KELPROJEKTAS GRUPI ETTEVÕTETE SOTSIAALSE VASTUTUSE POLIITIKA
Kelprojektas ettevõtete grupp kui Leedu suurim transpordi infrastruktuuri ja konstrueerimise grupp, mis
pakub inseneri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise teenused, on pühendunud heade äritavade, kogemuste ja teadmiste
rakendamisele, keskendunud pidevale edasiliikumisele, klientidele, partneritele, töötajatele, keskkonnale ja
ühiskonnale suurima väärtuse loomisele.
Äritegevuses sotsiaalse vastutuse rakendamine on üks ettevõtte grupi pikaajalise strateegia komponentidest,
mis kajastavad tegevuskontseptsiooni, visiooni, missiooni ja väärtusi.
Sotsiaalset vastutust mõistame, kui:
 eetilist käitumist töötajate, klientide ja partneritega;
 kvaliteetset, innovaatilist ja sõbralikku keskkonda ning avalikke teenuseid;
Oma kohustuse eluviimisel lähtume alltoodud põhimõtetest.
Suhtlemisel klientide ja partneritega:
 aitame oma klientidel realiseerida eesmärke, pakkudes professionaalset teenindust ja parimaid
säästvaid lahendusi, mis põhinevad omandatud kogemustel, ekspertteadmistel, tipptasemel
tehnoloogial;
 võtame endale kohustuse järgida seadusi ning läbipaistvuse põhimõtteid, ei talu ebaausa
konkurentsi meetodeid, ebaseaduslikku tegevust ja altkäemaksu soodsate ärilahenduste otsimisel.
Suhtlemisel töötajatega:
 austame iga töötaja isikupära ja individuaalsust, püüame luua töökeskkonna, mis soodustab
algatusvõimet ja loovust;
 tagame töötajatele võrdsed võimalused, olenemata nende rassist, rahvusest, soost, vanusest,
perekonnaseisust, poliitilistest vaadetest; hindame töötajaid objektiivselt vastavalt nende
tulemuslikkusele ja ettevõttele loodavale lisandväärtusele;
 investeerime töötajate teadmistesse ja oskustesse, pöörates tähelepanu iga töötaja isiklikule
vastutusele oma arengu osas.
Avalikul suhtlemisel:
 toetame algatusi, mis soodustavad teadmiste arenguid ühiskonnas - toetame kultuuri, sporti ja
haridust; teeme koostööd akadeemiliste ringkondadega, andes abi ja algatades teadmiste ja
kogemuste jagamist;
Keskkonnakaitse osas:
 vastutame keskkonna eest ressursside tõhusa kasutamise, ökosüsteemide kaitsmise kaudu, mistõttu:
o otsime võimalusi pakkuda jätkusuutlikke konstruktsioone ja arhitektuurilisi lahendusi, mis
tagaksid tõhusa infrastruktuuri ning kommunikatsioonide arengu, viiksid negatiivse mõju
keskkonnale miinimumini ning vastaksid ühiskonna vajadustele.
o Rakendame edasiarendatud süsteeme, mis hõlbustavad ratsionaalselt materiaalsete ja
energeetiliste ressursside kasutamist ja vähendaksid töökohal tekkinud jäätmete kogust.
o Arendame, parandame ja mõõdame oma edusammusid keskkonnaalaste eesmärkide
realiseerimisel.
Selline tegevuspoliitika on avalik ja vabalt kättesaadav kõigile Kelprojektas grupi töötajatele ja teistele
huvitatud isikutele. Tegevuspoliitikat vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.
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