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VADOVO
ŽODIS

ŠIEMET JUBILIEJINĮ – jau penktąjį kartą pristatome socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą.
Įmonės socialinė atsakomybė yra globalus reiškinys. Ilgametė patirtis mus išmokė, kad būti socialiai atsakinga
– kompanijai pirmiausia reiškia gerai suprasti daugybę
ryšių, jungiančių ją su darbuotojais, tiekėjais, institucijomis, organizacijomis, vietos ir globalia bendruomene.
Deramai šiuos ryšius prižiūrėti ir užtikrinti, kad skaidrumas ir tvarumas būtų pagrindiniai kiekvieno ryšio elementai.
Socialinė atsakomybė – tai ne vadovybės sprendimas
laikytis tam tikrų principų, ir ne strategija, surašyta popieriuje. Socialinė atsakomybė – tai kiekvieno įmonės
darbuotojo asmeninis pasirinkimas kasdieniame darbe
priimti atsakingus sprendimus, nenusižengti žmogaus
teisėms, nepažeisti lyčių lygybės principų, nesielgti korumpuotai, neteršti aplinkos ir stengtis ją išsaugoti ateities kartoms. Socialiai atsakinga įmonė – tai tarsi lizdas,
kuriame gimsta žmogui ir aplinkai palankios idėjos, o jos
organizacinė kultūra padeda šioms idėjoms saugiai vystytis ir tapti kolektyvo elgesio standartu bei darbo etikos
dalimi.
Per pastaruosius metus Interlux ženkliai išaugo ne tik
darbuotojų skaičiumi. Mes sugebėjome įskiepyti pagrindines socialinės atsakomybės normas savo bendruomenėje, sukūrėme tvirtą ryšį su tokiais pat etikos principais

besivadovaujančiais partneriais – medicinos ir pramonės technologijų inovacijų pasauliniais lyderiais. Taip pat
įdiegėme sklandų pažeidimų prevencijos mechanizmą.
Kertinis akmuo, padedantis eiti teisingu keliu, yra darbuotojų įsitraukimas ir noras skleisti gerąjį pavyzdį. Interlux kompanijai ypač svarbūs jos darbuotojai, partneriai ir klientai, todėl rūpinimasis saugia darbo aplinka,
darbuotojų sveikata bei gerbūviu ir tvaraus, etiškais pagrindais grįsto, atsakingo verslo vystymu tapo organišku
mūsų veiklos pagrindu.
Prieš penkerius metus prisijungusi prie Jungtinių Tautų
Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global Compact, lnterlux nepriekaištingai laikosi 10-ies Pasaulinio
susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.
Ir šiemet atsakingai pareiškiame, jog toliau tvirtai laikysimės savo nuostatų ir įsipareigojimų 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos
apsaugos ir kovos su korupcija srityse bei remsime Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations
Global Compact iniciatyvas.
Atsakingai vertiname ir tiesioginį mūsų tiekiamų produktų bei paslaugų poveikį medicinos, mokslo bei pramonės sritims, todėl renkamės pažangiausius ir saugiausius technologinius sprendimus, padedančius kelti
medicinos ir mokslo lygį bei gerinti visuomenės sveikatą.

Pagarbiai
dr. A. Matuzevičius
lnterlux direktorius
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APIE
ATASKAITĄ
PRISTATOME JUMS 5-ĄJĄ

kompanijos Interlux socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą, kurioje
supažindinsime su 2016 metais vykdytomis socialinėmis
iniciatyvomis, aplinkosaugos, žmogaus teisių, korupcijos
prevencijos procesais įmonėje ir padaryta pažanga darbo
santykiuose.
Nuo 2012 m., kai Interlux prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global
Compact 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus
ir darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse, kompanija kasmet rengia atskaitomybės
visuomenei apie socialinės atsakomybės pažangą ataskaitas.

PAGRINDINĖS INTERLUX SOCIALINĖS
ATSAKOMYBĖS KRYPTYS:

Ataskaitos rengiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Elektroninės ataskaitos versijos skelbiamos www.interlux.lt
svetainėje bei Pasaulinio susitarimo tinklalapyje www.
globalcompact.org.

SKAIDRI ir atsakinga veikla.

Ši socialinės atsakomybės pažangos ataskaita skirta įmonės veikla suinteresuotoms auditorijoms – partneriams,
darbuotojams, akcininkams, bendruomenei, institucijoms bei visiems, norintiems išsamiau susipažinti su
kompanija Interlux.

SOCIALINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMAS tokiose
srityse kaip sveika gyvensena, saugi medicina,
mokslas, jaunųjų mokslininkų ugdymas,
ekologija, žmogaus teisių apsauga, korupcijos
prevencija, etiško ir atsakingo verslo ugdymas.
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SOCIALIAI ATSAKINGA darbdavystė.
NEIGIAMO poveikio aplinkai mažinimas.

APIE KOMPANIJĄ
INTERLUX – TAI TARPTAUTINĖ KOMPANIJA, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje klientams tiekianti inovatyvias technologijas bei sprendimus medicinai,
mokslui ir biotechnologijų pramonei.
Savo veiklą pradėjusi 1994 m., bendrovė nuolat sėkmingai augo, plėsdama prekių asortimentą ir diversifikuodama veiklas. Šiandien Interlux atstovauja daugiau nei 250
žinomiausių medicinos ir biotechnologijų srities pasaulinio lygmens gamintojų prekės ženklų, turi daugiau nei
1 mln. skirtingų produktų, Lietuvoje yra subūrusi beveik
100 darbuotojų kolektyvą. 2016 m. įmonės apyvarta siekė 15,5 mln. Eurų.
Kompanijai Interlux taip pat priklauso chirurgijos, onkologijos ir radiologijos srityse besispecializuojanti bendrovė Sormedica, specializuotus informacinių technologijų
sprendimus kurianti bei diegianti kompanija Labdata ir
e-parduotuvė www.Hifamed.lt .
Interlux veiklos standartai atitinka aukščiausius pasaulinius kokybės standartus – tai yra viena iš pagrindinių
priežasčių, kodėl pasaulinės medicinos ir mokslo technologijų bei diagnostinių sistemų gamintojos savo atstovu
Baltijos regione pasirenka mūsų kompaniją. lnterlux taip
pat yra atestuota pagal kokybės vadybos sistemos LST
EN ISO 9001:2008 standartą, įrodantį, kad kompanijos
paslaugos atitinka aukščiausius standartus.
Būdama United Nations Global Compact ir šio aljanso
Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo nare, Inter-

lux toliau sėkmingai veikia pagal dešimt Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos
apsaugos ir antikorupcijos srityse.
Interlux pasirinko prisijungti prie United Nations Global
Compact ir sąžiningai vykdo įsipareigojimus vedina pamatinių vertybių, kuriomis nuolat grindžia savo verslą.
Interlux gerbia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą ir neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimų. Taip pat bendrovė užtikrina savo darbuotojų teises, remdama asociacijų
laisvę ir pripažindama teisę į kolektyvines derybas, nepropaguoja priverstinio darbo ir išnaudojimo, vaikų darbo,
diskriminacijos įsidarbinant ar darbo vietoje.
Kaip ir kitos aljanso narės pasaulyje, Interlux valdo savo
tiekimo grandinę ir pardavimus taip, kad atitiktų aukščiausius aplinkosauginius reikalavimus ir stabdytų klimato pokyčius. Kompanija taip pat remia aplinkosaugines bei socialines iniciatyvas, skatina aplinkai palankių
produktų ir technologijų kūrimą ir platinimą. Interlux
atsakingai naudoja gamtos išteklius ir stengiasi kuo racionaliau vartoti popierių bei kitus išteklius, tiesiogiai
susijusius su gamtos tarša ir klimato kaita.
Interlux ir 2016-ais metais prisidėjo prie kovos prieš visas
korupcijos formas (tarp jų turto prievartavimą bei kyšininkavimą) ir dalyvavo iniciatyvinėse vyriausybinėse bei
organizacijų veiklose, skatinančiose korupcijos apraiškų
mažinimą versle.

MISIJA

VIZIJA

Būti inovatyvių sprendimų lyderiu ir pirmuoju klientų
bei partnerių pasirinkimu.

Mokslinėmis-klinikinėmis technologijomis gerinti visų
žmonių sveikatą ir kurti vertę pramonei.
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KOMPANIJA
INTERLUX
SKAIČIAIS

ĮKURTA:

1994 m.

PERSONALAS:

85 darbuotojų.

PAJAMOS:

daugiau nei 15,5 milijono EUR.

PRODUKTŲ
ASORTIMENTAS:

daugiau nei 1 milijonas.

KLIENTAI:

daugiau nei 700 sveikatos priežiūros,
veterinarijos, mokslo ir pramonės įmonių bei
institucijų vien Lietuvoje.

PARTNERIAI:

daugiau nei 250 verslo partnerių visame pasaulyje.
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KOMPANIJOS
STRUKTŪRA
Interlux siekia užtikrinti aukščiausios kokybės aptarnavimą kiekviename įmonės veiklos etape: kompetentingai
ir atsakingai patariame klientui pardavimų procese, profesionaliai teikiame serviso ir įrangos priežiūros paslaugas, kuriame inovatyvius, žmonių sveikatą tausojančius
ir sveikai gyvensenai parankius produktus.

KOMPANIJOJE YRA 5 pardavimų padalinai, dirbantys su skirtingomis produktų rūšimis, taip pat serviso,
logistikos, finansų ir klientų aptarnavimo skyriai.

www.interlux.lv

LATVIJA

www.sormedica.lt

www.labdata.lt

Šeimos medicinos ir sveikos
gyvensenos
technologijų grupė

Įdiegimas ir
techninis
aptarnavimas

Analizinės ir industrinės
diagnostikos technologijų
grupė

Mokslo ir laboratorinių
tyrimų technologijų
grupė
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Terapijos ir vaizdų
diagnostikos
technologijų grupė

In vitro
diagnostikos
technologijų grupė

APIE PARDAVIMŲ
PADALINIUS

ANALIZINĖS IR INDUSTRINĖS
DIAGNOSTIKOS TECHNOLOGIJŲ (AID)
GRUPĖ
Laboratorijas aprūpina ne tik moderniausiais instrumentais ir cheminei analizei skirtais produktais, bet ir sudėtinga laboratorijų programine įranga.

IN VITRO DIAGNOSTIKOS (IVD)
TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
Laboratorijas aprūpina naujausiomis in vitro technologijomis, reagentais, vienkartinėmis medicinos priemonėmis bei diegia automatizacijos sprendimus ir įrangą in
vitro diagnostikos laboratorijoms.

MOKSLO TYRIMŲ IR LABORATORINIŲ
(MTL) TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
Tiekia technologijas citomikos, genomikos, proteomikos, mikrobiologijos tyrimams atlikti bei ypatingą dėmesį skiria infekcijų diagnostikai ir valdymui bei genetinių ir
farmakogenetinių tyrimų pažangai.

ŠEIMOS MEDICINOS IR SVEIKOS
GYVENSENOS (SMG) TECHNOLOGIJŲ
GRUPĖ
Aprūpina šeimos gydytojų kabinetus inovatyviomis diagnostikos priemonėmis bei siūlo visas kitas šiems kabinetams reikalingas priemones. Taip pat tiekia sveikai
gyvensenai skirtus ypatingus produktus, padedančius
gerinti sveikatą ir gyvenimo kokybę, kurių veiksmingumas pagrįstas klinikiniais tyrimais.

TERAPIJOS IR VAIZDŲ DIAGNOSTIKOS
(TVD) TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
Gydymo įstaigoms tiekia novatoriškas ir saugias pacientų kasdienės priežiūros, vaizdinimo, bioregeneracinės
terapijos, donorų atrankos priemones bei sprendimus.
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APIE INTERLUX
ĮMONIŲ GRUPEI
PRIKLAUSANČIAS
KOMPANIJAS
SORMEDICA – naujausių, saugių ir efektyvių invazinių medicinos technologijų bei pažangių gydymo metodų tiekėja chirurgijai, onkologijai ir radiologijai. Įkurta
2012 m. Darbuotojų skaičius: 12.

Profesionalūs, geriausi savo srities specialistai, į klientą
orientuota kokybės vadyba, per kelis dešimtmečius sukaupta patirtis, nuolatinis tobulėjimas ir socialiai atsakinga veikla – visa tai garantuoja klientų pasitikėjimą ir
sėkmingą įmonės veiklą.

LabData – tai IT paslaugas tiekianti kompanija, laboratorijų ir medicinos srityse diegianti ir prižiūrinti novatoriškus informacinių technologijų ir procesų kontrolės
valdymo sprendimus. Įkurta 2004 m. Darbuotojų skaičius: 7

SIA INTERLUX (LATVIJA) – tai pažangių technologijų, skirtų medicinai, mokslui ir veterinarijai, taip
pat laboratorinių sprendimų, in vitro diagnostikos reagentų ir vienkartinių medicinos priemonių tiekėja Latvijoje. Įkurta 2006 m. Darbuotojų skaičius: 14.
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ŽMOGAUS
TEISĖS
INTERLUX KOMPANIJA

bei jos darbuotojai
pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus,
diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą, priverstinį bei
vaikų darbą, netoleranciją pažiūroms ir gyvenimo būdo,
sveikatos padėtims bei būklei.
Šios vidinės ir išorinės veiklos nuostatos bei principai yra
įtvirtinti lnterlux Elgesio kodeksu, kurio laikosi visi Interlux darbuotojai.

Žmogaus teisių yra laikomasi įmonės vidinėje ir išorinėje
komunikacijoje. Įmonės ruošiama marketinginė, komunikacinė medžiaga yra griežtai kontroliuojama ir negali būti susijusi su bet kokios formos vaizdine ar garsine
diskriminacija, smurtu, negali skatinti diskriminacijos ar
netolerancijos pažiūroms, gyvenimo būdui, sveikatos
padėtims bei būklei.

Žmogaus teisės taip pat yra užtikrinamos kompanijos
personalo politiką apibrėžiančiuose Interlux dokumentuose.
Žmogaus teisių laikomasi kolektyve ir bendraujant su
klientais. Interlux kompanijoje netoleruojama jokio pobūdžio diskriminacija ir nepastebėta diskriminacijos
apraiškų 2016 m. bėgyje. 2016-aisiais metais taip pat
neužfiksuota neatitikčių, susijusių su Global Compact įtvirtintais Pasaulinio susitarimo principais.
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DARBO
SANTYKIAI

PERSONALO APŽVALGA
Kompanijoje 2016 m. dirbo 87 asmenys. Pagal sritis, Interlux dirbo:
•

24 administracijos darbuotojai;

•

38 pardavimų srities darbuotojai;

•

9 serviso darbuotojų;

•

7 finansų darbuotojai;

•

9 tiekimo darbuotojai.

Interlux kolektyvo išsilavinimas:
•

89 proc. – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

•

3 proc. - aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;

•

7 proc. – aukštesnysis išsilavinimas;

•

1 proc. - vidurinis ar spec. vidurinis.

NAUJOKŲ ADAPTACIJA – ŠIŲ METŲ
IŠŠŪKIS
Šie metai tapo intensyvios personalo plėtros metais, todėl greita ir sklandi naujųjų darbuotojų adaptacija buvo
vienas iš pagrindinių išsikeltų ir sklandžiai įgyvendintų
tikslų.

PERSONALO POLITIKA – SOCIALIAI
ATSAKINGA DARBDAVYSTĖ
Interlux vykdo socialiai atsakingą personalo politiką ir
ypač daug dėmesio skiria darbuotojų teisėms užtikrinti,
motyvacinėms priemonėms organizuoti, darbuotojų pasitenkinimui įmone kelti.
Interlux taip pat laikosi sąžiningo atsiskaitymo bei atsakingos darbdavystės principų.
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2016 M. INTERLUX BUVO
SUKURTA 15 NAUJŲ DARBO
VIETŲ – BEVEIK DVIGUBAI
DAUGIAU NEI PRIEŠ METUS,
2015-AISIAIS.

Pernai Interlux buvo sukurta ir 1 nauja pareigybė – infrastruktūros administratorius, atsakingas už nuosavybės
teise įmonei priklausančių ofiso patalpų priežiūrą.
Priimta iš viso 17 naujų darbuotojų.
Kiekvienas darbuotojas, pasirašęs darbo sutartį su Interlux, buvo pasirašytinai supažindinamas su:
•

Darbų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų ir
instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalu;

•

Darbo tvarkos taisyklėmis;

•

Interlux Etikos kodeksu;

•

Pildo „Viešųjų – privačių interesų deklaraciją“ skaidrumui užtikrinti.

NUOLATINIS DARBUOTOJŲ
TOBULĖJIMAS – VIENAS PAGRINDINIŲ
INTERLUX PRIORITETŲ
Visi darbuotojai 2016 m. dalyvavo „Informacijos saugumo valdymo sistemos reikalavimų“ ir „Informacijos saugumo užtikrinimo“ mokymuose.
Kaip ir kiekvienais metais, visiems Interlux darbuotojams
buvo suteikiama galimybė tobulintis savo dalykinėje srityje, dalyvaujant įvairiuose seminaruose bei konferencijose.
Pardavimų bei serviso skyrių darbuotojai taip pat nuolat
kelia kvalifikaciją ir tobulinasi užsienio partnerių organizuojamuose mokymuose, dalyvauja įvairiose tarptautinėse konferencijose.

DĖMESYS VIDAUS KOMUNIKACIJAI
Interlux siekia, kad darbuotojai būtų gerai informuoti
apie įmonės veiklą, pasiekimus, su personalu susijusius
įvykius. Įmonė savo prioritetu taip pat laiko darbuotojų
įsitraukimą į įmonės valdymą bei sprendimų priėmimą.
•

Apie struktūrinius, su valdymu susijusius, kitus įmonės vidaus pokyčius bei direktoriaus potvarkius darbuotojai yra informuojami elektroniniu paštu ir kitomis priemonėmis.

•

Kolektyvas taip pat yra supažindinamas su personalo naujienomis – platinami pranešimai apie naujus

darbuotojus ir tuos, su kuriais įmonė atsisveikina.
Pateikiama bendroji CV informacija bei šiek tiek informacijos apie naujojo kolegos pomėgius, asmeninius gebėjimus.
•

Korporacinės, personalo naujienos, atskirų padalinių
įdomesni įvykiai kas mėnesį skelbiami vidiniame informaciniame Interlux leidinyje, kuris vadinasi „LUX“.

Apie finansinius įmonės rodiklius, struktūrinius pokyčius
bei įmonės planus darbuotojai informuojami visuotiniuose įmonės darbuotojų susirinkimuose, organizuojamuose periodiškai, kas pusę metų.

DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į
SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ
Interlux veikia Darbo taryba – nepriklausomas organas,
kurio tikslas yra dialogo tarp darbuotojų ir vadovybės
stiprinimas. Darbo taryba susirenka ne rečiau kaip kartą
per mėnesį arba iškilus spręstiniems klausimams. Darbo
taryba skatina kolektyvo narius bendrauti su vadovybe,
pranešti apie pastebimus Elgesio kodekso pažeidimus,
galimus žmogaus teisių pažeidimus ar kitas problemas.
Darbo tarybos misija taip pat yra siūlyti pokyčius įmonėje, tarpininkauti, atstovauti darbuotojams derybose
su vadovybe.
•

Įmonėje dažnai yra vykdomos įvairios apklausos,
siekiant išsiaiškinti darbuotojų poreikius, įtraukti į
sprendimų priėmimą.

•

Darbuotojai taip pat yra skatinami išsakyti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus rengiant įvairias įmonės
vidaus tvarkas, vertinimo ir skatinimo sistemas.

OBJEKTYVUS, Į ASMENINĮ AUGIMĄ
ORIENTUOTAS VERTINIMAS
•
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Kaip ir anksčiau, darbuotojų veikla įmonėje įvertinama metų pabaigoje, kai vyksta metinis darbuotojų
veiklos vertinamasis pokalbis. Šio darbuotojo ir jo
tiesioginio vadovo pokalbio metu pagal aiškius ir iš
anksto sutartus kriterijus įvertinami praėjusio laikotarpio tikslų pasiekimai bei vertinamojo darbuotojo
kompetencijos ir asmeninės savybės, turinčios įtakos darbo atlikimui, nustatomi ateinančio laikotarpio veiklos uždaviniai ir tobulinimosi sritys.

•

Metinio pokalbio metu taip pat siekiama išsiaiškinti,
kaip darbuotojas jaučiasi kompanijoje, ar yra patenkinami jo poreikiai, ar darbuotojas nesijaučia diskriminuojamas, ar kitaip organizacijoje nevaržomos jo
teisės.

MOTYVACIJA
•

•

Visiems įmonėje išdirbusiems tris mėnesius, skiriamas papildomas sveikatos draudimas, siekiant padėti darbuotojams rūpintis savo sveikata, užtikrinti
galimybę įsigyti kokybiškas sveikatos priežiūros ar
sveikatinimo paslaugas bei sveikatinimui skirtus
produktus.
Kasmet įmonė pagerbia bei paskatina ypatingai gerai savo pareigas vykdžiusius darbuotojus: geriausius rezultatus pasiekusius pardavimų vadybininkus,
iniciatyviausius darbuotojus, kitaip pasižymėjusius
kolektyvo narius.

DAUGIAU GARANTIJŲ, SAUGUMO IR
ATSAKOMYBĖS
•

Interlux sudaro sąlygas savo darbuotojams derinti
darbo ir šeimos įsipareigojimus. Čia galima rinktis
dirbti lanksčiu grafiku, ir taip derinti darbo ir asmeninius, šeimos įsipareigojimus.

•

Studijuojantiems asmenims yra sudarytos sąlygos
derinti studijas ir darbą.

•

Kompanija darbuotojams teikia papildomas socialines išmokas, pavyzdžiui, skiria vienkartines išmokas
gimus darbuotojo vaikui, mirus šeimos nariui, pirmųjų vestuvių proga.

LYGIŲ GALIMYBIŲ STEBĖSENA
Lyčių pasiskirstymas kompanijoje:
2016 m. kompanijoje dirbo 87 asmenys, iš jų:
•

47 vyrai;

•

40 moterų.

Vadovaujančio personalo pasiskirstymas pagal lytį:
•

5 moterys;

•

10 vyrų.

Nė vienas darbuotojas nedirbo pagal terminuotas darbo
sutartis.
Tiek moterims, tiek vyrams kompanijoje Interlux sudaromos sąlygos nevaržomai naudotis jiems priklausančiomis papildomomis poilsio dienomis, kaip pavyzdžiui vadinamieji „mamadieniai“ ir „tėvadieniai“. 2016 m. iš viso
buvo panaudota 115 mamadienių ir tėvadienų.
Interlux taip pat užtikrinama galimybė laisvai ir nevaržomai naudotis teise į įvairias su atsakinga tėvyste susijusias mamų ir tėčių atostogas, pavyzdžiui 2016 m. suteikta 565 d. vaiko priežiūros atostogų, 18 d. – tėvystės
atostogų.
Vienodai moterims ir vyrams teikiamos ligos ir ligonio
priežiūros atostogos. Pažymėtina, kad moterys praleidžia daugiau dienų dėl ligos arba slaugydamos ligonį,
dažniausiai tai būna susiję su atsakingos mamos pareigomis vaikui:
•

Dėl ligos vyrai 2016 m. praleido 79 d., moterys – 146 d.;

•

Dėl ligonio slaugymo vyrai praleido 11 d., moterys
– 72 d.
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SOCIALIAI ATSAKINGOS VEIKLOS
SKATINIMAS
Interlux darbuotojai taip pat savo iniciatyva dalyvauja
įvairiose socialinėse akcijose, kaip pavyzdžiui labdaringi sporto renginiai, o įmonė skatina tokią iniciatyvą bei
esant galimybėms ją paremia.

RŪPINIMASIS DARBUOTOJŲ SVEIKATA
Interlux, kurios vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra
„mokslinėmis-klinikinėmis technologijomis gerinti visų
žmonių sveikatą“, stengiasi kiekvienu kasdieniu sandoriu prisidėti prie efektyviausių technologijų ir prietaisų
patekimo į Lietuvą. Interlux taip pat ypač daug dėmesio
skiria darbuotojų sveikatai:
•

įrengtos sergonomiškos darbo vietos;

•

suteikiamas papildomas sveikatos draudimas;

•

organizuojama kasmetinė profilaktinė visų darbuotojų sveikatos apžiūra;

•

pageidaujantys darbuotojai skiepijami nuo gripo;

•

organizuojama rizikos grupėms priklausančių darbuotojų profilaktinė patikra, pvz. gimdos kaklelio
vėžio profilaktinė patikra;

•

darbuotojai aprūpinami sveikomis 100-prosentinėmis sultimis, organizmui stiprinti.

2016 m. Nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų registravimo žurnale įrašų nėra.

Socialinės atsakomybės pažangos ATASKAITA 2016 m.

APLINKA
VERSLO IR
SOCIALINĖ
APLINKA

Kompanija Interlux vienija arti šimto darbuotojų Lietuvoje,
ji veikia ir Latvijoje bei Estijoje, tad daro poveikį tiek verslo,
tiek socialinei aplinkai.
Interlux 2016 m. rėmėsi šiais pagrindiniais strateginiais veiklos banginiais, stengdamasi daryti tik pozityvią įtaką tiek
verslo aplinkai, tiek ir visai supančiai socialinei aplinkai:
•

atsakomybė versle ir renkantis verslo partnerius bei
tiekėjus;

m.;

•

skaidri komunikacija su medicinos srities profesionalais;

•

etinių nuostatų laikymasis

•

teisingos, tik moksliniais įrodymais pagrįstos naujausios medicininės, su produktais susijusios informacijos
pateikimas klientams bei visuomenei;,

MAŽIAU PAKUOČIŲ – SVEIKESNĖ
APLINKA

•

sveikos gyvensenos populiarinimas;

•

saugių, kokybiškų medicinos personalo darbo priemonių tiekimas;

•

personalizuotos medicinos skatinimas;

Rūpindamiesi aplinka, prisidedame prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir siekiame mažinti oro bei aplinkos
taršą, pristabdyti klimato kaitą, išsaugoti sveikesnę aplinką
ateitiems kartoms.

•

atsakinga darbdavystė.

Interlux prisideda prie įvairių asociacijų ir draugijų veiklos,
kur taip pat remiasi skaidrumo, žalingo poveikio aplinkai
mažinimo, išteklių tausojimo, lygių galimybių užtikrinimo,
korupcijos prevencijos principais.
•

UNGC (UN Global Compact) – narystė nuo 2012 m.;

•

MIGA (Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacija) – narystė nuo 2013 m.;

•

LAVA (Lietuvos atsakingo verslo asociacija) – narystė
nuo 2013 m.;

•

LVK (Lietuvos verslo konfederacija) – narystė nuo 2016

•

MPGA (Maisto papildų gamintojų asociacija) – narystė
nuo2016 m.

Tiesioginis poveikis aplinkai dėl mūsų įmonės darbo kyla
naudojant Interlux parduodamas prekes bei jas utilizuojant,
darbuotojams važinėjant automobiliais darbo reikalais.
Gamtinių išteklių tausojimas išlieka prioritetiniu lnterlux
aplinkosaugos tikslu.
Interlux užtikrina, kad visų įmonės parduodamų prekių pakuotės būtų perdirbamos. Esame pasirašę sutartį su PTO
(Pakuočių tvarkymo organizacija) ir sumokame už tiek pakuočių, kiek jų parduodame klientams.
2016 metais buvo sumokėta už (skaičiai tonomis):
•
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Stiklas – 2,5 t;

•

Plastikas – 3,5 t;

PERDIRBTO POPIERIAUS

•

Popierius – 26 t;

•

Medinė pakuotė – 4 t;

•

Kombinuota (pagrinde popierius) – 2 t;

2016 m. stengiantis sumažinti automobilių kuro naudojimą
ir išmetamų teršalų neigiamą poveikį aplinkai, priimta nauja kompanijos Automobilių naudojimo politika.

•

Kombinuota (be popieriaus) – 4 t.

Interlux veiklos poreikiams naudojami akumuliatoriai, baterijos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra saugiai
surenkamos ir pavestos tvarkyti Elektronikos gamintojų,
importuotojų ir platintojų asociacijai (EPA).
Įmonė savo mašinų parkui renkasi tik aukščiausius aplinkos
taršos prevencijos standartus atitinkančius automobilius,
su kuo mažesnėmis kuro sąnaudomis.

Interlux ir toliau dalyvauja centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos elektroniniu, o ne popieriniu būdu vykdomuose pirkimuose, taip siekdama tausoti kompanijoje
naudojamą popierių. Taip pat, kompanijoje dažnai renkamasi pirkti gaminius iš perdirbto popieriaus, stengiamasi
racionaliai naudoti popierių ir kai tik įmanoma, pereiti prie
elektroninės dokumentacijos.
Interlux dalyvauja įvairiuose visuomeninių organizacijų
organizuojamuose renginiuose bei iniciatyvose sveikatos,

MAŽIAU ORO TERŠALŲ, DAUGIAU
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INTERLUX
VISUOMENĖJE

mokslo ir mokymosi bei studijų kokybei kelti. Kompanija
taip pat inicijuoja ar prisideda prie kitų bendruomenės renginių, kurių vertybės ir tikslai sutampa su socialiai atsakingu
mūsų kompanijos požiūriu bei neprieštarauja Interlux vertybėms: atsakomybei, patikimumui, efektyvumui ir saugumui, inovacijoms, kokybei ir racionalumui.

Kompanija prisideda prie biatlono, irklavimo, krepšinio ir
skvošo sporto šakų stiprinimo.

PAGALBA STIPRINANT BENDRUOMENĖS
SVEIKATĄ

Interlux suteikta parama Vilniaus jaunimo krepšinio klubui
suteikė galimybę jaunuoliams dalyvauti tarptautiniuose
turnyruose.

Ligų prevencija ir profilaktika - labai svarbios socialinės iniciatyvos sritys, kurioms Interlux kasmet skiria ypač daug
dėmesio.
Interlux, drauge su Valstybiniu patologijos centru ir kitomis
laboratorijos bei gydymo įstaigomis organizavo prevencinę akciją moterims: „Pasirūpink savimi - pasitikrink dėl gimdos kaklelio vėžio“. Šios akcijos tikslas - paskatinti kuo daugiau moterų profilaktiškai išsitirti dėl gimdos kaklelio vėžio.
Pasaulinės širdies dienos minėjimui skirtame renginyje Interlux suteikė galimybę keliems šimtams renginio dalyvių pasimatuoti kraujospūdį, nustatyti cholesterolio kiekį kraujyje,
sužinoti savo kraujagyslių biologinį amžių. Taip kompanija
prisidėjo prie širdies ligų prevencijos Lietuvoje ir ne vienam
renginio dalyviui signalizavo apie poreikį kreiptis detalesnės
diagnostikos į gydytojus. Interlux prisidėjo ir prie Vaiko širdies
asociacijos iniciatyvų, skirdama lėšų veiklai.
Interlux prisidėjo prie iniciatyvos padėti krūties vėžiu sergančioms moterims, paremdama labdaringą bėgimą „PINK
RUN“. Interlux kolektyvo nariai šioje socialinėje akcijoje dalyvavo ir gyvai - sėkmingai įveikę maratono trasą.
Motinos pienas - tai sveiko gyvenimo pradžia. Interlux neliko abejinga naujam projektui ir padėjo įrengti donorinio
pieno banką, dalyvaudama projekte „Sveika pradžia - mamos pieno laše“.
Kiekvienam skaudžia yra jo liga, todėl Interlux atsiliepė ir į
TV laidos „Bėdų turgus“ bei to paties pavadinimo labdaros
ir paramos fondo prašymą skirti lėšų socialiai remtiniems ir
neįgaliems žmonėms padėti.

SPORTUOJANTI, AKTYVI VISUOMENĖ SVEIKA VISUOMENĖ
Todėl Interlux taip pat remia įvairių sporto šakų federacijas
bei klubus.

PARAMA MOKSLO BEI STUDIJŲ KOKYBEI
GERINTI
Interlux parėmė įvairias ugdymo įstaigų, universitetų iniciatyvas, siekdama skatinti moksleivius bei studentus gilinti
savo žinias, ugdyti žingeidumą bei prisidėti prie jaunosios
kartos žinių kokybės gerinimo.
Pavyzdžiui, kompanija skyrė lėšų VU studentų atstovybės
paramai, organizuojant mokslinę-edukacinę konferenciją
„The COINS 2016“, taip pat, organizuojant „FiDi“ studentų
renginį.
Jaunieji vunderkindai taip pat turi turėti galimybę konkuruoti tarpusavyje ir kelti savo kartelę vis aukščiau. Todėl
Interlux suteikė paramą 55-ajai Lietuvos mokinių chemijos
ir 50-ajai Lietuvos mokinių biologijos bei 65-ajai Lietuvos
monikių fizikos olimpiadoms organizuoti.

ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS MEDICINOS
NAUJIENŲ SKLAIDA
Siekdama prisidėti prie paskutinių naujausių įrodymais
pagrįstos medicinos naujienų sklaidos, medikų, gamtos ir
gyvybės mokslų specialistų švietimo, Interlux 2016 m. rėmė
įvairių profesinių medicinos srities draugijų veiklą, mokslinių-praktinių konferencijų organizavimą.
Kompanija taip pat skyrė lėšų tokiems bendruomenės
socialiniams projektams, kaip VU prof. Algimanto Marcinkevičiaus mokinių klubo projektui - monumentui Gydytojo
pašaukimui įprasminti „Lozoriau, kelkis“; suteikta parama
ir Lietuvos mokslų akademijos Teodoro Grotuso fondo
leidybiniams projektui - prisidėta prie prof. Juozo Algimanto Krikštopaičio monografijos „Gyvenimas paaukotas
mokslui“ išleidimo.
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KORUPCIJOS
PREVENCIJA
INTERLUX LAIKOSI skaidrumo ir atsakingumo principų versle. Kompanijos vertybės ir skaidraus,
antikorupcinio elgesio veiklos modeliai bei principai
yra išdėstyti Elgesio kodekse, kur pvz. deklaruojama:
„Veikiame skaidriai, patikimai ir sąžiningai, atskirdami
viešuosius ir privačius interesus. Vengiame interesų
konfliktų“.
Džiaugiamės, kad 2016 m., kaip ir ankstesniais metais,
nebuvo užfiksuotas nei vienas darbuotojų Elgesio kodekso pažeidimo atvejis. Tačiau įmonė ir toliau nuosekliai skatina darbuotojus pastebėti galimus Kodekso
pažeidimo atvejus ir būtinai apie juos pranešti.
Kitas Interlux svertas – tai darbinių ir privačių interesų
deklaravimo tvarka – kiekvienas naujas darbuotojas
privalo užpidyti viešų ir privačių interesų deklaraciją.

SKAIDRŪS VERSLO SANTYKIAI IR
KONKURENCIJA
Interlux skaidrumo sąvoka apima skaidraus ir etiško
verslo kultūrą, skaidrius santykius su verslo partneriais
ir klientais, skaidrius viešuosius pirkimus, skaidrią darbo užmokesčio, mokesčių mokėjimo politiką, skaidrią
ir sąžiningą konkurenciją bei konkurencijos įstatymų
laikymąsi.
2016 m., kaip ir ankstesniais metais, lnterlux kompanijoje korupcinės apraiškos atvejų nebuvo užfiksuota. Interlux 2016 m. dirbo etiškai, skaidriai, nenusižengdama
Jungtinių Tautų Global Compat susitarimo 10-iai principų, ir sieks šlaikyti aukščiausią atsakomybės, patikimumo, tvarumo ir antikorupcijos lygį.

ANTIKORUPCINIAI MOKYMAI 2016 m. Interlux darbuotojams vyko du skirtingi mokymai antikorupcijos srityje: „Informacijos saugumo
valdymo sistemos reikalavimų“ ir „Informacijos saugumo užtikrinimo“ mokymuose.
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