Audit SMETA se 4 pilíři Zodpovědné zajišťování dodávek

Co je audit SMETA
se 4 pilíři?
Audit SMETA se 4 pilíři je obecný
formát auditu vytvořený skupinou
AIM Progress za účelem rozšíření
požadavků standardního auditu
SMETA (SEDEX Members Ethical Trade
Audit), který klade stejný důraz na
4 klíčové oblasti: pracovní předpisy,
životní prostředí, zdraví a bezpečnost
a poctivost při podnikání.
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Audit SMETA se 4 pilíři je uznáván
členy skupiny AIM Progress –
stále rostoucí skupiny společností
obchodujících se spotřebním zbožím
z celého světa. Audit SMETA se
4 pilíři byl vytvořen se záměrem
splnit množství cílů, včetně podpory
zodpovědného zajišťování dodávek
v rámci dodavatelského řetězce,
a zlepšit efektivitu a účinnost hodnocení
pomocí obecné metodiky a výměny
údajů, které vyplynou z posouzení.

Příklady výhod:
• omezení zdvojeného úsilí
díky standardizovanému
a sdílenému přístupu k auditům
etického obchodování,
• zlepšené řízení dodavatelského řetězce,
• zlepšená ochrana značky pomocí
závazku k zodpovědnému
zajišťování dodávek,
• porovnání příležitostí vůči
mezinárodní síti organizací.

Proč je audit SMETA
se 4 pilíři důležitý?

Výhody auditu SMETA se
4 pilíři u společnosti LRQA

Audit SMETA se 4 pilíři vytvořili členové
skupiny AIM Progress, aby podpořili
zodpovědné postupy pro zajišťování
dodávek a udržitelné výrobní systémy.
Skupina AIM Progress se snaží rozvíjet
a propagovat použití obecných metod
vyhodnocení s cílem určit výkonnost
dodavatelského řetězce v oblasti
společenské odpovědnosti firem a zvýšit
účinnost všech společností pomocí sběru,
posouzení a sdílení informací v rámci
výměny etických dat dodavatelů (SEDEX).

Výjimečná metodika posouzení
společnosti LRQA – Business Assurance
– zajišťuje, aby se náš společenský
audit zaměřoval na oblasti a problémy
důležité pro vaše podnikání.
Působíme ve více než 120 zemích.
Tato globální síť zaručuje přítomnost
po celém světě a znalost místních
jazyků, kultur a legislativ.
Naši poradci jsou odborníci na
dodržování společenských předpisů,
kteří na základě vašich obchodních
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potřeb umožní efektivní a přímočaré
posouzení vašeho systému.
Audity SMETA se 4 pilíři
od společnosti LRQA
pomáhají zajistit „nejlepší postupy“ ve
vztahu k zodpovědnému
zajišťování dodávek,
čímž přináší:
Konkurenční výhodu
Společnost LRQA je lídrem na trhu
s poskytováním služeb posouzení,
certifikace a školení, kterou si kvůli jejím
posuzovacím službám vybírají některé
z celosvětově nejznámějších organizací.
Neustálé zlepšování
Zlepšete v celé organizaci postupy
zodpovědného zajišťování dodávek
a prosaďte vylepšení v rámci
dodavatelského řetězce.
Nové obchodní příležitosti
Audity od společnosti LRQA
významně zlepšují schopnost
spolupracovat s mnoha organizacemi,
které audit SMETA se 4 pilíři
očekávají nebo dokonce
smluvně vyžadují.
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Audity SMETA a odeslání
do systému Sedex
Jakmile audity proběhnou a dojde
k udělení technického schválení, získáte
od nás podrobnou zprávu, kterou lze
vaším jménem odeslat do systému Sedex.
Sdílením zprávy v systému Sedex
prokážete zainteresovaným
stranám svoji transparentnost
prostřednictvím celosvětově
uznávané značky.
Integrovaná posouzení
Integrovaný přístup ke správě více
systémů řízení vám umožňuje řídit
všechny jako jeden celek. Mezi
výhody tohoto přístupu patří zlepšení
komunikace v rámci systémů a funkcí,
snazší identifikace a sdílení nejlepších
postupů i možné snížení zdrojů
potřebných k řízení těchto systémů.
Školení
Pomůže vám i vaší organizaci maximálně
využít potenciál stávajícího systému
řízení. Nabízíme řadu školicích
balíčků i řešení na míru, abychom
vyhověli potřebám vaší organizace.

O nás

Naše odborné znalosti

Společnost LRQA je členem skupiny
Lloyd’s Register. Skupina Lloyd’s
Register poskytuje provozním
společnostem nezávislé ověřování za
účelem lepšího zabezpečení života,
majetku a životního prostředí. Svým
klientům tak zajišťuje bezpečný,
zodpovědný a udržitelný provoz.

Technické znalosti
Technické znalosti a odborné znalosti
řízení projektů našich celosvětově
uznávaných, zkušených a vysoce
proškolených odborníků na kvalitu
nám umožňují přizpůsobit ověřovací
služby potřebám vašeho podnikání. Do
složitého světa kvality potravin přinášíme
mezinárodní znalosti a hluboký vhled
podložené prvotřídním řízením projektů
a komunikačními schopnostmi.

Společnost LRQA je celosvětově
uznávaným vedoucím poskytovatelem
profesionálních služeb.
Specializujeme se na dodržování
systémů řízení a odborné poradenství
v rámci široké škály předpisů, plánů
a přizpůsobených programů ověřování.
Zpřístupňujeme potenciál systémů
řízení s cílem zlepšit výkonnost
organizace a snížit rizika. Jsme
uznáváni více než 50 akreditačními
orgány a služby poskytujeme
klientům ve více než 120 zemích.
Pochopením toho, co je pro vaši
organizaci a zainteresované strany
podstatné, vám pomůžeme zlepšit systém
řízení a zároveň také vaše podnikání.
Dary na dobročinné účely
Společnost LRQA je kompletně vlastněna
organizací Lloyd’s Register Foundation,
dobročinnou nadací zaměřenou
na zvyšování zabezpečení života
a majetku a prosazování veřejného
vzdělávání v oblasti strojírenství
a technologií. Dosahuje toho podporou
špičkového základního výzkumu,
vzdělávání, veřejné angažovanosti
a praktického využití výzkumu. Tyto
činnosti jsou financovány ze zisku
skupiny společností Lloyd’s Register.

Poctivé jednání
Jelikož nemáme vlastní akcionáře,
jsme ve všem, co děláme, nezávislí
a nezaujatí. Zavázali jsme se za všech
okolností jednat poctivě a objektivně.
Inovativní myšlenky
Naši odborníci jsou uznávanými
kapacitami v odvětví a jsou pravidelně
členy technických komisí, které
vytvářejí a zlepšují normy.

Naše služby týkající
se zodpovědného
zajišťování dodávek
Naši odborníci jsou uznávanými
kapacitami v odvětví a jsou pravidelně
členy technických komisí, které
vytvářejí a zlepšují normy, jako
je ISO 26000, necertifikovatelné
pokyny týkající se společenské
zodpovědnosti a samotné směrnice G4
Sustainability Reporting Guidelines.

Audity společnosti LRQA na zodpovědné zajišťování dodávek
vám pomohou zlepšit pracovní podmínky potravinového řetězce
a chránit současnou i budoucí výkonnost vaší organizace.

Více informací o způsobu, jak vám může společnost LRQA pomoci se zodpovědným
zajišťováním dodávek, najdete na webu www.lrqa.cz, případně nás kontaktujte
e-mailem na adrese prague@lr.org.
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