ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад

На основама одрживог развоја, етичког приступа пословању
и очекивања друштвене заједнице, на принципу добровољности
и упутствима стандарда SRPS ISO 26000:2011
ЈКП „Паркинг сервис” донело је:

ПОЛИТИКУ
ДРУШТВЕНЕ
ОДГОВОРНОСТИ
Друштвена одговорност представља интегрални део нашег пословања и огледа се у добровољној
посвећености унапређењу друштвене заједнице и њеног одрживог развоја.
Посвећеност друштвеној одговорности заснива се на етичком приступу и на доброј пословној пракси, што
доприноси мотивацији запослених и способности организације да привуче талентоване људске ресурсе.
Етичко понашање у пословању Предузећа заснива се на вредностима поштења, правичности и
интегритета запослених. Предузеће подстиче етичко понашање запослених кроз обезбеђивање
адекватних услова и опреме за рад, редовност исплате зарада,
могућност за напредовање и учествовање у процесу доношења одлука.
Кроз стратегијски приступ и тимски рад, запослени својим професионалним знањем
и новим идејама доприносе успеху Предузећа.
Друштвена одговорност за Предузеће представља процес унапређења рада
и деловања кроз стално преиспитивање оствареног.
У развоју, деловању и комуницирању друштвене одговорности,
код наших пословних партнера и других заинтересованих страна,
руководимо се високим професионалним стандардима управљања организацијом.
Предузеће поштује и разматра интересе заинтересованих страна, при чему води рачуна
о ширим друштвеним очекивањима, као и о одрживом развоју.
Свим заинтересованим странама омогућавамо увид у донете одлуке,
активности и постигнута унапређења, директном комуникацијом, путем средстава јавног информисања
и информацијама објављеним на интернет презентацији Предузећа.
У сталној комуникацији са својим оснивачем, Градом Новим Садом, корисницима наших услуга
и пословним партнерима, развијамо друштвену одговорност одлукама које генеришу позитиван утицај на
друштво и животну средину и прихватамо одговорност за донете одлуке и спроведене активности.
Поштовање владавине права је наша обавеза.
Рад Предузећа усклађен је са законима и прописима везаним за функционисање
и о свакој њиховој промени обавештавамо запослене и заинтересоване стране.
Предузеће у свом раду поштује људска и радна права у складу са законом,
моралним принципима и принципима добре пословне праксе.
Идентификовање поруке коју Предузеће жели да пошаље, циљ, начин давања и одређивање ресурса,
представљени су кроз филантропију, као један од темеља друштвене одговорности у нашем раду.

Нови Сад, децембар 2018.
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