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Kolektyvinė socialinė atsakomybė ir darbuotojų sauga bei sveikata

Kolektyvinė socialinė atsakomybė (KSA) – strategiškai svarbus 
raidos etapas – tampa vis svarbesniu prioritetu visų dydžių ir tipų 
įmonėse. Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) yra pagrindinis KSA 
elementas, o vadovams ir DSS specialistams tai reiškia didelę 
progų bei iššūkių įvairovę. 

Šiame informaciniame biuletenyje aiškinama, kas yra KSA ir kaip 
ji susijusi su DSS, bei teikiamos esminės rekomendacijos, kaip jas 
sėkmingai integruoti. 

Kas yra KSA?

„KSA yra įmonių socialinių ir aplinkos reikalų integracija į jų verslą 
ir sąveika su interesų grupėmis visuomeniniais pagrindais1.“

KSA koncepcija apima ne tik teisinius reikalavimus, bet ir 
didesnes investicijas į žmogiškąjį kapitalą, aplinką bei santykius 
su interesų grupėmis. Tai laisvai pasirenkama priemonė. Tačiau ji 
turi būti įgyvendinama taip patikimai, kad skatintų interesų 
grupių atsakomybę ir pasitikėjimą. 

Kodėl svarbi KSA?

  Įmonės reputacija socialinėje ir aplinkos srityse daro įtaką 
vartotojams bei klientams. 

  Darbo rinka yra konkurencinga ir geri darbuotojai nori dirbti 
bei likti įmonėse, kuriose jais rūpinamasi.

  Laimėjimai socialinėje srityje vis labiau daro įtaką investuotojų 
sprendimams, o etiškų investicijų rinka auga dar greičiau.

  KSA sudaro sąlygas vidaus ir išorės pavojų strateginiam 
valdymui socialinėje ir aplinkos srityse.

  Atliekami socialiniu požiūriu svarbūs veiksmai tampa vis 
labiau apčiuopiami ir apie juos geriau informuojama.

  Norint sumažinti veiklos kaštus, buvo iškelta socialinė 
aplinkos apsaugos atsakomybė.

Kaip DSS susijusi KSA?

KSA yra savanoriška iniciatyva, kurioje veiksmai ir tikslai visada 
akivaizdžiai siejami su ES bei nacionaliniuose įstatymuose 

nurodytais minimaliais darbuotojų saugos lygiais. Įmonės turėtų 
imtis socialiai atsakingos iniciatyvos, nes tai joms duos ilgalaikę 
naudą. 

Tokia iniciatyva nutaikyta į įmonės interesų grupes, o KSA apima 
vidinius darbuotojų bei išorinius įmonės poreikius. Žiūrint iš DSS 
perspektyvos, tai reiškia rūpintis DSS daugiau, nei to reikalauja 
įstatymai, ir vertinti išorės veiksnius, pvz., DSS imti kaip vertinimo 
pagrindą, renkantis subrangovus ar rinkodaroje. KSA priartina 
DSS prie šių kitų svarbių klausimų: 

  žmogiškieji ištekliai;

  darbo ir gyvenimo pusiausvyra;

  kitos pagrindinės teisės darbe;

  aplinkos klausimai;

  visuomenės sauga ir sveikata (įskaitant produktų apsaugą);

  pelningumas ir produktyvumas.

KSA suteikia įmonėms galimybę daugiau nuveikti DSS srityje. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad DSS srityje nueitą laimėjimais 
pagrįstą kelią gali užkirsti staiga iškilęs dar vienas valdymo 
prioritetas. 
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Žmonės – Planeta – Nauda. Vis labiau plintant globalizacijos 
reiškiniui, padidėjo sąmoningumas aplinkos ir socialinėje 
srityse, pagerėjo komunikacija, o įmonių atsakomybės 
koncepcija, kuri siejama ne tik su pelnu ir teisiniais reikalais, 
įgijo naują pagreitį. Verslo reikaluose reikia veikti atsakingai, 
atsižvelgiant į „žmones, planetą ir naudą“. 

(1)  Europos Žalioji knyga (2001 m.): Europos sistema kolektyvinei socialinei atsakomybei skatinti.

10 patarimų kaip integruoti DSS ir KSA

1. Remkitės jau atlikta veikla

Įmonės, pradedančios kurti savo KSA strategiją, turi žiūrėti į 
tobulėjimą DSS srityje kaip į KSA pagrindinį ir esminį dalyką. 
Todėl reikia atsižvelgti į jau atliktus darbus ir pradėtas 
iniciatyvas (pvz., kolektyvinės/įmonės vertybės) ir naudotis 
jomis kaip pagrindu naujoms bei pažangioms idėjoms 
įgyvendinti. Pamąstykite, kaip galite susieti DSS su įvairiomis 
sritimis, pavyzdžiui, personalu, valdymu ir t. t. Pagalvokite, kaip 
pagerinti komunikaciją įmonės viduje, pvz., apie DSS 
tobulinimą, kad vėliau galėtumėte pereiti prie platesnės 
auditorijos (žr. 10 patarimą). 

Nauda

PlanetaDSS

Kiti socialiniai
klausimai
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Kur gauti daugiau informacijos?

Kolektyvinė socialinė atsakomybė ir darbuotojų sauga bei 
sveikata – Agentūros 2004 m. ataskaita 

Kolektyvinė socialinė atsakomybė ir sveikata darbe – Agentūros 
Forumas 2001 m.

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ Agentūros tinklalapis apie 
KSA

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/
csr_index.htm Europos Komisijos tinklalapis apie KSA

2. Mokykitės iš kitų

KSA diegiama įvairaus dydžio bei tipų įmonėse ir daug 
nemokamos informacijos apie tai galima rasti internete ar 
išspausdintose ataskaitose. Jei norite sužinoti daugiau, 
pavyzdžiui, apie jos įgyvendinimo ar kitus įmanomus 
sunkumus, susisiekite tiesiogiai su įmone, kurioje šis procesas 
vyksta. Tikriausiai jums su malonumu bus pagelbėta! DSS 
tinklai, kurie apima įvairias profesines ar tam tikras sektorių 
institucijas, darbdavių organizacijas, profesines sąjungas, 
nevyriausybines organizacijas ar vietines bendruomenės 
grupes, yra vertingų žinių šaltinis. Pagalvokite, kaip galėtumėte 
prisijungti prie vienos iš etiško verslo ar sąmoningumo 
didinimo programų, kurios egzistuoja nacionaliniu ar 
tarptautiniu lygmeniu. 

3. Apibrėžkite strateginius tikslus

Galima sakyti, kad KSA sukuria naują sistemą, kaip strategiškai 
įtraukti DSS į organizacijos veiklą. Ilgalaikius tikslus DSS srityje 
galima susieti su kitais strateginiais socialiniais, aplinkos srities 
klausimais ar darniuoju vystymu taip, kad būtų išvengta jėgų 
švaistymo tam pačiam dalykui, ir kad tai derėtų su kitais 
veiksmais. Psichikos sveikatos klausimus bei jų artimą ryšį su 
moderniu žmogiškųjų išteklių valdymu ir darbuotojų poreikių 
tenkinimą sieja akivaizdūs ryšiai. Nepamirškite pranešti apie 
savo tikslus interesų grupėms, ypač darbuotojams, ir įtraukite 
juos į projektus. 

4. Nustatykite ir įtraukite atitinkamas interesų grupes

KSA svarbiausia yra įsiklausyti į interesų grupes. Rūpestingai 
įvertinkite, kokios grupės yra svarbiausios, pvz., darbuotojai, 
klientai, akcininkai, vyriausybė, nevyriausybinės organizacijos, 
vartotojai ar visuomenė. DSS specialistai vaidina svarbų 
vaidmenį, nes jie geriau už kitus suvokia darbuotojų situacijos 
realybės svarbą bei jos iškėlimą strateginėse iniciatyvose. Kai 
kurios įmonės jau įtraukė jų vietines bendruomenes į veiklą, 
susijusią su darbuotojų sveikatos, ypač su saugos, klausimais. 
Tai taip pat suteikia progą kurti bei semtis naujos patirties. 

5. Ieškokite pusiausvyros tarp žmonių, planetos ir naudos

KSA reiškia socialinių (žmonių), aplinkos (planetos) ir 
ekonominių (naudos) vertinimų įtraukimą į verslą ir 
bendravimą su interesų grupėmis. DSS, kaip pagrindinis 
darbuotojų gerovės veiksnys, yra natūrali „žmonių“ aspekto 
dalis KSA. Įmonei svarbu, kad jos darbuotojai ir jų šeimos 
suvoktų saugos svarbą, todėl svarbu juos pažinti bei jų 
klausytis. Šie klausimai, palyginti su aukšto lygio klausimais, 
pavyzdžiui, etišku verslu ar aplinkos gerinimu, yra bendri 
visiems ir neturėtų išnykti iš KSA politikos akiračio. 

6. Raskite KSA išorės ir vidaus aspektų pusiausvyrą

Kartais į DSS darbe žiūrima tik kaip į įmonės vidaus reikalą. 
Tačiau DSS išoriniai aspektai siejami su socialinės atsakomybės 
klausimais, pavyzdžiui, verslo partnerių veiklos įtaka tiekimo 

grandinei. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, jog pavojai nėra 
išreikšti dėl to, kad taip susitarta su kitomis organizacijomis. 
Pagrindines vertybes reikia tobulinti atvirai bei taikyti jas ir 
viduje, ir už įmonės ribų. 

7. Įgyvendinimas: daryk, kaip kalbi

Patikimumą nesunku prarasti, todėl vadybininkai turi būti 
sektinas pavyzdys ir vengti kelti vertybes bei priimti 
susitarimus, kurių jie nesilaiko arba taiko tik išorei. Aukščiausio 
lygio valdymo susitarimo poreikis yra žinomas dalykas DSS 
specialistams bei atitinkamai svarbus ir KSA, ir DSS sritims. KSA 
iniciatyvų plėtra suteikia DSS sričiai strateginę svarbą. 

8. Nebijokite naujovių

Svarbu įtvirtinti DSS įmonės kultūroje, todėl dažnoje įmonėje 
šiais klausimais rūpinamasi nuolat. KSA suteikia galimybę 
priimti įvairias papildomas iniciatyvas ir taip išvengti požiūrio, 
kad DSS politika yra iš anksto nuspėjama. Nebijokite naujovių 
ir etiškų pareiškimų – kartais jie žmonių elgesiui padaro 
didesnę įtaką už racionalius argumentus! 

9. Organizacinis mokymas ir tobulėjimas

KSA neatsiranda spragtelėjus pirštais. Reikia laiko, norint 
atrasti naujas vertybes ir pakeisti įmonės kultūrą. Tai reiškia, 
kad socialinė atsakomybė turi būti integruota į visas politikos 
sritis ir rizikos vertinimo procesus. Darbuotojų švietimas apie 
KSA, ir kaip jie gali prie jos prisidėti, ne tik skatina nuosavybės 
jausmą, bet kartu garsina įmonės vardą už jos ribų.

10. Renkite pranešimus

Pranešimai ir išorės komunikacija yra gyvybiškai svarbūs KSA 
ir skirti jau ne tik didžiausioms tarptautinėms įmonėms ar 
tiems, kurie dirba problemiškose srityse. Patikimumas yra 
svarbus, jei reikia paneigti kaltinimus, kad aplinkos srityje 
buvo daugiau kalbų nei darbų. Tai, kas nuveikta, reikia įvardyti 
aiškiai ir sąžiningai. Kalbėdami auditorijai, venkite vartoti 
žargonus ir, jei reikia, atitinkamoms interesų grupėms renkite 
atitinkamus pranešimus. 


