„Kraft Foods” socialinės atsakomybės gairės
Priverstinis darbas. „Kraft Foods” draudžia priverstinį darbą – t.y. bet kokį darbą ar
paslaugą, kurią darbuotojas atlieka ne savo valia, kai jam grasinama fiziškai arba kita
bausme.
Vaikų įdarbinimas. „Kraft Foods” draudžia nelegaliai įdarbinti ar išnaudoti vaikus. Pagal
„Tarptautinės darbo organizacijos” (International Labor Organization - ILO) konvenciją ir
tarptautinę teisę, jauniausias darbuotojo amžius turi būti: (i) 15 metų, (ii) jauniausias
darbuotojo amžius pagal vietinius įstatymus, arba (iii) privalomojo mokyklinio lavinimo
baigimo amžius. Visi „Kraft Foods” darbuotojai, kurie dirba laikinai arba pagal darbo
sutartį, atliekantys darbą „Kraft Foods” patalpose, privalo atitikti šiuos minimalaus amžiaus
reikalavimus.
Pagarba žmonių įvairovei. Savo bendrovėje vertiname kultūrinius ir individualius žmonių
skirtumus. „Kraft Foods” negali diskriminuoti savo darbuotojų dėl: rasės, odos spalvos,
religijos, lyties, amžiaus, etninės ar nacionalinės kilmės, veterano statuso, neįgalumo,
seksualinės orientacijos, lyties tapatybės, šeimyninės padėties, pilietybės, genetinės
informacijos ar kitos teisiškai saugomos asmeninės savybės ar statuso.
Nepagarbus elgesys ir priekabiavimas. „Kraft Foods” netoleruoja nepagarbaus elgesio su
žmonėmis dėl jų rasės, odos spalvos, religijos, lyties, amžiaus, etninės ar nacionalinės
kilmės, veterano statuso, neįgalumo, seksualinės orientacijos, lyties tapatybės, šeimyninės
padėties, pilietybės, genetinės informacijos ar kitos teisiškai saugomos asmeninės savybės ar
statuso.
Saugumas ir sveikata. Kad darbo aplinka būtų saugi, konsultuojamės su savo ir kitais
sveikatos specialistais: (i) visus darbuotojus apmokome darbo saugos pagal jų darbo pobūdį;
(ii) turime paruoštą pirmosios pagalbos ir gydymo metodiką, kad darbuotojais būtų tinkamai
pasirūpinta; (iii) išsamiai ištiriame nelaimingus atsitikimus, kad šie nepasikartotų, ištiriame
naujos įrangos, medžiagų ar procesų saugumą ir poveikį sveikatai, ir (iv) darbuotojai taip pat
skatinami prisidėti prie darbo saugos per saugos komitetus ir kitais būdais.
Trečiojo asmens atstovavimas. Siekiame konstruktyviai bendrauti su savo darbuotojais ir
juos atstovaujančiomis organizacijomis. „Kraft Foods” gerbia savo darbuotojų norus
priklausyti profesinėms sąjungoms. Su darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis
dirbame atvirai ir sąžiningai.
Darbo užmokestis ir ugdymas. Išskyrus derybas dėl bendrų atliginimų su profsąjungomis,
„Kraft Foods” savo darbuotojams moka vienus didžiausių atlyginimų rinkoje. Darbuotojai
taip pat gauna premijas už individualius pasiekimus ir puikius verslo rezultatus. Visiems
darbuotojams suteikiamos vienodos sąlygos tobulėti.
Sąžinigumas versle. Savo versle skatiname sąžiningumą, su darbuotojais aptariame etikos
klausimus, mokome juos kaip elgtis. Netoleruojame kyšių, „dėkingumo mokesčių“ ar kitų
nelegalių skatinimo būdų tiek verslo santykiuose, tiek santykiuose su vyriausybe.
Aplinkosauga ir resursų tausojimas. Stengiamės nuolat gerinti bendrovės aplinkosaugos
veiklą, nusistatydami ir siekdami apibrėžtų tikslų sumažinti bendrovės veiklos įtaką
aplinkai.
http://www.kraftfoodscompany.com/DeliciousWorld/compliance-integrity/corporate_responsibility_guidelines.aspx
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