην
κοινωνία.

Δεσμευόμαστε να κρατάμε ενήμερα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με τους στόχους μας και
τα έμπρακτα αποτελέσματα της συλλογικής δέσμευσής μας, επανεξετάζοντας τακτικά την
απόδοση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο πλαίσιο ενός συνεχούς προγράμματος
βελτίωσης.
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