Zhrnutie roku 2020
Správa o udržateľnosti
Prehľad správy
Už štvrtý rok za sebou publikovala spoločnosť Medline International B.V. svoju výročnú Správu
o udržateľnosti, v ktorej zahrnula spoločenské, environmentálne a ekonomické činnosti spoločnosti Medline
a ich dopad (Ľudia, Planéta, Prosperita) v Európe v roku 2019. V kontexte pôsobenia spoločnosti Medline v
Európe je udržateľnosť synonymom spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR). Štruktúra a obsah správy
sú formované štandardmi organizácie Global Reporting Initiative.
Medline každoročne aktualizuje svoju správu o udržateľnosti, a táto správa bude ďalej slúžiť ako platforma
na diskusiu o zapojení sa spoločnosti Medline do tém z oblasti CSR.
Správu v plnom znení (v angličtine) nájdete na našej webovej stránke alebo si môžete objednať papierovú
kópiu zaslaním e-mailu manažérke CSR, Fadzai Munyaradzi, na e-mailovú adresu csr-europe@medline.com.

Naša filozofia v oblasti CSR
Naša filozofia v oblasti CSR je založená na tom, že spoločnosti v súkromnom sektore môžu významne
prispieť k programu celosvetového trvalo udržateľného rozvoja a musia prevziať zodpovednosť za ich
vplyv na spoločnosť. Táto filozofia sa odráža v témach materiálnej udržateľnosti, ktoré tvoria hlavný obsah
správy, ako aj v prioritných oblastiach nášho programu CSR.
V roku 2020 a po nasledujúcom období budeme pokračovať v zosúlaďovaní našich činností s Cieľom trvalo
udržateľného rozvoja prijatých OSN (SDGs) a budeme stavať na našich existujúcich záväzkoch voči iniciatíve
United Nations Global Compact a jej 10 princípoch.

Hlavné body našej činnosti v oblasti udržateľnosti v roku 2019
• Podpora pracovných a ľudských práv v našom dodávateľskom reťazci výrobkov prostredníctvom nášho
certifikovaného projektu WRAP:
» Pokračovanie v našom niekoľkoročnom projekte s cieľom podporiť priamych dodávateľov v našom
dodávateľskom reťazci, ktorí na to majú nárok, aby získali certifikáciu WRAP.
» Získanie certifikátu WRAP zlatej úrovne pre náš závod na výrobu sterilných chirurgických sád (SPT) v
Châteaubriant vo Francúzsku.
• V našom prieskume spokojnosti zamestnancov sme v roku 2019 získali priaznivé hodnotenie:
» Zlepšenie v 12 z 15 kategórií prieskumu bez výrazného zhoršenia kvality v ktorejkoľvek kategórii v
porovnaní s našimi výsledkami za rok 2017.
» Vynikanie v zameraní sa na zákazníka, rozmanitosť a začlenenie a kvalitu.
• Získanie uznania v celej Európe:
» Cena za Rozmanitosť a začlenenie udelená nadáciou CEPAIM v roku 2019 v Španielsku.
» Vysoké bodové hodnotenie 87/100 podľa Indexu rodovej rovnosti francúzskej vlády za rok 2019.
» A ++ podľa Environmentálneho indexu CAHPP v roku 2019 vo Francúzsku.
• Pokračovanie v podpore komunít v núdzi prostredníctvom:
» Darovanie 57 000,- € v podobe lekárskych zásob.
» Darovanie 16 000,- € v hotovosti rôznym miestnym charitatívnym organizáciám a organizáciám
prostredníctvom našich miestnych darcovských komisií.
» Sponzorovanie 4 zamestnancov na lekárskych záchranných cestách.
• Udržiavanie našej hrdej tradície zvyšovania povedomia o rakovine prsníka prostredníctvom:
» Usporadúvanie našej fotografickej súťaže Pink Glove 2019 Photo Competition s rekordnou účasťou 180
zaslaných fotografií z 11 európskych krajín.
» Partnerstvá s neziskovou organizáciou Keep A Breast Europe.
• Pokračovanie v našom projekte opätovného zalesňovania nazvaného Jeden kontajner, jeden strom v
spolupráci s organizáciou Reforest’Action:
» Výsadba ďalších 2500 stromov v Španielsku v roku 2019.
» Zdôraznenie tohto projektu pre našu internú kampaň Deň Zeme 2019.

Naše
poslanie

Naše
hodnoty

Dodávať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a koncovým používateľom kvalitné
a výnimočne hodnotné zdravotnícke výrobky, zlepšovať starostlivosť o pacientov a
skvalitňovať životy ľudí.

•
•
•
•

Sme oddaní našim zákazníkom, kolegom a našim komunitám
Nebojíme sa nových myšlienok, obojstrannej komunikácie a ani zmien status quo.
Neúnavne a poctivo pokračujeme v zlepšovaní našich služieb, výsledkov a kvality.
Pre našich zákazníkov sme odhodlaní urobiť všetko.
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Prehľad spoločnosti a etika podnikania
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3
závody s certifikáciou
ISO 14001:
• Châteaubriant
• Florencia
• Madrid

Náš záväzok plniť Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)
Ciele trvalo udržateľného rozvoja usmerňujú náš program CSR a formujú štruktúru tohtoročnej správy.
Obsah správy je zobrazený nižšie.
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