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Politika  
komunít 
 
Naše prevádzky sú jadrom komunít, v ktorých sa nachádzajú, a sme si vedomí toho, že prosperujúca 
miestna komunita je dôležitá pre naše ďalšie napredovanie. V rámci komunít zohrávame kľúčovú 
socioekonomickú úlohu. Napĺňame ju predovšetkým vytváraním príležitostí prosperity a pracovných 
a podnikateľských príležitostí, ako aj prostredníctvom miestnych a regionálnych daní. Okrem toho 
podporujeme, investujeme do a podieľame sa na iniciatívach a projektoch, ktoré zvyšujú hodnotu 
komunít a podporujú ich rozvoj. 

 
Dodržiavame platné zákony a riadime sa príslušnými medzinárodne uznávanými zásadami. 

 
Prostredníctvom cielenej podpory založenej na dôkladnom poznaní miestnych komunít sa usilujeme 
o dosiahnutie trvalo udržateľného pozitívneho vplyvu, ktorý posilňuje naše komunity a prináša výhody 
pre našu spoločnosť a zamestnancov. 

 
Na splnenie týchto cieľov budeme: 
• dodržiavať príslušné miestne, národné a regionálne zákony a všetky príslušné medzinárodné 

zmluvy a dohody 
• konať v súlade s medzinárodne deklarovanými zásadami a normami vrátane, okrem iného, Cieľov 

udržateľného rozvoja OSN, desiatich zásad iniciatívy OSN Global Compact, Medzinárodnej charty 
ľudských práv, hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a zásad organizácie 
Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) v prípade našich komunít v lesoch 

• podporovať silné vzťahy s komunitami, ktorým sme súčasťou, vrátane tých, ktorých sú 
našou činnosťou ovplyvnené, priamo alebo nepriamo, dočasne alebo trvalo, pozitívne alebo 
negatívne 

• usilovať sa o pravidelnú angažovanosť v súvislosti so záležitosťami, ktoré by mohli vplývať na 
tieto komunity, ako aj o poznanie priorít miestnych ľudí 

• podporovať živobytie predovšetkým vo vidieckych komunitách súvisiacich s našimi prevádzkami 
lesného hospodárstva 

• uznávať dôležitosť diverzity v našich komunitách a porozumieť odlišným potrebám skupín v rámci 
našich komunít vrátane veku, pohlavia, spoločenskej triedy, etnika a iných faktorov 

• uvedomovať si citlivosť riešenia otázok súvisiacich s kultúrnym dedičstvom domorodých 
komunít a riešiť takéto otázky v duchu rešpektu, dôvery a dialógu 

• zaisťovať, aby sa naše spoločenské investície - od priameho investovania do komunitnej 
infraštruktúry po podporu miestnych firiem - riadili potrebami rozvoja miestnych ľudí, zásadami 
trvalo udržateľného rozvoja a našimi vlastnými obchodnými zámermi v krajinách, kde pôsobíme 

• zameriavať sa špecificky na iniciatívy a investície, ktoré podporujú kľúčové hnacie mechanizmy 
rozvoja v komunitách – vrátane vzdelávania, rozvoja podnikania a tvorby pracovných miest, 
ochrany životného prostredia, zdravia a kohézie v komunite, infraštruktúry a verejných služieb a 
ďalších (dobrovoľných) zamestnaneckých výhod
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Na riešenie prioritných problémov v našich komunitách budeme:   
• zisťovať celú škálu zdrojov, zručností a sietí, ktoré má skupina Mondi k dispozícii, a ako je 

ich možné čo najlepšie využiť na podporu komunít; to môže zahŕňať Mondi Know-how a 
odbornosť, a tiež našu schopnosť začleniť rôznorodých akcionárov spoločne k napomáhaniu 
rozvoja komunity 

• vykonávať v našich prevádzkach, tam a keď je to nevyhnutné, socioekonomické 
hodnotenie našich prevádzok (SEAT)  

• tam a keď je to nevyhnutné vypracovávať v našich prevádzkach plány spolupráce s 
komunitou (SEP), ktoré definujú, ako budeme spolupracovať s komunitami a podporovať 
ich s cieľom riešiť ich prioritné potreby 

• zisťovať tam, kde je to možné a dáva to zmysel, dopad a celkovú hodnotu našej spolupráce, 
iniciatív a investícií v záujme cielenejšieho a strategickejšieho prístupu. 

 
 

Andrew King, CEO skupiny, január 2021 
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