Naše Zpráva O Pokroku
V Roce 2020.
I N I C I AT I VA O S N G L O B A L C O M PA C T

llproducts.com

Prohlášení o Další Podpoře.
P R I N C I P 1 : Podniky by měly

Generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů,
našim zaměstnancům, akcionářům, zákazníkům,
dodavatelům a partnerům:

P R I N C I P 2 : Podniky by měly

V návaznosti na náš závazek, který se zrodil v roce 2018,
tímto potvrzuji naši plnou podporu deseti zásadám
dobrovolné iniciativy Global Compact v oblasti lidských
práv, pracovních sil, životního prostředí a boje proti korupci.

podporovat a respektovat ochranu
mezinárodně uznávaných lidských práv.

zajistit, že nenesou žádnou spoluúčast
na porušování lidských práv.

P R I N C I P 3 : Podniky by měly dodržovat
svobodu sdružování se a skutečné
uznání práva na společné vyjednávání.
P R I N C I P 4 : Podniky by měly

podporovat odstranění všech forem
násilné a nucené práce.

P R I N C I P 5 : Podniky by měly podporovat
účinné odstranění dětské práce.

P R I N C I P 6 : Podniky by měly podporovat
odstranění jakékoli diskriminace v zaměstnání.
P R I N C I P 7 : Podniky by měly
podporovat preventivní přístup
k ochraně životního prostředí.
P R I N C I P 8 : Podniky by se měly
účastnit iniciativ prosazujících zvyšování
odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

V této zprávě o pokroku Vám představíme konkrétní
kroky, kterými náš závazek realizujeme. Přidali jsme také
kapitoly objasňující naši podporu místním komunitám,
ve kterých působíme, a kroky, které podnikáme,
abychom měli jistotu, že budou naši dodavatelé
zaujímat stejný přístup k udržitelnosti jako my.
Zavazujeme se, že i nadále budeme těchto deset
zásad uplatňovat v našem každodenním životě,
protože se snažíme být „dobrým místem pro
všechny, kdo s námi přijdou do styku, a kde jsou
prioritou kvalita práce, produkty a vztahy“.
Tato zpráva týkající se vývoje bude sdílena také s dalšími
zúčastněnými stranami. Vítáme Vaše připomínky,
díky nimž se můžeme neustále zlepšovat.
Děkuji Vám
Se srdečným pozdravem

P R I N C I P 9 : Podniky by měly podporovat

vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

P R I N C I P 1 0 : Podniky by měly

bojovat proti všem formám korupce,
včetně vydírání a úplatkářství.
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Christophe Carré
Generální Ředitel
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Stěžejní hodnoty.
Které společnost L&L udržuje a žije jimi každý den

Upřímnost a Respekt

Jsme upřímní ke všem lidem v naší
organizaci a ke všem lidem, s nimiž
se dostaneme do kontaktu mimo
organizaci. Na naše slovo se dá spoléhat.
Respektujeme ostatní. Pracujeme na
vybudování vztahů založených na důvěře.

Právo, Odpovědnost a
Povinnost Naslouchat

Právo spojujeme s odpovědností. Konečná
rozhodovací pravomoc je vždy na tom, kdo
nese odpovědnost za dosažení výsledků.
Očekáváme, že rozhodnutí a činnosti budou
odpovídat naší celkové strategii a budou v
souladu s našimi hodnotami.

Kreativita, Inovace a
Podnikatelský Duch

Sdílením informací, získáváním podkladů a
vzájemnou spoluprací vytváříme výjimečné
podnikatelské prostředí, v němž lidé uvádějí
myšlenky do praxe.

Hrdost na Příslušnost

Jsme si vědomi jedinečnosti každého
člověka a hodnot, které přináší do naší
organizace. Jsme si vědomi úsilí jednotlivců
i týmů na cestě k řešení našich problémů a
dosahování našich cílů. Děláme si čas na
oslavu našich úspěchů.

Zásadovost a Poctivost

Děláme maximum pro to, abychom byli
poctiví k lidem a konzistentní při uplatňování
našich zásad.

Důležitost Našich Partnerských
Vztahů

Jsme si vědomi zásadní důležitosti našich
vnějších partnerských vztahů, mezi něž patří
naši zákazníci, dodavatelé, poradci, alianční
partneři a další zainteresované strany. Je v
našem nejlepším dlouhodobém zájmu, aby
naši partneři byli úspěšní, stejně tak, jako
je v jejich zájmu, aby naše společnost byla i
nadále silná.

Úspěch Definovaný Naším
Vlastním Způsobem

Za našimi podnikatelskými rozhodnutími
stojí vždy zásada, že růst bez odpovídajícího
zisku není zdravý.

Dobrým Občanem v Našich
Komunitách

Respektujeme naše prostředí
a podporujeme všechny snahy
vedoucí k tomu, aby komunity, v nichž
působíme, byly lepším místem pro
všechny, kteří zde žijí.
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Přehled Společnosti.
AKTIVITY A ZÁKAZNÍCI

ŘÍZENÍ

Naše rodinná společnost byla založena v roce 1958 v
obci Romeo v Michiganu a jejím cílem bylo vypořádat se
s problémy v automobilovém průmyslu.

Naši akcionáři jsou aktivními podnikateli a řídicí tým
společnosti L&L Products dohlíží na chod firmy a nastavuje
směr k novým oblastem růstu, aby společnost dosáhla
dlouhodobého úspěchu.

Společnost L&L Products posléze expandovala do dalších
zemí a nyní podniká ve všech významných regionech světa.
Kromě našich zákazníků v automobilovém průmyslu jsme
naše působení rozšířili o nové trhy a nová odvětví, včetně
letectví, užitkových vozidel, železnic a průmyslových zařízení.
Většinu zákazníků tvoří globální firmy a můžeme být hrdí na
to, že jim díky našemu globálnímu dosahu a multikulturním
týmům pracujícím po celém světě můžeme poskytovat
služby v místním jazyce.
Nabízíme řešení založená na námi vyvinutých chemických
látkách, která jsou určena k použití s plasty nebo vlákny
a slouží k výrobě těsnění, v technologiích pro snižování hluku
a vibrací a k vyztužování konstrukcí. Naše hlavní odbornost
spočívá v chemických látkách, výrobních procesech a
navrhování konstrukčních dílů. Stále se nám daří rozšiřovat
podíl na trhu s lepidly díky naší trvale rostoucí nabídce
strukturálních a lepicích řešení.

Christophe Carré
Výkonný ředitel

Tom Kleino
Prezident
L&L Products Amerika

John Blancaneaux
Prezident
L&L Products EMEA

Nitin Mehta
Prezident
L&L Products APAC & India

Steve Ryan
Globální finanční ředitel

Tony Buchan
Viceprezident pro
strategický marketing a
rozvoj společnosti

Klíčové Údaje.
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PŘES

PŘES

1958

1200+

18

450+
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D AT U M
ZALOŽENÍ

ZAMĚSTNANCŮ

POBOČEK

PAT E N T Ů

CENTRA PRO
VÝZKUM
A V Ý VOJ
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CERTIFIK ACE
Společnost L&L Products pracuje s ohledem na
dodržování předpisů v oblastech kvality, ochrany
životního prostředí a řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví: řídíme rizika v těchto oblastech a zavazujeme
se k neustálému zlepšování. Vzhledem k tomu, že
bezpečnost je naší prioritou, zaměřujeme se na ochranu
našich zaměstnanců. Proto nadále vyvíjíme maximální
snahu o dosažení certifikace podle normy ISO45001
v několika našich subjektech – což v současné době
představuje více než 80 % našich zaměstnanců
K VA L I TA :
• Všechny naše závody splňují požadavky normy ISO
9001.
PRŮMYSL:
• Všechny naše závody získaly certifikaci podle normy
IATF 16949 (v automobilovém průmyslu).
• Náš francouzský závod získal certifikaci podle normy
AS/EN 9100 (v odvětví letectví, kosmonautiky a
obrany).
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
• 6 out of 8 factories are ISO 14001 certified
(representing close to 90% of our employees).
H E A LT H & S A F E T Y:
• 6 z našich 8 továren získalo certifikaci podle
ISO 45001 (což představuje až 90 % našich
zaměstnanců).

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Z ALOŽENÍ: 19 5 8

EMEA
Z ALOŽENÍ: 19 9 6

A PAC
Z ALOŽENÍ: 19 97

Výroba:
Romeo, Michigan, USA
West Columbia, Jižní Karolína, USA
São Paulo, Brazílie

Výroba:
Altorf, Francie
Rudná, Česká Republika
Bursa, Turecko

Výroba:
Čching-pchu, Čína
Puné, Indie

Administrativa:
Mexiko

Administrativa:
Mnichov, Německo
Barcelona, Španělsko
Birmingham, Velká Británie
Milán, Itálie
Bièvres, Francie

Administrativa:
Soul, Jižní Korea
Melbourne, Austrálie
Kuala Lumpur, Malajsie
Singapur

Umístění administrativních
pracovišť

Umístění výrobních
kapacit
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Lidská Práva.
Společnost L&L Products se zavázala podporovat ochranu lidských práv a pokrok v této oblasti prostřednictvím
svých celosvětových podnikatelských aktivit. Snažíme se čestným jednáním, respektem, důsledností a poctivostí
prosazovat naše firemní hodnoty, aby bylo se všemi zapojenými stranami jednáno s úctou a při zachování rovného
přístupu.
Z ÁVA ZK Y V OBL ASTI LIDSK ÝCH PR ÁV
Zavazujeme se plně dodržovat zákony a předpisy na
ochranu lidských práv, zejména zákony a předpisy
Mezinárodní organizace práce, a Mezinárodní chartu
lidských práv. V rámci naší sféry vlivu, tedy mezi našimi
zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a na územích, kde
působíme, přispíváme k povědomí o klíčových výzvách
v této oblasti. Snažíme se neustále zlepšovat a učíme
se lépe identifikovat a zmírňovat související rizika.
Lidská Práva A Zaměstnanecká Politika Společnosti
V roce 2020 přijaly všechny naše subjekty po celém světě
společnou politiku směřující k posílení našeho závazku
dodržovat lidská práva a pracovní normy. Naším cílem
je zajistit všem našim zaměstnancům rovné příležitosti,
nabídnout bezpečná pracoviště a důvěryhodné prostředí,
kde mohou kdykoli vyslovit veškeré případné obavy či
znepokojení.
Zásady V Oblasti Ochrany Zdraví A Bezpečnosti
Společnost L&L Products usiluje o dosažení nulové
úrazovosti ve všech svých zařízeních neustálou eliminací
nebezpečí a snižováním rizik pro své zaměstnance,
dodavatele a návštěvníky. Naše firemní politika
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytuje pokyny
v důležitých oblastech, jako je prevence fyzických,
duševních nebo kognitivních zdravotních problémů a
úrazů, podpora zdravého životního stylu zaměstnanců a
řádné proškolování. Bezpečnost zaměstnanců je pro naši
společnost základní hodnotou pro zajištění bezpečného
a zdravého pracoviště. V roce 2020 jsme tyto zásady
aktualizovali, abychom je lépe sladili s požadavky norem
IATF v oblasti řízení rizik a zapojování zaměstnanců.
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Postupy Oznamování Porušování Předpisů
V roce 2020 jsme aktualizovali naše postupy oznamování
porušování předpisů a zavedli jsme interní e-mailovou
adresu, kterou mohou všichni zaměstnanci a dodavatelé
používat k vyjádření svých obav. V této souvislosti jsme
patřičně upravili také zásady proti odvetným opatřením a
zásady etického chování zaměstnanců. Zásady etického
chování se vztahují na všechny zaměstnance po celém
světě a stanovují naše očekávání ohledně etického
chování. Nové zaměstnance s těmito zásadami a s postupy
oznamování porušování předpisů seznamujeme při nástupu
do zaměstnání, během období adaptace, a pravidelně je
proškolujeme, dojde-li k aktualizaci zásad, nebo příležitostně
během různých setkání zaměstnanců. Prostřednictvím
portálu Speak Up Line pro oznamování nedodržování
předpisů nebyly hlášeny žádné případy, což znamená, že
lidé k tomuto účelu využívají jiné způsoby (osobně, e-mailem
nebo telefonickým kontaktováním vedení, personálního
oddělení nebo právního oddělení)..
I M P L E M E N TA C E A V Ý S L E D K Y
Společnost L&L Products má zavedeny průběžné iniciativy
přispívající ke všeobecnému povědomí o bezpečnosti
na pracovišti. Ve všech našich pobočkách po celém
světě dbáme na realizaci veškerých povinných školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro naše
zaměstnance a dodavatele.
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ZAMĚŘENÍ
V návaznosti na program pro lídry v oblasti bezpečnosti
(Safety Leader Program), který byl spuštěn ve Francii
v roce 2019, bylo v rámci zemí EMEA nashromážděno
1 123 pozorování provedených 67 lídry, která budou v
roce 2020 pomáhat jejich kolegům nebo organizacím
dodržovat bezpečnost.
Dalších 17 lídrů pro bezpečnost působí v USA a všichni
zaměstnanci byli proškoleni v oblasti dodržování
bezpečnostních předpisů.

84

Lídrů v Oblasti
Bezpečnosti
(EMEA + USA)

19
Podpora Při Zajišťování Bezpečnosti
Každý rok projevujeme uznání všem
našim týmům první pomoci po celém
světě formálním poděkováním, ale
i firemními tričky či obědy zdarma.
Naše oddělení pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci v Romeu
rozmístilo v celém závodě dobře
viditelná upozornění na incidenty,
výstrahy, nápady na zlepšení a plány
pro eskalaci problémů.
Všichni zaměstnanci mohou svými nápady a komentáři
přispívat k dalšímu zdokonalování našich bezpečnostních
postupů a jsou k tomu povzbuzováni.
V roce 2020 náš francouzský podnik uspořádal týden
bezpečnosti. Na tuto akci byli pozváni také hasiči, aby
předvedli, jak lze pomocí hydraulických záchranných
nástrojů bezpečně vyprostit osobu z vozidla.

Nehod s
promarněnými
pracovními dny
(Globálně)

Reakce na pandemii
V reakci na pandemii covidu-19 jsme zajistili, aby byli všichni
naši zaměstnanci po celém světě schopni znovu zahájit práci
v bezpečných podmínkách. Navzdory nedostatku osobních
ochranných prostředků téměř ve všech zemích jsme byli díky
mimořádnému úsilí mnoha zaměstnanců schopni poskytovat
obličejové masky a dezinfekci rukou. Mnozí zaměstnanci
poskytli společnosti svou podporu, aby nám pomohli
udržet práci ve výrobě i v kancelářích, ať byli nápomocni
při zajišťování zásob, vývoji receptur na dezinfekci rukou
v našich laboratořích nebo při výrobě textilních roušek (v
České republice). Přizpůsobili jsme naše protokoly postupů,
včetně kontrol teploty při vstupu osob do budovy, dotazníků
a formulářů k identifikaci potenciálních případů kontaktu,
prosazování správného dezinfikování, zavádění práce z
domu (tam, kde je to možné) a dodržování odstupu od
ostatních osob.
Dbáme na dodržování všech místních předpisů a někdy
jsme i o krok před vládními rozhodnutími; například jsme se
rozhodli vydat zákaz mezinárodních cest a přejít k využívání
videokonferencí mnohem dříve, než zákaz cestování začaly
zavádět jednotlivé vlády.

Podporování zdravého životního stylu
Ve společnosti L&L Products věříme, že existuje přímá
souvislost mezi osobní pohodou a bezpečností. Všem
zaměstnancům doporučujeme, aby využívali dostupné
zdroje. V důsledků problémů nastolených zdravotní krizí kvůli
covidu-19 a nárůstu objemu práce z domova se snažíme
zajistit, aby se naši zaměstnanci i nadále cítili součástí týmu,
organizováním online akcí nejrůznějšího charakteru (týmové
schůzky, „online přestávky na kávu“, celofiremní kvíz apod.).
Ve Francii již několik let využíváme zavedenou bezplatnou
anonymní psychologickou poradnu a koučování. Snažili
jsme se naše zaměstnance přesvědčit, aby se na tuto linku
obrátili, kdykoliv se budou v souvislosti s covidovou krizí cítit
osamoceně nebo v tísni.
ZAMĚŘENÍ
Naše sídlo v Romeu se spojilo s Univerzitou v Oaklandu,
jmenovitě se studijními programy v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a sportovní fyziologie, při
společné práci na studii ergonomie. Tato spolupráce
bude přínosem nejen pro budoucí studenty, ale podpoří
také pohodu našich zaměstnanců. Proškolili jsme naše
zaměstnance v teorii i technice správné ergonomie
a protahovacích cvičení. Očekávaným výsledkem
je eliminace vnímaného nepohodlí a úrazovosti i
zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Studie zahrnuje
kontrolní skupiny, přičemž pokračujeme v analýze dat
a podporujeme zapojení zaměstnanců ze všech směn,
protože se snažíme přizpůsobovat osvědčené postupy
pro jednotlivé pracovní pozice.

Děkujeme

všem zaměstnancům

Global Compact - Naše Zpráva O Pokroku V Roce 2020.
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Pracovní Síly.
Vážíme si každého z našich zaměstnanců a naším cílem je neustále přitahovat a rozvíjet nejtalentovanější lidi pro
úspěch celé společnosti. Společnost L&L Products pevně věří ve spravedlivé zacházení se všemi lidmi. Domníváme
se také, že spravedlivý přístup, kulturní rozmanitost a rovné příležitosti pomáhají naší komunitě růst.
Z ÁVA ZK Y V OBL ASTI PR ACOVNÍCH SIL

I M P L E M E N TA C E A V Ý S L E D K Y

Lidé jsou náš nejcennější kapitál. Jsme odhodláni zajistit,
aby naše pobočky po celém světě splňovaly mezinárodně
uznávané pracovní normy, včetně Deklarace o základních
principech a právech v rámci Mezinárodní organizace
práce. Každý den pracujeme na rozvíjení naší silné firemní
kultury a žijeme podle našeho hesla: „Být dobrým místem
pro všechny, kdo s námi přijdou do styku, a kde jsou
kvalita práce, produkty a vztahy prioritou“. Snažíme se,
aby nás všechny zúčastněné strany považovaly za dobrou
společnost, pro kterou stojí za to pracovat, za dobrého
partnera a dobrého firemního občana v rámci komunit,
kde působíme. Od všech manažerů se očekává, že jdou
příkladem, prosazují pravidla etického podnikání a pěstují
prostředí důvěry a respektu.

Rozdělení pracovních sil podle regionu,
pohlaví a věku (Globálně)
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32%

68%

K našim klíčovým hodnotám patří „spravedlnost a
zásadovost“. Usilujeme o to, aby se všem dostalo rovných
příležitostí bez ohledu na věk, rasu, barvu pleti, pohlaví,
sexuální orientaci, etnický původ, náboženské přesvědčení,
zdravotní handicap či jiná kritéria nebo příslušnost ke
skupině požívající zvláštní ochrany.

12%

Žen ve vysokých výkonných
funkcích (Globálně)

25% >51 let

29% 41-50 let

Mužů

28% 31-40 let

Žen
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14% APAC

34% EMEA

52% Amerika

Zaměstnanců

18% <30 let

V roce 2020 jsme sjednotili všechny naše pobočky po celém
světě, aby se všechny řídily jedinými globálními zásadami
pro lidská práva a zaměstnance. Tyto zásady zahrnují
závazky, jako je boj proti diskriminaci a obtěžování, podpora
našich zaměstnanců a rozvíjení jejich talentu.

1200

Rovné příležitosti
Jsme odhodláni vytvářet rovné příležitosti a netolerujeme
diskriminaci. Naše personální rozhodnutí jsou založena
výhradně na kvalifikaci a schopnostech uchazečů a
zaměstnanců. Dbáme na to, aby v žádné fázi, tedy při
náboru, kariérním postupu, v rámci dalšího vzdělávání,
odměňování, ukládání disciplinárních opatření ani při
ukončování pracovního poměru, nedocházelo k jakékoli
pracovní diskriminaci.

26+

Přes
Národností ve společnosti
L&L Products (Globálně)

Kulturní Diverzita
Diverzita na pracovišti pomáhá přinášet inovace
a konkurenční výhody. Rozmanitost národností
a etnických skupin lze vypočítat z rozdílů mezi
demografickými segmenty zaměstnanců.
Ve společnosti L&L Products se snažíme poskytovat
zaměstnancům různé příležitosti, a podporovat tak
mezikulturní učení. Tři z našich zaměstnanců měli příležitost
vydat se na několik měsíců na zkušenou do některé ze
zahraničních poboček společnosti L&L Products, aby si
vyzkoušeli odlišné pracovní prostředí a kulturu.
technická pracovnice výzkumu a vývoje z Francie,
se na šest měsíců (od září 2019 do března 2020)
přestěhovala do Romea: „Výměna pracovníků v rámci L&L
je nejlepší způsob, jak posílit kontakt mezi našimi světovými
pobočkami a dozvědět se o silných stránkách a omezeních
v jiných regionech. Tato zkušenost mi přinesla vědomí, že
bez ohledu na problémy, se kterými se musíte potýkat, se

vždy můžete něco naučit. Díky práci a cestování v USA jsem
dosáhla osobního i profesního růstu rychleji, než kdybych
pracovala pouze ve Francii. Potkávala jsem úžasné lidi a
velmi jsem ocenila spolupráci s týmem vývoje konstrukčních
materiálů. Uvítala bych příležitost opět se do Romea vrátit!“
kontrolor z USA, pracoval devět měsíců v naší pobočce
v Šanghaji (od června 2019 do ledna 2020) – tuto
zkušenost prožíval společně se svou ženou a dvěma
malými dětmi: „Dostalo se nám neuvěřitelného štěstí, že jsme
mohli potkat úžasné nové přátele, navštívit Velkou čínskou zeď,
stovky let staré chrámy, tradiční vodní město, zahrady, krásné
parky, futuristické mrakodrapy, vyzkoušeli autentické čínské
jídlo, sledovali, jak Číňané žijí, jaké mají zvyky, a dokonce
jsme se naučili (i když jen trochu) mandarínsky. Zjistili jsme,
jak moc Číňané milují děti, svůj čaj, svá jídla, kolik historie a
kultury zde najdete na každém kroku a jak jsou tito lidé hrdí
na svou zem. Život v zahraničí je fantastická cesta, na které

zažijete šťastné okamžiky a tu a tam narazíte i na nějaké ty
překážky. V širších souvislostech si pak uvědomíte, že vás
taková příležitost povzbudí k dalšímu osobnímu růstu.
Život v jiné zemi vás naučí pokoře. Uvědomíte si totiž,
že jste jen nepatrným kouskem tohoto světa. I vaše
mysl bude otevřenější a umožní vám pochopit, že
existuje více než jen jeden způsob, jak pohlížet na svět.
Za příležitost vyzkoušet si život v Asii budeme navždy
vděční. Číno, získala jsi naši úctu a kus našich srdcí!“
Olaf Nitsche, programový manažer z USA, se v roce
2016 spolu se svou rodinou přestěhoval do Německa.
Nyní je generálním ředitelem naší německé pobočky:
„Po téměř 11 letech působení ve společnosti L&L Products
v USA, kde jsem pracoval na mnoha projektech po celém
světě, se mi naskytla příležitost přestěhovat se do Německa,
abych podpořil naši evropskou organizaci.“ Díky svým
zkušenostem emigranta jsem byl schopen navázat pevné
vztahy, které mi pomohly efektivněji pracovat napříč regiony.
Opravdu věřím, že příležitost pracovat na různých místech
světa v rámci rodiny L&L Products zvyšuje porozumění,
posiluje nás a je pro naši společnost přínosem.“

Global Compact - Naše Zpráva O Pokroku V Roce 2020.
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Pracovní Síly.
Rovné příležitosti
„Na práci pro společnost L&L Products mě lákala vyspělá
technologie a příležitosti k růstu a diverzifikaci. Byl jsem moc
rád, že jsem zde po nástupu našel dobrou firemní kulturu,
která podporuje otevřené a spolupracující prostředí.“
Mun Si Kim
Obchodní ředitel, L&L Products Korea
„Společnost L&L Products nám nabízí příležitosti a
povzbuzuje nás, abychom vždy dělali maximum. Tato
společnost hodně investuje do svých zaměstnanců a tím nám
dává pocit, že jsme také jejími vlastníky.“
Paulo Paulino
Koordinátor dodavatelského řetězce, L&L Products
Brazílie
„Velmi jsem toužil nastoupit do L&L Products, protože tato
pozice byla pro mě nová a představovala náročnou výzvu.
Tato společnost je globální a její kultura a pracovní etika jsou
vynikající. Zásadní roli v našem úspěchu hraje také velkorysá
podpora ze strany vrcholového vedení.“
Manish Taxak
Vedoucí vývoje produktů a procesů,
L&L Products India
Udržení zaměstnanců
Naše globální zásady pro lidská práva a zaměstnance
sjednocují všechny pobočky společnosti L&L Products.
Ve spojení s životem podle našich hodnot zůstává míra
dobrovolných ukončení zaměstnaneckého poměru
velmi nízká. Naše postupy nástupu a adaptace nových
zaměstnanců navozují pocit sounáležitosti, budování vztahů
a strukturu, která podporuje úspěch. V rámci procesu
adaptace nováčků se doporučuje, aby bez ohledu na své
postavení nejprve strávili několik hodin či dní manuální
prací v závodě. Kromě získání cenných vědomostí o
našich produktech a procesech tento krok napomáhá také
začlenění a vytvoření partnerství mezi všemi zaměstnanci a
odděleními společnosti L&L Products.
10

5.14%

Míra dobrovolného
ukončení pracovního
poměru (Globálně)
Školení pro naše zaměstnance
Investujeme do profesního i osobního vývoje našich
zaměstnanců. Umožňujeme jim absolvovat interní i externí
školení rozšiřující jejich dovednosti, což posiluje jejich
motivaci, usnadňuje profesní postup a pomáhá nám udržet
si zaměstnance, kteří dosahují skvělých výsledků.

28%

Osob vyškolených
kvalifikovanými externími
školícími agenturami (Globálně)
Výchova nových generací
Společnost L&L Products investuje do školení a výchovy
budoucích generací tím, že nabírá stážisty a učně a navazuje
komunitní kontakty s místními školami a univerzitami. Tento
proces přináší výhody společnosti L&L Products i našim
současným zaměstnancům. Daří se nám budovat cenné
vztahy, abychom přilákali budoucí talenty. Projekty přispívají
k růstu našich zaměstnanců, protože u nich rozvíjejí
dovednosti, jako je vedení lidí, komunikace a budování týmu.

Global Compact - Naše Zpráva O Pokroku V Roce 2020.
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Učňů a stážistů
(Globálně)

V průběhu let se společnost L&L Products spojila s
veřejnými školami ze sítě Cornerstone Charter v Detroitu v
Michiganu, aby poskytovala vzdělávací podporu komunitě
znevýhodněné špatnou dostupností. Posláním společnosti
Cornerstone je poskytovat studentům reálné zkušenosti, aby
byli adekvátně připraveni zvládnout vysokou školu a svou
kariéru. V roce 2020 zde působil Dave Egle jako hostující
učitel, který studenty učil, jak programovat robota Fanuc,
kterého společnost L&L Products poskytla jako dar. Studenti
zde běžně nemívají příležitost pracovat s technologiemi.
Jejich úspěchy udělaly radost jak Davovi, tak i společnosti
L&L Products. Doufáme, že se budeme moci opět zapojit do
vzdělávání dalších generací a staneme se jejich inspirací.

Boj Proti Korupci.
Netolerujeme korupci ani úplatky v jakékoli formě a s odhodláním se
zavazujeme k čestnému a transparentnímu podnikání.
Z ÁVA ZK Y V OBL ASTI BOJE
PROTI KORUPCI
Employee Code of Ethics
V roce 2020 jsme pokračovali ve školení našich nových
zaměstnanců v oblasti zásad etického chování. Tyto zásady
byly aktualizovány s ohledem na postupy oznamování
porušování předpisů. Slouží zaměstnancům jako vodítko,
aby měli jistotu, že všichni společně chápeme, co je poctivé
podnikání.
Zásady pro dárky a pozvání
Přestože přijímání a poskytování darů a pozvánek může
posilovat naše obchodní vztahy, musíme se vždy vyvarovat
střetů zájmů. Od každé osoby v naší organizaci se očekává,
že bude dodržovat naše zásady týkající se poskytování a
přijímání darů a pozvánek, které jsme aktualizovali v roce
2020: doplnili jsme příklady typických dárků, které jsou v
obchodním kontextu přijatelné nebo nepřijatelné, vyjasnili
jsme pravidla týkající se některých typů zábavních aktivit,
které považujeme za nepřijatelné, a aktualizovali jsme
hodnoty darů a pozvánek, které vyžadují předchozí povolení
vedením.
Postupy oznamování porušování předpisů
Udržujeme aktivní politiku otevřených dveří a vyzýváme
naše zaměstnance, aby se ozvali, kdykoli se stanou svědky
nebo nabudou podezření, že došlo k nesprávnému jednání.
Minimálně dvakrát ročně během setkání zaměstnanců
všem připomínáme, jakým způsobem postupovat při
oznamování porušování předpisů a jak fungují zásady proti
odvetným opatřením. Hlášení jsou připraveni přijmout všichni
pracovníci vedení, jakož i personálního a právního oddělení.

0

324 employees

hlášení
prostřednictvím
platformy Speak
Up Line od roku
2018 (Globálně)

zaměstnanců absolvovalo školení
o dodržování předpisů v oblasti
podvodů a praní špinavých peněz,
což je 28% z celkového počtu
zaměstnanců

I M P L E M E N TA C E A V Ý S L E D K Y
Školení
V roce 2020 jsme pokračovali v zaškolování nových
zaměstnanců v oblasti antikorupčních a antimonopolních
zásad, které musí dodržovat, dostanou-li se do situací, kdy
budou muset takové problémy řešit.
Rovněž jsme zavedli nový modul dodržování předpisů
týkajících se praní špinavých peněz a podvodů. Stejně jako
v předchozích letech jsme oslovili přibližně třetinu našich
zaměstnanců, včetně pracovníků vedení, prodeje, nákupu
a dalších osob s rozhodovací pravomocí. Letos jsme s
myšlenkou našeho neustálého zlepšování, včetně způsobu
proškolování našich lidí, připojili také kvíz následující po
absolvování školení. Díky němu si nyní můžeme ověřit, že byl
obsah školení správně pochopen.

Global Compact - Naše Zpráva O Pokroku V Roce 2020.
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Životní Prostředí.
Ve společnosti L&L Products aktivně přispíváme k tomu, aby se v oblastech, ve kterých působíme, dobře žilo a
pracovalo. Cílem naší společnosti je prostřednictvím prevence minimalizovat environmentální zátěž, kterou pro
životní prostředí představují naše provozy.
Suroviny

EKOLOGICKÉ Z ÁVA ZK Y

I M P L E M E N TA C E A V Ý S L E D K Y

Společnost L&L Products přijímá ochranu životního
prostředí jako nedílnou součást svého závazku dbát na
kvalitu své práce, produktů a vztahů. Věříme, že díky
integraci správných environmentálních postupů do
všech aspektů našeho podnikání můžeme nabídnout
technologicky inovativní produkty a zároveň zachovat
a zlepšovat zdroje pro budoucí generace.

V každé lokalitě, kde společnost L&L Products působí,
stanovujeme přiměřené, dosažitelné, vhodné a ekonomicky
životaschopné environmentální cíle a úkoly, které jsou
pravidelně posuzovány, abychom podpořili neustálé
zlepšování našeho vlivu na životní prostředí. V roce 2020
výrobní závod v Romeu zrealizoval kompletní přechod
na LED osvětlení, což vedlo ke 48–50% snížení spotřeby
energie (na osvětlení).

Zásady ochrany životního prostředí
Prostřednictvím naší globální politiky se zavazujeme
snižovat spotřebu energií a vody, zlepšovat nakládání
s odpady a recyklaci a zajistit dohled nad výrobky,
abychom minimalizovali náš vliv na životní prostředí. Na
tomto úsilí se můžeme na osobní úrovni podílet všichni,
například tím, že budeme tisknout dokumenty jen
v nutných případech a budeme třídit odpad, abychom
umožnili jeho recyklaci. Dodržujeme všechny příslušné
místní zákony a předpisy v oblasti životního prostředí,
pracujeme na neustálém zlepšování a předvídání
budoucích problémů v oblasti životního prostředí a
vítáme nápady zaměstnanců, jak se dále zlepšovat.

Prevence znečištění
Aktivně monitorujeme naše emise uhlíku a přijímáme
opatření ke snížení uhlíkové stopy našich provozů.
Přijímáme opatření k dosažení našeho cíle – nulového
počtu ekologických havárií, například školení zaměstnanců
a adekvátní skladování a řízení surovin a produktů
v našich zařízeních.

Obal

Likvidace odpadu

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n° 1907/2006 - REACH)
Versiyon 1.1 (14/05/2019) - Sayfa 1/11
L&L Products of Europe SAS
Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca
hazırlanmıştır
A-J105

Našim zákazníkům zasíláme
bezpečnostní listy, aby byli
informováni o chemických
a fyzikálních vlastnostech
našich produktů, a všechny
produkty označujeme
náležitým způsobem.

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU

Rozdělení

1.1. Madde/Karışım kimliği
Ürün adı: A-J105
1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve madde ve karışıma karşı tavsiye edilen kullanımlar
Yapışkan.
Kullanım açıklama sistemi (REACH):
SU: 10 - PC: 1.0 - PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 - ERC: 2
SU: 24 - PC: 1.0, 21.0 - PROC: 15
SU: 17, 19 - PC: 1.0 - PROC: 8a, 8b, 10 - ERC: 5, 8b
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Kayıtlı ticaret unvanı: L&L Products of Europe SAS
Adres: 1, rue Lindberg - ZA Activeum - Altorf.67129MOLSHEIM Cedex.FRANCE.
Telefon: +33 (0)3 88 47 95 95.
Faks: +33 (0)3 88 49 83 82.
Email : info.europe@llproducts.com
http://www.llproducts.com
1.4. Acil durum telefon numarası : +33 (0)1 45 42 59 59.
Şirket/Kuruluş: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net
BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.
Solunum hassaslaşması, Kategori 1 (Resp. Sens. 1, H334).
Bu karışım fiziksel bir tehlike oluşturmaz. Sitede mevcut olan diğer ürünlere ilişkin tavsiyelere bakın.
Bu karışım çevre için tehlike oluşturmaz. Çevreye, standart kullanım şartlarında bilinen veya öngörülebilir bir zararı yoktur.
2.2. Etiket unsurları
(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.
Tehlike piktogramları:

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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Uživatel

(REACH yönetmeliği (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)
BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

GHS08
İşaret Sözcüğü:
TEHLİKE
Ürün tanımlayıcılar:
EC 500-040-3
4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE, OLIGOMERS
EC 931-274-8
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS
EC 202-966-0
4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
Ek etiketleme:
EUH204
İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Tehlike ifadeleri:
H334
Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Önlem ifadeleri - Önleme:
P261
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P284
Solunum koruyucu giyin.
Önlem ifadeleri - Karşılık:
P304 + P340
SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat
bir pozisyonda tutun.
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Výrobní

V rámci našeho úsilí o ochranu životního prostředí jsme,
kromě jiného, provedli hodnocení životního cyklu konkrétních
nových produktů, abychom odhadli jejich uhlíkovou stopu.

Cíl NULOVÉHO množství odpadu
Nadále se snažíme o dosažení našeho globálního cíle
NULOVÉHO MNOŽSTVÍ ODPADU a podnikáme kroky
k jeho dosažení ve všech odděleních a regionech naší
organizace. Toto úsilí zahrnuje optimalizaci přímých a
nepřímýc dodávek, podporu ekologického navrhování
našich produktů a obalů, používání vratných obalů,
zlepšování našich výrobních procesů, třídění odpadů
i zvyšování opětovné využitelnosti našeho odpadu.

2.41%

Odpadu ukládaného
na skládku
(Globálně)

ZAMĚŘENÍ
Za účelem zvýšení povědomí o snižování našeho
negativního dopadu na životní prostředí uspořádala
společnost L&L Products EMEA týdenní akci zaměřenou
na životní prostředí – Environmental Week Event.
Tato akce zahrnovala online konferenci ve francouzštině
a angličtině na téma, jak v domácnostech dosáhnout
nulového množství odpadu, a workshopy týkající se
snížení uhlíkové stopy v oblasti IT.

V Romeu jsme začali posílat šrot ze vstřikování do
specializovaného recyklačního zařízení na separaci nylonu,
čímž se nám podařilo opět snížit množství odpadu na
skládkách. Zahájili jsme také spolupráci s novou recyklační
společností v oblasti řízení recyklace kartonu, plastů a kovů.

Účast byla motivována kvízy s možností výhry různých
cen. Celkově se tato událost setkala s velkým úspěchem
u více než stovky zaměstnanců, kteří se akce zúčastnili
nebo se zapojili alespoň do jedné konference, workshopu
nebo kvízu.

Zlepšování našeho okolí
V Indii jsme zahájili projekt zaměřený na výsadbu stromů
za účelem rozšíření zeleně okolo našeho pracoviště.
Po obdržení zvláštního povolení od vlády zorganizovala
společnost L&L Products India výsadbu řady stromů na
veřejném prostranství před budovou. K vlastní výsadbě
stromů došlo v roce 2021 a na fotografie z akce se můžete
těšit ve zprávě z roku 2021

ZERO

Ekologických
incidentů
(Globálně)
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Zodpovědný Nákup.
Společnost L&L Products si je vědoma svého dopadu v různých oblastech svého působení. Požadujeme, aby naši
dodavatelé akceptovali náš kodex chování dodavatele a aby své závazky z něj vyplývající implementovali také v
rámci svého dodavatelského řetězce.
Z ÁVA ZK Y PRO ZODPOVĚDNÝ NÁKUP
Udržitelnost Jako Součást Naší Nákupní Strategie
Zavázali jsme se pořizovat produkty a služby od dodavatelů,
kteří nás podporují při dosahování našich cílů v oblasti
udržitelnosti. Požadujeme, aby dodavatelé brali v potaz
životní prostředí, podnikali kroky k minimalizaci své
ekologické stopy a řádně nakládali s odpadem, vyhýbali se
v co největší míře skládkování a dobrovolně neznečišťovali
půdu, vzduch nebo vodu.
I M P L E M E N TA C E A V Ý S L E D K Y
Kodex Chování Dodavatele
Naše základní požadavky na udržitelnost jsme definovali v
našem kodexu chování dodavatele, který je k dispozici na
našich webových stránkách a který také zasíláme našim
novým dodavatelům, neboť je součástí našich smluvních
podmínek. Jsme ochotni poskytnout pomoc zejména
menším společnostem, abychom jim pomohli dosáhnout a
zlepšit jejich cíle v oblasti udržitelnosti.
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Výběr Dodavatelů
Vybíráme dodavatele, kteří svým zaměstnancům poskytují
bezpečné a zdravé pracovní prostředí a dodržují lidská
práva, vyznačují se silnou obchodní etikou, předcházejí
všem formám korupce, spravedlivě soutěží, vyhýbají se
střetu zájmů, chrání osobní a firemní údaje, respektují
práva duševního vlastnictví jiných osob a dodržují zákony a
předpisy vztahující se na regulaci vývozu.

Hodnocení Dodavatele
Oddělení nákupu společnosti L&L Products bere při
výběru, ale také při hodnocení dodavatelů v úvahu kritéria
udržitelnosti. Dodavatelé jsou sledováni v systému bodování
a jsou hodnoceni podle kritérií udržitelnosti.

Podporujeme dodavatele při zavádění postupů pro
oznamování podezření na protiprávní jednání, které vedou
zaměstnance k tomu, aby v případě podezření upozornili na
protiprávní jednání bez obav z odvetných opatření.

Posouzení Rizik Udržitelnosti Dodavatelů
V roce 2020 naše oddělení nákupu a právní oddělení
spolupracovala na formální analýze rizik vycházejících ze
společenské odpovědnosti našich dodavatelů. Tento projekt
zahrnoval všechny pobočky společnosti L&L Products a ve
výsledku vedl k jednotnému globálnímu postupu pro popis
procesů identifikace a hodnocení rizik. Vytvořili jsme jednu
šablonu s rizikovým scénářem souvisejícím se společenskou
odpovědností firem a zahrnuli do ní hodnocení na regionální
i globální úrovni. Kromě výhod tohoto nového nástroje nám
naše práce pomohla lépe porozumět těmto tématům v
regionech a přispěla ke globální spolupráci s našimi týmy po
celém světě.

Společnost L&L Products upřednostňuje dodavatele, kteří
splňují normy ISO, jako jsou ISO 9001, IATF 16949, ISO
14001, EN/AS 9100, ISO 45001 a deset principů iniciativy
Global Compact OSN.
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Nedodržování Kodexu chování ze strany dodavatelů může
vést k ukončení s nimi uzavřených smluv a/nebo vztahů.

Společenský Závazek.
Důležitým pilířem kultury společnosti L&L Products je revanšovat se komunitám, ve kterých působíme.
Zde uvádíme několik příkladů opatření ve prospěch našich komunit, která jsme přijali v roce 2020.
EMEA
Ve francouzském Štrasburku věnovalo 48 našich zaměstnanců
svůj čas a pomáhalo při rekonstrukci ložnic, jídelen a
chodeb v domově určeném pro děti, které se ocitly v obtížné
rodinné situaci. V naší společnosti jsme také zorganizovali
dobročinnou akci, abychom shromáždili oblečení, hračky,
knihy nebo hry a darovali je dětem z tohoto domova.

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
V roce 2020 naši zaměstnanci v Romeu vybrali 5 400 USD,
které byly věnovány společnosti Adopt a Family. Příspěvky
zahrnovaly dary zaměstnanců, ale také výtěžky z prodeje
občerstvení, soutěží ve vaření, tombol a prázdninových akcí,
které trvaly po celý rok.
Mentoři a Studenti
John Babi, Brianna Eveningred a Jeff Lim z Romea se
zapojili do mentorského programu na Univerzitě v Oaklandu
zaměřeného na zdraví, bezpečnost a ochranu životního
prostředí. Program byl navržen tak, aby poskytl platformu
a systém, díky kterému se mohou studenti bezpečnosti a
ochrany zdraví v tomto oboru vzdělávat a rozvíjet kariéru,
o kterou usilují. Na jaře 2021 budou mít mentoři a studenti
příležitost bezpečně se setkat a oslavit vztahy, které si
vybudovali, a pokrok, kterého v průběhu celého roku dosáhli.

A PAC
Společnost L&L Products v Číně a 65 jejích zaměstnanců
poskytli organizaci Lingshan Charity Foundation dar v
podobě nakoupených knih. Většina našich zaměstnanců
trávila čas balením těchto knih do tašek na podporu
gramotnosti (L&L Literacy Bags), které pak byly věnovány
dětem ze základní školy ve vesnici Meng v provincii Henan.
Podobně jako v předchozích letech společnost L&L Products
v Číně zorganizovala dny dárcovství krve, aby pomohla
potřebným pacientům trpícím onemocněním Covid-19.

Kvůli pandemii covidu-19 byl ve Francii zrušen veletrh
JEC. Společnost L&L Products se rozhodla dát vyhrazené
místnosti k dispozici místní nestátní organizaci Halte Aide
Femmes Battues, která pomáhá poskytovat útočiště ženám,
jež se staly oběťmi násilí.
Filiz Sisman, zaměstnankyně L&L Products v
Turecku, se pustila do výroby dětských roušek s
veselými vzory, aby se děti při jejich nošení cítily
příjemně a přesvědčily k jejich nošení i další děti.

V průběhu posledních 3 let spolupracovala společnost L&L
Products v Indii s jistou nevládní organizací v rámci projektu
poskytování hygienických vložek ženám ve venkovských
oblastech. V roce 2020 jsme chtěli v tomto úsilí pokračovat
interně a naše zaměstnance zapojit přímo. Vyrobili jsme plakáty
a shromáždili potřebné produkty k distribuci počátkem roku
2021. Původně tuto iniciativu spustil Nitin Mehta, náš regionální
prezident, poté co si přečetl články o ženách ve venkovských
oblastech, které trpí infekcemi z důvodu nedostatečné
informovanosti a dostupnosti hygienických produktů.
Global Compact - Naše Zpráva O Pokroku V Roce 2020.
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Tato zpráva vychází z informací a
ukazatelů pro rok 2020.
Doufáme, že se jedná o pouhý začátek
dlouhodobé diskuse.Další informace
o naší strategii udržitelnosti naleznete
na našich webových stránkách
věnovaných společenské odpovědnosti
naší firmy. Uvítáme vaše názory!
sustainability@llproducts.com
Sledujte nás:

llproducts.com

