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Udržitelnost v HR



MAP 2030: závazek pro lepší budoucnost

Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) stanoví, jaká 

opatření musíme přijmout v následujících 10 letech, 

abychom dokázali splnit nové závazky ohledně 

udržitelnosti do roku 2030.

• Opatření ohledně klimatu

• Řešení stvořená pro oběh

• Vytvořeno lidmi majícími zmocnění 



Budovat dovednosti, které podporují 

dlouhodobou zaměstnatelnost

o Umožnit našim zaměstnancům a zaměstnankyním účast

v programech na zvyšování kvalifikace

Zajistit nám všem smysluplné zaměstnání na 

rozmanitém a inkluzivním pracovišti

Vytvořit prostředí, v němž lze získat pozitivní 

pracovní zkušenosti, a klást důraz na 

bezpečnost, ochranu zdraví a duševní pohodu

o Nula smrtelných úrazů a úrazů s trvalými následky 

o 15% snížení celkového počtu vykazovaných pracovních úrazů 

o Podporovat naše zaměstnance a zaměstnankyně v získávání pracovních 

zkušeností, které zvyšují jejich pohodu

o V našich provozech zvyšovat povědomí a přijímat opatření ke zlepšení zdraví a 

duševní pohody

Závazky Cíle

o Dosáhnout 90% spokojenosti s účelem v našem zaměstnaneckém průzkumu

o Dosáhnout 90% účasti v našem zaměstnaneckém průzkumu   

o Zaměstnat 30 % žen v celé společnosti Mondi 

Budoucnost v HR
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Rotace



●2 zaměstnanci si prohodí své stávající pracovní pozice
●Zaměstnanec se přesune na aktuálně volnou pozici v rámci společnosti
●Zaměstnanec se přesune na pozici, kde stávající zaměstnanec odejde do důchodu

●Lepší příležitosti pro kariéru
●Možnost dynamičtějšího růstu mzdy
●Získání znalosti z jiných odděleních
●Prevence před syndromem vyhoření

Projekt Rotace: udržitelnost zaměstnanců
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Projekt Rotace: benefity zaměstnavatele

Pozitivní vliv na zastupitelnost:
:

• Pracovníci elektrárny jsou ze 100% 

zastupitelní

• HR: 75% zastupitelnost

• Kotelna: 33% zastupitelnost

Pokles o 38%

2020 vs. 2021



Komunikace o rotacích
• Podcast

• Články v interním časopise

• Video rozhovory 



Rozhovory pro interní časopis- jak účastníci projekt hodnotí



Zrealizované rotace
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Aktivity podporující 
udržitelnost 





www.zitmebavi.cz

●Dračí lodě

●Inspirativní klub pro ženy

●Klubovna



Testovací centrum před vstupem do areálu

22

Od srpna 2020 - Testování na onemocnění Covid – 19 pro zaměstnance, jako speciální benefit, zdarma 

Pro rodinné příslušníky zaměstnanců za zvýhodněnou cenu 



Testovací centrum před vstupem do areálu

23

Celkem bylo za rok 2020 a 2021 

zrealizováno 46 427 testů








