Jak se vaří
společenská
odpovědnost
v ABB?
Přinášíme vám recept na společenskou odpovědnost firmy ABB neboli Corporate Social Responsibility (CSR). Nejde o rychlé a snadné vaření, ale
výsledek stojí za to, vždyť se jedná o odpovědný
přístup naší firmy k okolí – zákazníkům, životnímu
prostředí, místní komunitě a v neposlední řadě
k zaměstnancům. I vy máte možnost přidat do
hrnce, ve kterém se společenská odpovědnost
ABB vaří, své přísady či koření.

Použité ingredience
Kodex jednání
Horká linka etiky podnikání
Ekologicky šetrné výrobky
Třídění odpadu
Firemní dárcovství
Firemní dobrovolnictví
Spolupráce se školami
Flexibilní formy práce
Podpora rovných příležitostí
Certifikace na mezinárodní úrovni

Postup přípravy
Společenská odpovědnost ABB:
• Je podpořená nejvyšším vedením.
V dubnu letošního roku vznikl tým
složený z top managementu a marketingových ředitelů jednotlivých divizí,
který pracuje na návrhu aktivit a jejich
uskutečnění v praxi.
• Vychází z firemní vize a poslání.
Připomeňme známé firemní motto:
„Power and productivity for a better word.“
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Stojí na čtyřech pilířích. ABB dbá na
etiku podnikání, snižuje svůj dopad
na životní prostředí, podporuje místní
komunitu a rozvíjí své zaměstnance.
Podporuje své okolí nejen penězi,
ale i znalostmi. V současné době
pracujeme na novém plánu firemního
dárcovství. Rádi bychom charitativní projekty podpořili nejen finančně, ale také
svými odbornými znalostmi a know-how.
Například letos Českému hnutí speciálních olympiád nevěnujeme finanční dar,
ale pomůžeme mu s tvorbou koncepce
vztahů s veřejností (PR).
Projevuje se v každodenním životě
naší firmy. Třídíme odpad, recyklujeme
tonery, nakupujeme novoroční přání
vyrobené lidmi s mentálním postižením,
spolupracujeme se školami a vykonáváme
mnoho dalších aktivit.

Doba přípravy
ABB je v oblasti společenské odpovědnosti
dlouhodobě velmi aktivní. Na lokální úrovni,

tedy v České republice, máme zavedený kodex jednání a veškerá naše činnost je podpořena certifikací na mezinárodní úrovni (ISO
9001 – kvalita, OHSAS 18001 – ochrana
zdraví a bezpečnost při práci a 14001 –
ochrana životního prostředí). V minulosti
jsme také podpořili mnoho charitativních
projektů, jmenovat můžeme Speciální olympiády, Centrum handicapovaných lyžařů či
Kapku naděje.
V současné době usilujeme o vytvoření komplexní strategie společenské odpovědnosti
ABB. Prvním krokem byla revize současných
odpovědných aktivit, nyní se zaměřujeme na
jejich rozvíjení a současně na zavádění nových
projektů, o kterých bude řeč v příštím čísle
ABB novin.

Servírování
O společenské odpovědnosti ABB budeme
pravidelně informovat jak vás, tak naše
zákazníky, dodavatele i širokou veřejnost.
V letošním roce připravíme novou sekci

na Internetu a Insidu, kde najdete všechny
aktuální informace.

Každý kuchařem
aneb Co můžete
udělat vy?
Firmu ABB tvoříte vy – všichni zaměstnanci,
a máte proto velký vliv na výsledek celého
snažení. Zde přinášíme pár tipů, jak můžete
svým chováním společenskou odpovědnost
ABB podpořit:
•

•

•

•

Dodržujte kodex jednání. Kodex
jednání například vysvětluje, jak řešit
potenciální střety zájmů a jak oznamovat porušování těchto pravidel pomocí
Horké linky etiky podnikání. Pokud si
nebudete jisti, jak se v jakékoli konkrétní
situaci chovat, neváhejte se poradit
s vaším vedením, personalistou nebo
s panem Tomášem Čejchanem, který je
zodpovědným za etiku podnikání.
Třiďte odpad. Má to smysl. Využívejte
odpadkové koše na papír, plasty a v některých pobočkách i na sklo. Vytříděný odpad se používá jako surovina pro výrobu
nových produktů. Například z 50 PET
lahví může být vyrobena fleecová bunda.
Tiskněte oboustranně. Zamyslete se
vždy nad nutností tisku dokumentu,
a pokud je to možné, zvolte oboustranný
tisk (Print – Properties – Uspořádání –
Oboustranný tisk). Návod najdete na
interních stránkách odd. Informační
systémy.
Šetřete elektrickou energii. Zhasínejte

Zlatý
středník
2008
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světlo, vypínejte na noc počítače i monitory a nenechávejte nabíječky na mobilní
telefony v zásuvkách.
Nejezděte do práce autem. Využívejte
městské hromadné dopravy či jízdních
kol na cestě do práce a z práce. Na
serveru www.mapy.cz najdete mapu
s vyznačenými cyklostezkami a vašeho
personalisty se zeptejte na možnost
využití sprchy, případně prostoru pro
uložení kola.
Používejte telekonferenční služby. Přemýšlejte o nahrazování osobního setkání
s kolegy z jiných lokalit telekonferencí.
Více informací najdete rovněž na interních stránkách odd. Informační systémy.
Zapojte se do charitativních projektů.

V

Připravujeme pro vás nástroje, kterými
budete moci ovlivnit výběr podporovaných
projektů i se do nich aktivně zapojit. Řekněte
nám o vaší spolupráci s neziskovou organizací
či aktivní účasti na charitativní akci, zajímá
nás, komu pomohl váš čas a energie.
S vašimi nápady, komentáři či otázkami
se obracejte na Magdalénu Steinerovou,
CSR manažerku ABB.
Magdaléna Steinerová

e čtvrtek 16. 4. 2009 byly v Praze v divadle Archa vyhlášeny výsledky 7. ročníku
soutěže firemních periodických a neperiodických publikací určených k reprezentaci
společnosti či prezentaci výrobků a služeb
zákazníkům, obchodním partnerům nebo
zaměstnancům, Zlatý středník pro rok 2008,
kterou organizuje PR Klub ČR.

na webových stránkách www.abb.cz v kategorii
„Nejlepší online-prezentace” a ABB noviny
v kategorii „Nejlepší interní časopis.”

Soutěže se zúčastnilo 154 firemních publikací
a periodik, které soutěžily v deseti kategoriích.

Tímto děkujeme všem, kteří se na tvorbě
našich úspěšných publikací svými příspěvky,
nápady a kreativitou podílejí, a pevně doufáme, že se nám příští rok podaří dosáhnout na
ocenění nejvyšší, tedy Zlatý středník!

Za ABB se soutěže zúčastnily tři publikace –
soubor Přehledů designů spínačů a zásuvek
2008 jablonecké jednotky v kategorii „Nejlepší firemní katalog“, online prezentace ABB

Všechny naše přihlášené publikace získaly
Certifikát vysoké profesní úrovně Top Rated,
tedy druhé nejvýznamnější ocenění v této
soutěži.
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