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AKCINĖS BENDROVĖS „DETONAS“
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1.

Akcinė bendrovė „Detonas“ (toliau – Bendrovė) yra nacionaliniam saugumui

užtikrinti svarbių įmonių sąraše, todėl Bendrovė, vykdydama savo veiklą, skiria didelį dėmesį
socialiniams, gamtosauginiams verslo aspektams, kad užsitikrintų darbuotojų, verslo partnerių,
klientų ir visuomenės pasitikėjimą. Bendrovės socialinė politika, tai Bendrovės savanoriškas
įsipareigojimas kryptingai formuoti tvarią darnaus verslo praktiką, prisiimant atsakomybę ne tik už
savo veiklos sėkmę, bet ir už savo indėlį į vietovės, kurioje veikia įmonė, plėtrą ir poveikį aplinkai.
Bendrovė, rengdama socialinę politiką, vadovavosi Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio
susitarimo“ ir Lietuvos Pažangos Strategijos „Lietuva 2030“ Socialiai Atsakingo Verslo SAV
principais bei Ekonominio Bendradarbiavimo Plėtros Organizacijos ir Europos Komisijos Įmonių
Socialinės Atsakomybės Strategijos (Corporative Social Responsibility CSR) gairėmis.
II SKYRIUS
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS
2. Pagrindinės socialinės kryptys. Bendrovė, remdamasi įmonės vizija, misija,
vertybėmis bei strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir tikslais, realizuoja savo socialinę
atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: aplinkosaugoje, santykiuose su
darbuotojais, santykiuose su visuomene ir vykdydama veiklą rinkoje.
3. Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje. AB „Detonas“ atsakingai laikosi
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų.
Bendrovė savo veikloje diegia pažangias priemones, technologijas bei procesus, atitinkančius
ekologinius standartus ir padedančius mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai. Bendrovė,
vadovaudamasi klimato kaitos, darnaus vystymosi bei taršos prevencijos principais, įgyvendina
sąnaudų mažinimo priemones, skatina racionalų vandens, energijos ir kitų išteklių valdymą ir
naudojimą, taip pat skiria didelį dėmesį atliekų kiekio stebėjimui, rūšiavimui, pavojingų atliekų
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tvarkymui, nekenksmingų medžiagų naudojimui įrengiant darbo vietas. Bendrovė skatina
darbuotojų švietimą, mokymąsi ir sąmoningą rūpinimąsi aplinka, gamtos tausojimu.
4. Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais. Darbuotojai yra svarbiausias
Bendrovės sėkmingos veiklos veiksnys, todėl Bendrovė taiko pažangias veiklos valdymo ir
sąžiningo atlygio sistemas, sudaro sąlygas darbuotojų asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų
kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, skatina darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo
kompetencijų ugdymą, gerbia žmogaus teises bei rūpinasi darbuotojų apsauga darbo vietoje,
nuosekliai laikosi

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir darbo įstatymuose nustatytų

diskriminacijos pagal amžių, lytį, kilmę ir įsitykinimus draudimo, siekia užtikrinti darbuotojams
lygias teises. Bendrovė ypatingą dėmesį skiria darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų
prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui. Bendrovė organizuoja darbuotojų švietimą ir mokymą
sveikatos ir aplinkosaugos srityje, įskaitant pavojingų medžiagų tvarkymo ir ekologinių avarijų
prevencijos sritį.
Bendrovė pripažįsta darbuotojų savarankiško jungimosi į profesines sąjungas ar
asociacijas teisę bei teisę derėtis su darbdaviu. Suteikia darbuotojų atstovams informaciją,
reikalingą prasmingoms deryboms dėl darbo sąlygų bei kolektyvinės sutarties parengimo.
Dalyvauja konsultacijose su darbuotojų atstovais sprendžiant įmonei ir darbuotojams rūpimus
klausimus.
5. Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene. Bendrovė siekia

užtikrinti

ilgalaikę verslo ir visuomenės santykių pažangą, prisidėdama prie visuomenės socialinės raidos ir
gerovės kūrimo. Bendrovė palaiko įmonės ir visuomenės bendradarbiavimą, grindžiamą bendrais
darnaus vystymosi interesais. Bendrovė remia tiek savo darbuotojų, tiek ir bendruomenių
iniciatyvas,

skatina

pilietiškumą,

atsakingumą,

tausojimą

bei

sąmoningumą,

aktyviai

bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis.
Bendrovė kuria ir palaiko atvirus dalykiškus santykius su visais Interesų turėtojais ir yra
atskaitinga akcininkams ir visuomenei už vykdomas veiklas.
Bendrovė kartą per metus pristato akcininkams ir visuomenei finansines ir nefinansines
veiklos ataskaitas. Bendrovė atsakingai informuoja Interesų turėtojus apie numatomus vykdyti
projektus taip pat nuolatos viešina savo veiklą internetiniame tinklapyje.
6. Socialiai atsakinga veikla rinkoje. Bendrovė propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą
bendradarbiavimą su klientais, tiekėjais, partneriais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo
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verslo principus. Bendrovė siekia, užtikrinti, kad visa informacija apie įmonės vykdomą veiklą būtų
pateikiama aiškiai ir suprantamai, būtų savalaikė ir nebūtų klaidinanti.
Bendrovė netoleruoja bet kokių korupcijos formų ir principingai siekia užkirsti joms
kelią tiek įmonės viduje, tiek išorėje – supažindindama darbuotojus su sąžiningo verslo politika ir
pati vykdydama skaidrų bendravimą su verslo partneriais ir valstybinėmis institucijomis.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Socialinės atsakomybės politika yra sudėtinė Bendrovės lokalių teisės aktų dalis.
Bendrovė rengia lokalius teisės aktus bei dokumentus vadovaudamasi šios Politikos nuostatomis ir
laikydamasi teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimų.
Politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 3 metus,
atsižvelgiant į Bendrovėje vykdomus pokyčius.
Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. Darbuotojai su šia Politika
supažindinami Bendrovės lokalių teisės aktų nustatyta tvarka.
Politika tvirtinama AB „Detonas“ direktoriaus įsakymu.
________________________

