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tvarumo politika 

 
 
 
 
 

Mes, „Dussmann Group“, plėsdami savo verslo veiklą ir teikdami paslaugas daugiausia dėmesio 

skiriame tvarumui. Šis principas taikomas ne tik mūsų paslaugų teikimui, bet ir mūsų klientams, 

tiekėjams ir subrangovams. Mūsų įmonės vertybės aiškios – sąžiningumas, informuotumas 

aplinkos apsaugos klausimais, entuziazmas, socialinė atsakomybė ir teisingumas. Jos sudaro 

mūsų tvarumo politikos, kuria atsižvelgiama į tiesioginį ir netiesioginį poveikį visuomenei, aplinkai ir 

ekonomikai, pagrindą. Šių aspektų sąveika itin svarbi. 

 
Remdamasi mūsų strategija, „Dussmann Group“ įgyvendina šią politiką konkrečioje šalyje arba 

šalių grupėje ir ji nuolat tobulinama. Šiuo tikslu nustatomos galimybės ir rizika. Vertinamas galimas 

jų poveikis ir mūsų gebėjimas daryti joms įtaką. 

Nustatome tikslus ir rengiame veiksmų planus šiems tikslams pasiekti, todėl visiems aspektams 

skiriamas vienodas dėmesys. Mūsų įmonės sėkmė tiesiogiai priklauso nuo šių tikslų įgyvendinimo, 

todėl labai svarbu, kad veiksmų planai būtų veiksmingai vykdomi. Duomenys registruojami 

reguliariose ataskaitose ir tikrinami atliekant išsamius auditus. Svarbu mokytis vieniems iš kitų ir 

keistis informacija apie sėkmingas procedūras. Nukrypimai nuo tikslų ir mūsų išorės bei vidaus 

suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai sistemingai fiksuojami ir analizuojami. 

 
Suteikiama galimybė naudotis reikiamais ištekliais ir informacija. Atliekant integruotos valdymo 

sistemos vertinimą, prireikus jie reguliariai peržiūrimi ir tikslinami. „Dussmann Group“ tvarumo 

politika siekiama puoselėti ekonomines, socialines ir aplinkos apsaugos vertybes. 

 
 
 
 
 
 

   
 

„Dussmann Group“ įgyvendina tvaraus 

augimo strategiją: 

▪ Siekiame išsaugoti patikimus aukštus produktų ir 

paslaugų kokybės standartus, atitinkančius 

mūsų klientų reikalavimus, ir kurti produktus bei 

procesus, kad klientai gautų didesnę naudą. 

▪ Kuriame pridėtinę vertę savo klientams, 

gerindami produktų ir paslaugų kokybę ir 

pasitelkdami gebėjimą diegti naujoves. 

▪ Užtikriname, kad mūsų vidaus ir išorės 

suinteresuotieji subjektai griežtai laikytųsi taikytinų 

įstatymų, reglamentų, standartų ir reikalavimų. 

Kiekvienas darbuotojas atsakingas už tai, kad jo 

veiksmai atitiktų šiuos įsipareigojimus. 

 
▪ „Dussmann Group“ etines vertybes nurodėme elgesio 

kodekse. Jos apima sąžiningą konkurenciją, pagarbą ir 

konfidencialumą bendraujant su verslo partneriais. 

Teikiame paramą darbuotojams etikos klausimais ir 

palaikome atvirą dialogą dėl sankcijų, taikomų už etikos 

principų pažeidimą. 

Bendruomenės, socialinės sanglaudos ir aktyvaus 

darbuotojų dalyvavimo skatinimas yra pagrindiniai 

„Dussmann Group“ socialiniai tikslai. 

▪ Suprantame, kad darbuotojų pasitenkinimas, klientų 

pasitenkinimas ir aukšti produktų ir paslaugų kokybės 

standartai yra tarpusavyje susiję, todėl geriausia juos 

skatinti kartu. 

▪ Siekiame tapti aukščiausios klasės darbdaviais, kurie 

pripažįsta kiekvieno darbuotojo ir vadovo potencialą ir 

ugdo jų įgūdžius bei kompetenciją teikdami reguliarius 

mokymus. 

▪ Užtikriname saugią ir sveiką darbo aplinką, kad 

būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe ir ligų, 

taip pat sumažinta rizika ir pavojus. Aktyviai raginame 

savo darbuotojus dalyvauti šiame procese. 

▪ Sąžiningas atlyginimas ir geros darbo sąlygos yra 

pagrindiniai socialinio tvarumo aspektai, 

nepriklausantys nuo šalies, kurioje teikiamos 

paslaugos. 

▪ Mūsų socialinė atsakomybė apima pagarbą 

visoms religijoms ir kultūroms, taip pat visų formų 

diskriminacijos prevenciją. 

▪ Daug dėmesio skiriame savo klientų ir darbuotojų 

asmens duomenų apsaugai ir saugumui. Tas pats 

pasakytina apie mūsų klientų ir trečiųjų šalių verslo 

duomenis. 

Mūsų veiksmų tvarumas apima ne tik vidaus procesus, bet 

būdami patikimi partneriai šį principą taikome ir teikdami 

paslaugas savo klientams. 

▪ Saugome aplinką ir kiek įmanoma švelniname poveikį 

aplinkai mažindami energijos suvartojimą, rūpestingai 

naudodami išteklius, mažindami atliekų kiekį ir diegdami 

aplinką tausojančius produktus. 

▪ Didiname informuotumą apie būtinybę atsargiai 

naudoti žaliavas. Skatiname naujoves, siekdami 

nuolat gerinti aplinkos apsaugą ir energijos vartojimo 

efektyvumą ir teigiamai prisidėti prie savo klientų 

aplinkosauginio veiksmingumo. 

▪ Siekiame skatinti produktų kūrimą ir 

bendradarbiavimo koncepcijas, atitinkančias mūsų 

vertybes ir tikslus. 

▪ Skatiname novatoriškus sprendimus, kuriais 

padedama prisitaikyti prie klimato kaitos. 

▪ Mūsų tikslas – sumažinti poveikį aplinkai visoje 

tiekimo grandinėje ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinami 

kokybės standartai. Mes taip pat įpareigojame savo 

verslo partnerius ir tiekėjus laikytis šių standartų. 
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