A Corteva Agriscience 2030-as fenntarthatósági célkitűzései
Közösségeink
Óvjuk a létesítményeinkben és a mezőgazdaságban dolgozók biztonságát

A fenti cél elérését három mutató segíti:
•

A súlyos balesetek felszámolását elősegítő intézkedések

•

2025-re az alkalmazottak 100%-át bevonjuk a Corteva Total Worker
Wellbeing (CTWW) alkalmazotti programba a munkahelyi egészségügyi
kockázatok ellenőrzése, a dolgozók védelme és az alkalmazottak
egészségének javítása érdekében.

•

2025-re felállítunk egy tájékoztatási keretrendszert a szaktudás és az
információk megosztása érdekében, amely elősegíti az ügyfeleink és az
egész mezőgazdasági iparág biztonsági teljesítményének javulását.

• A „súlyos baleset” meghatározása összhangban van az Amerikai Kémiai
Tanács és az iparági jelentések iránymutatásaival.
• A CTWW programjai között vannak olyanok, amelyeket meghatározott
munkahelyi veszélyeknek kitett alkalmazottakra szabtak, de olyanok
is, amelyek minden alkalmazottra érvényesek, mint például a
betegállományban levő alkalmazottak támogatása, a nemzetközi üzleti
utakra való felkészítés, valamint a jólléti és a pozitív érzelmi állapot
fenntartását célzó programok. Emellett ipari higiéniai és ergonómiai
programok is vannak, amelyek a biztonságos munkakörnyezet
megteremtését szolgálják.

Fokozzuk a termelőtől a fogyasztóig vezető ellátási lánc átláthatóságát olyan digitális eszközök segítségével,
melyek segítségével a gazdálkodók több értéket teremthetnek az átláthatóság révén a mezőgazdasági piacokon,
az élelmiszer-ellátásban és a közösségekben.
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2030-ra megvalósítjuk a nők és a fiatalok támogatását, és kapcsolatot alakítunk ki a közösségekkel a világ minden
olyan közösségében, ahol a vállalat működik, és minden olyan országban, ahol üzleti tevékenységet folytatunk
Közel 140 országban vagyunk jelen, 21 000 alkalmazottat foglalkoztatunk,
és kb. 104 létesítményben folytatunk üzleti tevékenységet.

Tevékenységeinkről további információk találhatók a következő helyeken:
• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

A következő tevékenységekkel segítjük a fenti cél elérését:
•

A nők támogatása: A Corteva Grows program segíti a nőket abban, hogy
egyéni eredményeket érjenek el, és hozzájáruljanak a lakóhelyi közösségek
felvirágoztatásához.

•

A fiatalok segítése: A Corteva Grows elkötelezetten támogatja azokat
a projekteket és programokat, amelyek elősegítik a fiatalok tanulmányi
eredményeit és fejlődését a világ minden részén, és sokszínű
mezőgazdasági munkaerőt teremtenek a jövő számára.

•

Kapcsolat a közösségekkel: A Corteva Grows program segíti a lakó- és
munkahelyi közösségek életminőségének javítását, figyelembe véve az
egyes közösségek sajátos igényeit. A helyi programokban való önkéntes
részvételünk biztosítja, hogy a vállalat sikerei a közösség sikerei legyenek.

• https://www.corteva.com/ourimpact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-scienceoutreach.html
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2030-ra a Corteva alkalmazottai 1 millió munkaórát fordítanak az emberek és a közösségek támogatására
az egész világon
Az 1 millió órás felajánlás 10 év alatt összesen értendő.
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