NaloǎímeD O P R AVA
20 let Responsible Care vám poƎádnou
dávku zdravých
ve střední a východní Evropě informĂcí!

Pod tímto názvem se ve dnech 24. a 25. října
2013 uskutečnila v Praze již 14. mezinárodní
konference cyklu ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
V CHEMII, tentokrát na téma: Jak na bezpečnost a kvalitu.

Konference se zaměřila na aktuální stav realizace
principů Responsible Care ve střední a východní Evropě s důrazem na šíření evropských standardů
a možnosti dalšího zlepšování práce. Samostatné
bloky byly věnovány Responsible Care, Globální výrobkové strategii, SQAS a Inspekcím.
Konferenci, které se zúčastnilo 65 účastníků z regionu střední a východní Evropy, připravil Svaz chemického průmyslu ČR s výraznou podporou
Evropské federace chemického průmyslu Cefic
a společnosti Intertek, která 10 let podporuje šíření
evropských standardů a zabezpečuje hodnocení
SQAS v regionu.
Spolupořadateli konference byly Svaz chemického a farmaceutického průmyslu SR, Česká manažerská asociace, Pražské služby a Metrans.
Jen v České republice se do plnění principů Responsible Care zapojilo 75 členských společností
Svazu chemického průmyslu a jeho kolektivních
členů Asociace výrobců nátěrových hmot, České
asociace čisticích stanic a Svazu chemických obchodníků a distributorů.
Právo používat logo Responsible Care již získalo
49 společností, z toho 44 výrobních a distribučních
společností a 5 nevýrobních společností, které byly
zapsány do Seznamu partnerů Responsible Care.
Responsible Care® je celosvětovou, dobrovolnou
iniciativou chemického průmyslu v oblasti životního
prostředí, zdraví a bezpečnosti a klade si za cíl podporovat průběžné zlepšování výkonu. Tohoto cíle
dosahuje tím, že vyhovuje legislativním a regulačním předpisům a jde i nad jejich rámec, a přijímáním dobrovolných iniciativ založených na spolupráci
s vládami a dalšími zainteresovanými stranami. Responsible Care je etickou normou a také závazkem
přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové
odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního
standardu a kvality života. Celosvětová charta
Responsible Care rozšiřuje původní prvky Responsible Care vzniklé v roce 1985. Zaměřuje se na nové
a důležité výzvy, jimž čelí chemický průmysl a celosvětová společnost, včetně zvyšování míry dialogu
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veřejnosti o tématech udržitelného rozvoje, otázkách veřejného zdraví spojených s užíváním chemických výrobků, potřeby vyšší míry transparentnosti
průmyslu a příležitosti dosáhnout větší harmonizace a souladu mezi v současnosti implementovanými národními programy Responsible Care.

Svaz chemického průmyslu ČR
Svaz chemického průmyslu České republiky (dále
jen SCHP ČR) byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních,
výzkumných a konzultačních organizací, které mají
vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. V současnosti SCHP ČR
sdružuje více než sto společností a jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru
a více než 70 % celkové výroby výše zmíněných
průmyslových odvětví.
SCHP ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy.
SCHP ČR je řádným členem Rady sdružení evropského chemického průmyslu (Cefic) a je členem evropského sdružení zaměstnavatelů v chemickém
průmyslu ECEG. SCHP ČR navázal a udržuje řadu
kontaktů a spolupracuje s obdobnými zahraničními
svazy, především ze zemí západní a střední Evropy
a členské organizace jsou členy celé řady dalších
evropských i světových asociací, působících v jednotlivých oborech chemické výroby, např. EuroChlor či Fertilizers Europe. §
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Go for monitoring
eXperience.
GX STORE ordinuje pƎesná a potƎebná data
o výkonech vaší manipulaēní techniky.
Hlídejte si zacházení
a pƎetĢǎování techniky.
ũŝƐƚĢƚĞǌĚĂĞĨĞŬƟǀŶĢ͕
kdy a jak pracuje vaše technika.
Sledujte pohyb techniky v halách
a areálech i mimo signál GPS.
Získejte lepší pƎístup obsluhy
k technice a materiálu.
KƉƟŵĂůŝǌƵũƚĞƐǀŽƵǀŶŝƚƎŶşůŽŐŝƐƟŬƵ͘

GX SOLUTIONS, a. s. je expertem
na monitoring v rƽzných oblastech
podnikání a státní správy.
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