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Socialinė atsakomybė bendrovėje „Kraft Foods
Lietuva”: būti ar nebūti socialiai atsakinga?
Atvejo analizė

Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Šio atvejo autoriai yra Violeta Aušvicaitė, Ilona Bučiūnienė and Rūta Kazlauskaitė iš
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Atvejis ir jame pateikta informacija skirta tik mokymo – mokymosi tikslams.
Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.
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Mūsų vystimasis ir ilgalaikė strategija visada buvo paremti
atsakomybe šiose srityse: tvari plėtra, subalansuota mityba, kova
su alkiu, sveikata ir gera savijauta, maisto kokybė bei saugumas,
darbo vieta ir kultūra, įstatymų laikymasis bei sąžiningumas.
Mes tikime, kad savo bendruomeniniais projektais, darbuotojų
savanoriškomis pastangomis bei atviru, nuoširdžiu bendravimu
su vartotojais, atsakinga rinkodara bei pagarba žmonių įvairovei,
žmonių teisėms ir lygioms galimybėms mes nuolat kuriame
pasitikėjimą tarp darbuotojų, vartotojų, klientų ir bendruomenių.
„Kraft Foods Lietuva” interneto svetainė
1. Įvadas
Bendrovės „Kraft Foods Lietuva” (KFL) korporacijos reikalų skyriaus vadovė Baltijos
šalims Rasa Bagdonienė važiavo iš verslo konferencijos Vilniuje, kurioje pristatė KFL
socialinės atsakomybės projektus. Buvo vėlus penktadienio vakaras, automobilių kelyje buvo
nedaug, todėl vairuodama ji galėjo ramiai apmąstyti tos dienos įvykius. Konferencija, kurios
ji taip nekantriai laukė, ją stipriai nuvylė. Socialinė atsakomybė visose verslo srityse ir prieš
visuomenę bendrovėje „Kraft Foods” visada buvo laikoma svarbiu klausimu. Tačiau
konferencijoje, po prezentacijos apie socialinę atsakomybę bendrovėje „Kraft Foods”, ji buvo
šokiruota vienos stambios gamybinės bendrovės vadovo pasisakymo – šis ryžtingai pareiškė,
kad socialinė atsakomybė yra tik gerai užmaskuota viešųjų ryšių priemonė, naudojama
pagerinti bendrovės įvaizdį visuomenės akyse. Bet dar labiau ją nustebino ir nuvylė audringi
publikos plojimai, kai vadovas pridūrė, jog bendrovei turi rūpėti tik pelno maksimizavimas.
Tą vakarą įprasta pusantros valandos kelionė Rasai labai prailgo. Ji vis klausinėjo savęs
– ar tas vadovas yra teisus? Ar tikrai visa auditorija pritarė jo nuomonei? Jei tai tiesa, kodėl
bendrovė „Kraft Foods” visose šalyse tiek daug investuoja į socialinę atsakomybę? O gal
socialinės atsakomybės idėja tiesiog neveikia mūsų šalyje? Ar tai būdinga Lietuvai kaip
postsovietinei valstybei? Jei taip, ar bendrovei „Kraft Foods Lietuva” reikėtų tęsti socialinės
atsakomybės strategiją ir projektus, ar geriau susikoncentruoti į pelno maksimizavimą ir lėšas
skirti verslo plėtrai?
2. Apie bendrovę
„Kraft Foods” – tarptautinė bendrovė, kurios pagrindinė būstinė Jungtinėse Valstijose,
kasmet uždirba 50 milijardų JAV dolerių pajamų. Tai antra pagal dydį maisto pramonės
bendrovė pasaulyje ir pati didžiausia Šiaurės Amerikoje bei pasaulyje konditerijos gaminių ir
sausainių gamintoja. „Kraft Foods Inc.” prekiauja savo produkcija daugiau nei 170 šalių ir
vykdo veiklą dar 70 šalių. Per visą pasaulį šioje bendrovėje dirba apie 140 tūkst. darbuotojų.
Bendrovė buvo viena pirmųjų tarptautinių bendrovių, įsikūrusių Pabaltijo regione
devyniasdešimtaisiais, kai šalys atkūrė savo nepriklausomybę. „Kraft Foods Lietuva” (KFL)
įkurta 1993 metais, kai „Kraft Foods Inc.” įsigijo kontrolinį Kauno konditerijos fabriko akcijų
paketą.
Kauno konditerijos fabriko istorija prasidėjo 1921 metais, kai po konditerijos fabriko
“Kaganai” ir kaulų miltų gamybos bendrovės “Tilmansas” susijungimo buvo įkurtas Kauno
konditerijos fabrikas pavadintas “Tilka”. Pradžioje fabrikas gamino šokoladą, saldainius,
kaulų miltus, kaulų klijus, degtukus ir fanerą. Tačiau greitai šokoladas pasidarė svarbiausiu
fabriko gaminiu ir “Tilka” tapo didžiausiu šokolado gamintoju šalyje. Bendrovė per mėnesį
pagamindavo 20 tonų šokolado ir 12 tonų saldainių. Prieš Antrąjį pasaulinį karą bendrovė
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eksportavo šokoladą į Šveicariją, Vokietiją, JAV, Jungtinę Karalystę, Australiją, Kanadą,
Kolumbiją, Argentiną ir kitas šalis. Po Sovietų okupacijos 1941 metais “Tilka” buvo
nacionalizuota ir pervardinta į “Gegužės 1-osios”, vėliau “Ramunės”, galiausiai “Karolio
Požėlos” (vienam iš Lietuvos komunistų partijos įkūrėjų pagerbti) konditerijos fabriku. 1991
metais buvo atstatyta Lietuvos nepriklausomybė ir 1993 metais fabrikas buvo privatizuotas.
Dalį fabriko akcijų įsigijo jo darbuotojai, tačiau didžiausią akcijų paketą nupirko „Kraft Foods
Inc.”
Pagrindinė „Kraft Foods Lietuva“ būstinė yra Kaune, antrame pagal dydį Lietuvos
mieste, kur taip pat yra ir KFL konditerijos fabrikas. Latvijoje ir Estijoje dirba pardavimų ir
marketingo padaliniai. Per visas tris Pabaltijo valstybes, bendrovėje KFL dirba apie 500
žmonių, iš kurių 365 dirba Kaune. Dauguma valdybos narių yra vietiniai žmonės. AB KFL
veikia visose trijose Baltijos šalyse, tačiau pagrindinė rinka yra Lietuva, generuojanti apie 60
proc. bendrovės pajamų. AB KFL yra vienas stambiausių šokolado produktų gamintojų
Baltijos šalyse. Apie 70 proc. Kaune pagamintos šokoladinės konditerijos gaminių
eksportuojami, ES šalys yra pagrindinės eksporto rinkos. Svarbiausi prekių ženklai: šokoladas
Karūna šokoladiniai batonėliai Manija, JACOBS kava, krekeriai TUC, biskvitai Barni,
pusrytainiai Belvita, kramtomoji guma Dirol, ledinukai Halls. 2009 metais bendrovės
gamybos apimtys išaugo iki 17761 tonų, o apyvarta siekė net 410 milijonų litų. Apie 70
procentų fabriko pagamintos produkcijos parduodama užsienyje su kitais Kraft Foods
priklausančiais prekių ženklais. „Kraft Foods Lietuva” nuo pat įkūrimo didelį dėmesį skiria
kokybei. Bendrovė buvo pirmoji maisto pramonės gamintoja Lietuvoje, gavusi šiuos
sertifikatus: ISO 9001 Kokybės vadybos sistema (1997), ISO 22000 Maisto saugos vadybos
sistemos (2006), ISO 14000 Aplinkos vadybos sistemos ir ISO 18000 Sveikatos ir saugos
darbe sistema (2008).
3. Sveikos gyvensenos propagavimas: nuoširdus rūpinimasis vartotojais ar viešųjų
ryšių priemonė?
„Kraft Foods Inc.” deklaruoja, kad maisto gamyboje laikomasi trijų pagrindinių
reikalavimų: maistas turi būti skanus, jis turi patikti žmonėms visame pasaulyje ir turi būti
saugus. Visi trys reikalavimai yra vienodai svarbūs (žr. 1 priedą).
Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje auga gyventojų rūpinimasis sveikata, sveika mityba,
maisto saugumu. Tai susiję su vis platesniu genetiškai modifikuotų produktų naudojimu,
ilgalaike įtaka sveikatai, cheminių maisto priedų naudojimu. Todėl įmonė stengiasi informuoti
vartotojus apie maisto sudėtį, t.y. produktų etiketėse pateikia informaciją apie galimus
alergenus, išvardina genetiškai modifikuotus ingredientus, jei tokie buvo naudojami produkto
gamyboje. Net jei genetiškai modifikuoti produktai yra išbandyti ir patvirtinti kaip saugūs, jie
naudojami produktams gaminti tik tose šalyse, kur vartotojai tam neprieštarauja (pvz. JAV).
ES šalyse, nenaudojami genetiškai modifikuoti ingredientai produktų gamybai.
Didėjant viršsvorį turinčių ir nutukusių gyventojų skaičiui pasaulyje, bendrovė,
gamindama šokoladą, lengvus užkandžius ir kitus produktus, ant visų produktų pakuočių
prateikia informacija apie jų maistingumą, maistingųjų medžiagų siūlomas dienos normas
suaugusiems. Detali papildoma informacija apie produktus pateikiama net tose šalyse, kur
įstatymai to nereikalauja.
Bendrovės rūpestis visuomenės sveikata neapsiriboja vien informacija ant produktų
pakuočių. „Kraft Foods Inc.” inicijuoja įvairius sveikatos ir sveikatingumo projektus, kurių
tikslas – informuoti žmones apie sveiką mitybą. Projektai nėra skirti vien bendrovės
vartotojams – jie nukreipti į visą visuomenę. Ryškus pavyzdys – Europos šalyse inicijuoti
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projektai H4S (angl. Health For Schools), kurių tikslas yra per ekspertų parengtas metodines
priemones mokytojams, patrauklias veiklas mokiniams kalbėti apie subalansuotos mitybos ir
fizinio aktyvumo svarbą bei gėrį.
Įvertinusi kolegų patirtį, 2007 metais „Kraft Foods Lietuva” pradėjo tokį projektą keliose
Panevėžio mokyklose. Projekto tikslas - formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo
įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Projektas buvo labai sėkmingas, nes įsijungė apskrities
mokyklos, kuriose susibūrė mokytojai – idėjos ambasadoriai, o moksleiviai galėjo patys
spręsti, kokias veiklas iš siūlomų projekte taikyti savo mokyklose: nuo šokių pertraukų iki
bendrų pusryčių. Bendradarbiaujant su tuometiniu Respublikiniu Mitybos Centru buvo atlikta
moksleivių mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžių apklausa, kurią planuojama kartoti 2013
metais ir analizuoti pokyčius.
KFL turėjo apsispręsti, ar tęsti projektą ateityje. Jei taip, ar vėl apsiriboti keletu mokyklų
pasirinktame rajone, ar pradėti projektą visoje Lietuvoje? Buvo nuspręsta išplėsti projektą
nacionaliniu mastu.
Kadangi pagrindinis projekto tikslas buvo ne padidinti bendrovės produktų žinomumą,
bet mokyti moksleivius sveikos mitybos ir gyvensenos, „Kraft Foods Lietuva” pradėjo
ieškoti partnerių, kurie padėtų išplėsti projektą visoje šalyje. Jie kreipėsi į įvairias
organizacijas – maisto produktų gamintojus, viešąsias, nevyriausybines ir kitas organizacijas.
2008 metais Panevėžio apskrityje tęsėsi, o Vilniaus ir Kauno apskrityse startavo projektas, jau
su smagiu pavadinimu „Sveikatiada”. Kiekvienais metais projektas plėtėsi ir apėmė vis
daugiau regionų ir mokyklų. Projekto tikslas – iki 2012 metų apimti visą Lietuvą. Tikslas
pasiektas – 2011/2012 mokslo metais projektas vyko visose 10 Lietuvos apskričių.
Projektas „Sveikatiada” yra administruojamas „Maisto banko”, nevyriausybinės
organizacijos, nes bet kokiai kitai organizacijai gauti finansinę paramą iš juridinio ar fizinio
asmens draudžia įstatymai. Projektą remia vienuolika vadinamų „donorų”, kurių kiekvienas
turi atstovą projekto valdyboje. Projekto rėmėjai: Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Visuomenės sveikatos institutas, trys tarptautiniai ir du Lietuvos maisto
produktų gamintojai, viešųjų ryšių agentūra ir nevyriausybinė organizacija. Vienas iš jų –
„Kraft Foods Lietuva”. Projekte dalyvaujančių mokyklų administracija, mokytojai ir
moksleiviai net neįsivaizduoja, kad KFL buvo projekto iniciatoriai ir kad šiandien jie yra
vieni iš rėmėjų. Kaip ir kituose socialinės atsakomybės projektuose, KLF pirminis tikslas – ne
bendrovės žinomumo didinimas, bet laisvanoriškas socialinės atsakomybės įgyvendinimas.
Galutinis projekto tikslas – išplėsti jį už Lietuvos ribų, įtraukiant Latvijos ir Estijos mokyklas.
Vaikai yra labai jautrūs reklamai, ji daro didelę įtaką vaikams ir lemia jų maisto
pasirinkimą. Todėl 2005 metais bendrovė „Kraft Foods” paskelbė Jautrios mitybos (angl.
Sensible Solution) standartus ir inicijavo maisto produktų vaikams reklamos savireguliaciją,
kurios esmė-reklamuoti atsakingai. „Kraft Foods” yra pirmoji bendrovė pasaulyje, kuri 6-11
metų vaikams skirtą reklamą riboja pagal nustatytus reklamos savireguliacijos kriterijus.
Reklamos vaikams savireguliacija – tai savanoriškas komunikacijos, nutaikytos į vaikišką
auditoriją, ribojimas arba atsisakymas visai. Prie KF iniciatyvų jungėsi daugiau tarptautinių
maisto gamintojų ir šiuo metu pagrindinės maisto pramonės įmonės yra prisiėmusios
atsakingus įsipareigojimus riboti reklamą vaikams. ES šalyse yra pasiektas susitarimas „ES
Pasižadėjimas“ (angl. EU Pledge), kurį viešai paskelbė maisto gamintojai. Jo principai: jokios
komunikacijos vaikams iki 6 metų, ribota ir tik palankesnių sveikatai produktų komunikacija
6-12 m. vaikams. Drauge su reklamos asociacija vykdomos ir papildomos veiklos, pvz.
reklaminės komunikacijos suvokimo didinimas per švietimą bei interaktyvias programas.
Savanoriškas reklaminės komunikacijos ribojimas – tai ne tik reklaminių klipų ir panašios
informacijos netransliavimas vaikų laidose. Tai ir nedalyvavimas tokiuose projektuose, kur
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vaikai be suaugusių priežiūros gali būti veikiami reklaminės komunikacijos. KFL nedalyvauja
labai patraukliame reklamine prasme projekte vaikų dainų konkurse „Dainų Dainelė“, nes
būtų negarbinga dalinti maišus saldžių produktų vaikams ar siekti reklaminės naudos
populiariame vaikų renginyje. Produktai duodami tik tais atvejais, kai šalia yra suaugęs, kuris
gali paaiškinti arba nuspręsti ar vaikas gali valgyti šį produktą.
Kompanija dėl atsakingos reklamos nuostolių tiesiogine prasme neskaičiavo, svarbus
veiksnys šiuo atveju yra tai, kad tokį visuomenės lūkestį parėmė visas sektorius. Bendrovė
stengiasi kūrybiškai pažiūrėti į visą komunikaciją ir atrasti kitų galimybių savo produkcijai
reklamuoti.
4. Darbuotojai – ištekliai ar suinteresuotieji asmenys?
Bendrovės filosofija ir politika darbuotojų atžvilgiu skelbiama „Socialinės atsakomybės
gairėse” (žr. 2 priedas). Dokumente apie darbuotojus, esamus ir būsimus, kalbama labai daug:
priverstinis darbas, vaikų įdarbinimas, žmonių įvairovė ir integracija, saugumas ir sveikata,
nepagarbus elgesys ir priekabiavimas, trečiojo asmens atstovavimas, darbo užmokestis ir
ugdymas ir kt. Dauguma šių taisyklių atsirado dėl vietinių ir tarptautinių teisinių reikalavimų.
„Kraft Foods” parduoda savo produktus apie 170 šalių. Tačiau „Kraft Foods” ne tik laikosi
įstatymų, bet ir imasi papildomų iniciatyvų t.y. sudaro: kolektyvines sutartis ar kitus
susitarimus su profesinėm sąjungom ir kitomis organizacijomis, kuriose pagal nacionalinę
specifiką yra apibrėžiama, kas svarbu ir ką kompanija gali konkrečiai padaryti dėl darbuotojų.
Pvz. ES veikia Europos darbo taryba, t.y. įvairių šalių deleguoti darbuotojai ir darbdavys
aptaria įvairias iniciatyvas, derina ir konsultuojasi. Atitinkamai toliau vyksta diskusijos su
vietos profsąjungom. Bendras KF Elgesio kodeksas nurodo principus, o vietos KF ir
darbuotojų atstovai sprendžia, per kokias programas jie taikomi konkrečioje šalyje. Gal todėl
bendrovė užsitarnavo “Geriausios bendrovės dirbančioms mamos”, “Geriausios bendrovės
lotynų kilmės darbuotojams” ir kitus titulus.
Kaip laisvanoriška bendrovės socialinė atsakomybė prieš darbuotojus atsispindi
kasdienybėje? „Kraft Foods Lietuva” darbuotojams mokami vieni didžiausių rinkoje
atlyginimai. Darbuotojai taip pat gauna premijas už individualius pasiekimus ir puikius verslo
rezultatus. Be to, „Kraft Foods Lietuva” skiria nemažas išmokas savo darbuotojams ligos
atveju, gimus vaikui, netekus šeimos nario ir kt. (žr. 3 priedą). Šie pinigai išmokami
papildomai prie išmokų, kurias darbuotojai gauna iš valstybinio socialinio draudimo fondo
„Sodra”. Valstybės išmokos yra ženkliai mažesnės nei tos, kurias savo darbuotojams skiria
bendrovė. „Kraft Foods Lietuva” darbuotojai taip pat turi galimybę valgyti vietinėje
valgykloje, kurios kainas subsidijuoja bendrovė, jiems nekainuoja arbata ir kava, įmonėje yra
medicinos punktas, bendrovė savo darbuotojams remia įvairius renginius.
2008 metais prasidėjus ekonominei krizei, „Kratf Foods Lietuva” neatleido nė vieno
darbuotojo. Taip pat nesiėmė mažinti darbuotojų atlyginimų, ką tuo metu darė dauguma
Lietuvos ir pasaulio bendrovių. Atvirkščiai, kai kuriems darbuotojams atlyginimai net
padidėjo. Kadangi net 70 proc. fabriko gaminių eksportuojama, vietos rinkos susitraukimas
neturėjo lemiamos reikšmės gamybos apimtims. Ekonominės krizės pasekmėms neutralizuoti
padėjo bendrovėje veikianti Pasiekimų valdymo vertinimo sistema, kurioje atlyginimo
kėlimas yra susietas su asmeninių tikslų pasiekimu. Pasiekimų valdymo vertinimo sistemoje
numatyta atlyginimų kasmetinė peržiūra yra vienas iš motyvacinės sistemos elementų, kai
metų pradžioje kiekvienas darbuotojas aptaria ir suderina asmeninius tikslus su vadovu, metų
viduryje tikslus peržiūri ir aptaria, o metų pabaigoje įvertinamas tikslų pasiekimo lygis ir jį
įtakojusios priežastys.
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Remdama įvairius visuomeninius sveikatingumo projektus, 2008 metais „Kraft Foods
Lietuva” pradėjo populiarinti sveiką gyvenseną ir tarp savo darbuotojų. Idėja buvo
įgyvendinta kūrybiškai. Bendrovė pasielgė priešingai nei įprasta Lietuvoje – vietoje to, kad
savo darbuotojams nupirktų sporto klubo abonentus, kas darbuotojų ne visada yra vertinama,
KFL ieškojo kitų būdų, kaip įtraukti darbuotojus į fizinę veiklą ir informuoti apie sveiką
mitybą. Tais metais KFL savo darbuotojams pristatė specialias paskaitas ir renginius.
Pavyzdžiui, viena diena buvo paskelbta „Obuolių diena”: darbuotojams buvo dalinami
nemokami obuoliai. Taip buvo norima priminti, kaip svarbu kasdien valgyti vaisius. Kita
diena buvo pavadinta „Vandens diena” – darbuotojams buvo išdalinti nemokami vandens
buteliukai, jie turėjo atsakyti į klausimus apie vandenį. Buvo ir kitokių – „Judėjimo diena”,
„Daržovių diena”, „Kraft produktai jūsų valgiaraštyje”, „Ergonomijos diena”, „Vitaminų
diena” ir kt. „Sveikatos ir sveikatingumo programa” nėra tiesiogiai susijusi su KLF verslo
veikla. Vienintelis ir pagrindinis jos tikslas – sveikos gyvensenos populiarinimas tarp
bendrovės darbuotojų. Tačiau ši programa taip pat prisideda prie organizacijos vidinio
klimato kūrimo, padidina darbuotojų motyvaciją, pagerina savijautą.
„Sveikatos ir sveikatingumo” programą kuruoja neformali bendrovės darbuotojų
komanda. Programoje bendradarbiauja visos Centrinės Europos dukterinės bendrovės. Taip
efektyviau panaudojami ištekliai , pasidalijama atsakomybėmis: vieni kuria, kiti įgyvendina
programą. Pradžioje programa buvo vykdoma Pabaltijo valstybėse, Čekijos Respublikoje,
Slovakijoje ir Vengrijoje. Šiuo metu programa jau veikia Bulgarijoje ir Rumunijoje. Per
pastaruosius ketverius metus „Sveikatos ir sveikatingumo” programos metu buvo
suorganizuota dešimtys renginių kiekvienoje iš dukterinių bendrovių (žr. 4 priedą).
Darbuotojams ši programa patinka, todėl ji bus tęsiama ir ateityje.
5. Išmesti ar padėti vargstantiems?
„Kraft Foods Lietuva” aktyviai dalyvauja įvairiuose socialinės atsakomybės projektuose,
remdama vietines bendruomenes. Tačiau pačiu reikšmingiausiu bendrovės socialinės
atsakomybės projektu galima laikyti projektą „Maisto bankas”, kuris gyvuoja dar ir dabar.
„Maisto banko” idėja užgimė JAV, septintojo dešimtmečio pabaigoje. Džonas van
Hengelis (John van Hengel), labdaros organizacijos „St.Vincent de Paul” (Arizona) savanoris
sužinojo, kad maisto parduotuvės išmesdavo maistą, kuris buvo sugadintomis pakuotėmis
arba besibaigiančio galiojimo. Žinodamas, kad kai kuriems bendruomenės žmonėms trūksta
maisto, jis suprato, kad tai puiki galimybė jiems padėti. Džonas pradėjo rinkti maistą
bendruomenės valgyklai. Tačiau greitai maisto jis pririnko tiek, kad jo bendruomenei buvo
per daug. Tada jam kilo mintis, kad maistas iš parduotuvių galėtų būti surenkamas į vieną
centrinę būstinę, iš kurios kitos agentūros galėtų paaukotą maistą pasiimti ir nuvežti
vargstantiems. Tokia buvo pirmojo maisto banko pradžia. Per pirmuosius metus, maisto
bankas surinko 250 tūkstančių svarų maisto ir perskirstė jį 36 vietinei agentūrai.
1983 metais Džono buvo paprašyta padėti įkurti maisto bankus Kanadoje ir Europoje.
1984 metais maisto bankas buvo įkurtas Prancūzijoje. 2005 metais Džonas padėjo įkurti
maisto bankus Centrinėje ir Pietų Amerikoje bei Afrikoje. Anot maisto banko įkūrėjo –
“vargstančių bus visada, bet badaujančių neturėtų būti”.
Idėja apie maisto banką Lietuvą pasiekė tik dešimtojo dešimtmečio pabaigoje. Rasa
Bagdonienė prisimena:
Buvo 1996 arba 1997 metai. Prisimenu, kaip iš „Kraft Foods UK” gavau
atvirutę su maisto banko logotipu, ant kurios buvo užrašyta, kad perkantieji šią
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atvirutę remia maisto banką. Man labai patiko ši idėja ir mes pradėjome ieškoti
galimybių tokį projektą pradėti Lietuvoje. Mūsų pradinė idėja buvo padėti
bendruomenės žmonėms žiemos sezonu. Tuo metu šildymo kainos buvo tokios
didelės, kad kai kuriems žmonėms tekdavo už jį pakloti visas šeimos mėnesio
pajamas1 arba didesniąją jų dalį. Gaudamos kelis nemokamus maisto produktus
per dieną, šeimos galėjo taupyti pinigus milžiniškoms šildymo sąskaitoms
apmokėti.
Pradžioje mes padėjome daugiavaikėms šeimoms2. Mes patys bendrovėje
„Kraft Foods Lietuva” jautėmės kaip viena šeima. Todėl norėjome paremti
daugiavaikes šeimas, kurios yra mūsų visuomenės pagrindas3. Tuo metu atidaryti
maisto banko mes negalėjome, nes jo pagrindinis principas – kova prieš maisto
perteklių. Aukoti pinigus tam, kad už juos būtų perkamas maistas, neleidžiama.
Tačiau dešimtąjį dešimtmetį Lietuvoje nebuvo maisto pertekliaus, greičiau
atvirkščiai.
Mes turėjome išspręsti ir kitą problemą – surasti organizaciją, kuri nupirktų ir
paskirstytų maistą. Būdami verslo bendrove, mes galime aukoti pinigus tik
nevyriausybinėms organizacijoms. Todėl pradėjome dirbti kartu su labdaros ir
paramos fondu „Lietuvos ir JAV iniciatyvos” (angl. Lithuanian and US Initiatives).
Kelerius metus iš eilės mes suteikdavome fondui lėšų, o jie pirkdavo ilgai
galiojančius maisto produktus žema kaina (mažmeniniai tinklai suteikdavo
nuolaidą ir tokiu būdu rėmė idėją), ir reguliariai tiekdavo juos šeimoms.
„Maisto bankas” kaip programa, ir vėliau kaip organizacija, savo veiklą Lietuvoje pradėjo
2001 metų rugpjūčio mėnesį. Fondas tuo metu buvo reorganizuotas pagal dvi veiklos šakas:
labdarą ir bendruomenių stiprinimą. Galiausiai „Lietuvos ir JAV iniciatyvos” tapo „Maisto
banku”. Šiandien „Maisto bankas” dalina maisto davinius žmonėms 38-iuose Lietuvos miestuose ir
regionų centruose. 2010 metais „Maisto bankas” daugiau nei 35 tūkst. žmonių išdalino 2529 tonas
maisto, kurio vertė 10,1 mln. litų. „Maisto banką” remia verslo ir kitos organizacijos, taip pat ir
paprasti bendruomenės nariai, kurie dažniausiai per Velykas ir Kalėdas aukoja maisto produktus
vargstantiesiems. „Kraft Foods Lietuva” remia „Maisto banką” jau dešimt metų – tiekia savo

produktus, tai pat teikia netiesioginę finansinę paramą (pavyzdžiui, nupirko automobilį), kuri
sudaro apie 100 tūkst. litų per metus. „Kraft Foods Lietuva” niekada tiesiogiai nebuvo siejama
su „Maisto banku”. Bendrovė tėra tik oficialus projekto partneris.
Aiškindama, dėl kokių priežasčių bendrovė neafišuoja šio fakto, Rasa Bagdonienė teigė:
Jei fondą būtume tiesiogiai sieję su „Kraft Foods Lietuva” vardu ir
pavadinę, tarkime, „Kraft Foods Maisto banku”, kitos bendrovės prie tokio fondo
veiklos prisidėti nenorėtų, kas žinoma sumažintų paramos mastą. Mūsų tikslas
buvo išauginti „Maisto banką”, kad šis taptų stipria, stabiliai dirbančia,
nepriekaištingos reputacijos nevyriausybine organizacija, kuri veiktų nacionaliniu
mastu. Norime suteikti paramą kiek galima daugiau bendruomenių.
Žinoma, turime čia ir verslo interesų. Ši organizacija pasirūpina mūsų
besibaigiančio galiojimo produktų distribucija. Tokių produktų distribucija nėra
labai paprasta – reikia pasirūpinti logistika, laikytis sveikatos ir saugumo
reikalavimų. Besibaigiančio galiojimo maisto produktų paskirstymo laikas taip pat
didelė problema.
Kitas variantas būtų buvęs kurti savo maisto banką, į kurį reikėtų labai daug
investuoti (sandėliai, šaldytuvai, transportavimas ir kita). Tačiau taip nebūtume
1

2000 metais vidutinis atlyginimas Lietuvoje buvo apie 1000 litų (neatskaičius mokesčių)
Šeima, kurioje auga trys ir daugiau vaikų
3
Gimstamumo mažėjimas Lietuvoje yra didelė problema. 1991 metais gimstamumo rodiklis buvo 1,97, o 2002
metais jis nukrito iki 1,24
2
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galėję aprūpinti visos šalies bendruomenių. Bet tokių didelių investicijų net
nesvarstėme, nes pasirinkome pirmąjį variantą.
Prieš kelis metus rėmėme lauko reklamos projektą: autobusų stotelėse buvo
iškabinti plakatai, kuriuose buvo pavaizduoti maistą išmetantys žmonės. Užrašai
skelbė: „Kodėl išmetate, kai tūkstančiai gyvena skurde?”. Tokiu būdu mes
norėjome atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą. Taip pat paskatinti kitas
organizacijas prisijungti prie „Maisto banko” veiklos. Fondas negalėtų išgyventi
vien tik iš žmonių aukų. Jam reikia didesnės paramos, kurią gali suteikti tik verslo
bendrovės.

Tačiau „Kraft Foods Lietuva” parama „Maisto bankui” neapsiriboja vien tik rėmimu
produktais ir netiesioginėmis išmokomis. Parama taip pat teikiama darbuotojų savanorystės
forma. Jau keletą metų iš eilės „Kraft Foods Lietuva” kviečia savo darbuotojus kartu su
šeimomis savaitgalį praleisti kaime, renkant obuolius. Surinkti obuoliai aukojami „Maisto
bankui” ir išdalinami vargstančioms šeimoms. O „Kraft Foods Lietuva” darbuotojai šauniai
praleidžia savaitgalį – gryname ore, kartu su artimaisiais ir kolegomis. „Kitos bendrovės moka
tūkstančius litų konsultacinėms firmoms – apmokymams ir komandos formavimui”, - teigia
Rasa Bagdonienė. „Mes pasirinkome kitą kelią, kuris ne tik padeda mums suartėti, bet ir
pasijusti naudingiems padedant kitiems.”
6. Pratęsti, keisti ar nutraukti?
Kitą pirmadienį atėjusi į darbą, Rasa Bagdonienė peržiūrinėjo „Kraft Foods Lietuva”
socialinės atsakomybės projektų bylas. Ji žiūrinėjo įvairių renginių nuotraukas, kuriose
besišypsantys žmonės sukėlė malonius prisiminimus. Ji didžiavosi, kiek daug „Kraft Foods
Lietuva” nuveikė šioje srityje. Rasa yra tvirtai įsitikinusi, kad bendrovės socialinė atsakomybė
yra labai svarbi. Tačiau galvoje skambėjo vienos įmonės vadovo žodžiai, išsakyti
konferencijoje praeitą savaitę: „viešųjų ryšių triukas”, „pelno maksimizavimas”… Ką reiškia
įmonės socialinė atsakomybė? Rasos nuomone, verslas prisiima atsakomybę tik tada, kai
visuomenė ar jos grupės jam daro spaudimą. Tačiau kokį spaudimą gali daryti, pavyzdžiui,
pensininkai? Ar gali jie sau leisti neapsipirkinėti prekybos centre, kuris nėra socialiai
atsakingas, tačiau jame mažiausios kainos? Ir ar tai tėra tik įperkamumo klausimas, ar
suvokiama socialinės atsakomybės svarba?
Žiūrinėdama dokumentų bylas, Rasa rado sąrašą bendrovių, 2010 metais laimėjusių
socialiai atsakingų bendrovių titulus4. Ji peržiūrėjo nominantų sąrašą (žr. 5 priedą) ir
kriterijus, pagal kuriuos jie buvo atrinkti. KFL į šį sąrašą buvo patekusi tik 2007 metais.
Rasa susimąstė apie socialinės atsakomybės reikšmę, apie šią veiklą bendrovėje „Kraft
Foods Lietuva”. Ar bendrovei toliau tęsti dabartinę socialinės atsakomybės strategiją? Ar
reikėtų naujos? Jei taip, kokių veiksmų jiems reikėtų imtis ateityje?

4

Nuo 2008 metų, Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Jungtinių Tautų vystymo
programa skiria apdovanojimus verslo bendrovėms už dalyvavimą socialinės atsakomybės projektuose.
Apdovanojimų tikslas – parodyti socialinės atsakomybės projektų naudą verslui, valstybei ir žmonėms,
paskatinti bendroves savo veiklą grįsti socialinės atsakomybės principais.
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1 Priedas. „Kraft Foods“ elgesio kodeksas
2 Priedas. „Kraft Foods“ Socialinės atsakomybės gairės
3 Priedas. „Kraft Foods Lietuva“ socialinės garantijos
4 Priedas. Sveikatingumo programa 2009-2011.
5 Priedas. ĮSA apdovanojimai Lietuvoje

9

