Mondi Business Paper
A Mondi Business Paper Csoport által
használt „Szocio-gazdasági” felmérés eszköze (SEAT: Socio-Economic Assessment
Toolbox) olyan egyedi eszköz az ipar
számára, amely a csoport egyes gyárai,
annak dolgozói és a környék lakossága közti
kapcsolatok milyenségét egyértelmű
paraméterek alapján méri,
és szisztematikusan elemzi.
Günther Hassler, a Mondi Business Paper igazgatósági elnöke szerint a „SEAT felbecsülhetetlenül értékes megoldás, amely gyárainknak és az
egész csoportnak hiteles képet mutat arról, hogy
miként is vélekednek rólunk a munkatársak és a
gyárak környezetében élő lakosság. Hiszen semmi sem tükrözi jobban a valóságot, mint a közvetlenül érintettek véleménye.”
Ezzel az eszközzel mind a vállalat, a munkatársak
és a gyárak környezetében élő lakosság közti kapcsolat pozitív és negatív aspektusai, mind pedig az érintettek kívánságai és ötletei áttekinthetővé válnak.
Mindez a konkrét javító szándékú intézkedések
alapjául szolgál a Mondi Business Paper által szociális és környezeti téren tett erőfeszítéseinek a növelése, mint pl. a levegőbe és vízbe történő káros
anyag kibocsátásának minimumra történő csökkentése.
A csoport tavaly összesen hét SEAT-elemzést
végzett Oroszországban, Dél-Afrikában és Szlovákiában. Az elemzések eredményeit a cégen belüli
és a külső érintettek is nagymértékben elismerik.
A fenntarthatóság iránti elkötelezettségnek
és a társadalmi felelősségnek az egész konszernben kiemelt fontosságot tulajdonítanak.
A Mondi Business Paper ezzel a kezdeményezéssel
is követi az Anglo American plc. anyavállalat vezetősége által is vallott fenntarthatóság elvét. A csoport évek óta éppen a közös társadalmi felelősség
kapcsán – tehát a társadalmi és gazdasági felelősség
aktív vállalásával – tesz fontos lépéseket. A SEAT új
alapokat szolgáltat ehhez.
Kiváló eredmények Oroszországban
E tanulmány alapján a syktyvkari Mondi Business
Paper-t felelősségteljes munkaadónak tartják. A gyár
fontos gazdasági tényező a Komi Köztársaságban,
és a régió egyik legkedveltebb munkahelyének szá-
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mít. Mind a gyáron belül, mind azon kívül pozitívan
értékelték a vállalat társadalmi elkötelezettségét
is. A Mondi Business Paper csupán 2004-ben kereken 1,7 millió eurót fordított helyi oktatási intézményekre, kulturális és sportrendezvényekre, valamint
árvaházakra és veterán szövetségekre.
Kiemelték a szlovákiai IMPULS projekt sikerét.
2005 nyarán a ružomberoki szlovák gyárat vetették alá a SEAT-elemzésnek. Az elmúlt években, az
IMPULS projekt keretében történt jelentős beruházások miatt különösen nagy érdeklődés előzte
meg az eredményeket. Ez a program 240 millió
eurós nagyságrendjével a gyár környezeti teljesítményét hosszú távon javította.
A SEAT-elemzés eredményei egyértelműen rámutattak arra, hogy az IMPULS valódi fordulópontot
jelentett a gyár és a dolgozók, valamint a környékbeliek közti kapcsolatban. Az életkörülmények és
a munkafeltételek jelentős javulását az elégedettségi mutatók jelzik.
Alapjában a Mondi Business Paper SCP-t mint
munkaadót nagyra értékelik, hiszen a régió legnagyobb vállalataként közvetlenül a gyárban és közvetetten a beszállítók körében több mint négyezernyolcszáz főt foglalkoztat.
Emellett a Mondi Business Paper SCP rendszeresen invesztál a közjóléti programokba, az oktatásba, a sport- és kulturális rendezvényekbe, és
csupán az idei évben 1,8 millió eurót fordít erre
a célra. A vállalat jelentős összegeket fektet a munkatársak céltudatos fejlesztésébe is. Szlovákiában
jelenleg nagy kihívást jelent, hogy egy nagy autógyártó cég is megjelenik a régióban, ami miatt
a közeljövőben jelentősen erősödni fog a képzett
munkaerőért folytatott verseny. Mindezek tudatában a Mondi Business Paper SCP-nek mindenekelőtt a fiatalok nagy ipari üzemmel szemben támasztott elvárásainak kell eleget tennie.
A Mondi Business Paper tevékenységi területeihez az erdőgazdálkodás, valamint a cellulóz- és papírgyártás tartozik. Világszerte kiterjedő kapcsolataival piacvezető az
irodai papír terén. A Mondi Business Paper és a Mondi
Packaging együtt alkotja a Mondi papír- és csomagolóüzletágat, amely a bányászat és a természetes nyersanyagkitermelés egyik piacvezetőjének, az FTSE első száz vállalata között jegyzett Anglo American plc-nek a tagja. A Mondi
Csoportnak több mint százharminc leányvállalata van, és
negyvenhat országban több mint ötvenezer főt foglalkoztat.

