ҚАРАШЫҒАНАҚТАҒЫ ТҰРАҚТЫ
ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ 2020

КЕРІ БАЙЛАНЫС
Оқырмандардың пікірлері есептеріміздің сапасын жақсартуға үлес қоса алатынына сенеміз.
1. Аты-жөні 					

2. Қай мүдделі тарап өкілісіз?

GRI 102-53

Ұйым атауы
3. К
 ПО Тұрақты даму есебін оқып танысудың мақсаты?

(1) Құрушы компаниялар
(2) «PSA» ЖШС құзіретті органы
(3) Жұмыскерлер
(4) Кәсіподақтар
(5) Мемлекеттік органдар

(1) КПО қызметтерімен жалпы танысу
(2) К ПО-ның орнықты даму мақсаттарына жетудегі ілгерілігін бағалау
(3) Салалық аналитика жасау
(4) Оқу материалы ретінде пайдалану

(6) Контрагенттер

(5) Ықтимал жеткізуші ретінде оқып танысу

(7) Жергілікті тұрғындар

(6) Өзге мақсаттар. Мақсаттарды ашып көрсетіңіз:


(8) Бизнес - серіктестер
(9) БАҚ
(10) ҮЕҰ




(11) Егер Сіз еш тарапқа жатпасаңыз, КПО-мен байланысыңызды
көрсетуді сұраймыз:


4. Есепке келесі критерийлер бойынша баға беріңіз:
Критерий

Нашар

Қанағаттарлық

Жақсы

Өте жақсы

(1) Ақпарат мазмұнынын анықтығы
(2) Есеп құрылымы (пайдалану қолайлығы)
(3) Дизайн мен иллюстрациялар
(4) Кестелер, графиктер мен инфографикалар көрнекілігі мен ақпараттық
толымдығы
(5) Есептің жалпы сапасы

5. Біздің келесі салалар бойынша көрсеткіштеріміздің ашып көрсетілуіне баға беріңіз:
Нашар

Қанағаттарлық

Жақсы

Өте жақсы

(1) Өндіру және өндірісте қолданылатын технологиялар
(2) Қауіпсіздік техникасы және апатсыз өндіріс қызметі
(3) Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау
(4) Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет
(5) БҚО және жалпы Қазақстан Республикасы экономикасына қосқан
үлес
(6) Өзге пікірлер мен ұсыныстар: 
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6. КПО-ға қатысты мүдделі тұлға ретінде 2020 жылғы тұрақты даму есебінде қандай маңызды тақырыптар ашылған деп
ойлайсыз? Сізге ең қызықты он тақырыпты таңдап көрсетуіңізді сұраймыз.
Әлеуметтік қатынастар:

Әлеуметтік және экономикалық:

Қызметкерлерді кәсіби дамыту және оқыту

Жергілікті қызметкерлер санын ұлғайту

Әлеуметтік, мәдени және жыныстық әртүрлілік, тең
мүмкіндіктер

Жұмысқа орналастыру және өтемақы

Өндірістік қатынастар (жұмыскерлер мен жұмыс
беруші арасындағы өзара қарым-қатынас,
мердігерлерді қоса алғанда)

Әлеуметтік-инфрақұрылымдық жобалар және
қайырымдылық

Кәсіби одақтарға мүшелік және ұжымдық келіссөздер
жүргізу еркіндігі

Импортты алмастыру және ТЖҚ сатып алудағы
жергілікті үлесті арттыру

Жеке және өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Адам құқықтарының қауіпсіздікті сақтау қызметімен
сақталуы

COVID-19 және оның Компанияға әсері

Экономика:

Экологиялық және экономикалық:

Корпоративтік басқару және менеджмент
саласындағы әдістер

Энергия тиімділігі

Технологиялар мен инновациялар

Табиғатты қорғау заңнамасын сақтау

Есептелген дәлелденген қорлар мен өндіріс мөлшері

Қоршаған ортаны қорғау мәселесіне қаражат бөлу

Сатып алу тәжірибелері мен жеткізілімдерді
ұйымдастыру

ISO 14001, 45001, 50001, 9001 (мердігерлер) бойынша
куәландыру сертификаттары

Мемлекетке жасалған төлемдердің жариялылығы
(Өндіруші салалардың ашықтығы бастамасы)
Қоршаған ортаны қорғау:

Әлеуметтік және экологиялық:

Зиянды заттардың төгілуі

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

Ауа тазалығын қадағалау

Қызметкерлеріміздің денсаулығын сақтау

Парниктік газдар мен ластағыш заттардың шығарылу
көлемін азайту

Өндіріс тұтастығы мен технологиялық қауіпсіздік

Суды тиімді пайдалану

Төтенше жағдайларға қарсы әрекет етуге дайындық

Қатты және сұйық қалдықтар мәселесін басқару,
сарқынды суларды қайта пайдалану немесе жою

Жергілікті тұрғындардың шағымдары мен өтініштерін
қабылдау

Биотүрлілік және экожүйені сақтау

Жергілікті халықпен қарым-қатынас: Компания
қызметінен келетін әсерді бағалау тәсілдері мен
оларды азайту бойынша іс-шаралар

КПО-ның қоршаған ортаны қорғау мәселелері
жөнінде шағымдарды және жолдауларды қабылдау

7. КПО Тұрақты даму есебін жақсарту бойынша ұсыныстарыңыз.
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Есеп бойынша пікірлеріңізді және ұсыныстарыңызды, сондай-ақ 2021 жылғы Есеп редакциясы бойынша ұсыныстарыңызды төменде
көрсетілген мекенжайға немесе Sustainability@kpo.kz. электрондық мекенжайына жіберуді сұраймыз.

