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Społeczna odpowiedzialność w Takeda - nasze działania

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w Łyszkowicach – od kilkunastu lat
Takeda wspiera finansowo następujące placówki:
• Szkoła
• Przedszkole
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• Gminny Ośrodek Kultury
2. Pracownicy Takeda uczestniczą od kilku lat w akcji wolontariatu na terenie
całej Polski.
Nasi pracownicy aktywnie wspierają różne placówki, takie jak:
szpitale, domy dziecka czy schroniska dla zwierząt, gdzie realizują różne prace
porządkowe, malowanie, sprzątanie terenu czy też opiekują się i bawią z
dziećmi z placówek opiekuńczych (wyjście do kina, na plac zabaw etc.).
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3. Pracownicy Takedy realizują własne inicjatywy:
• Szlachetna Paczka
• Zbiórka pieniędzy na paczki dla Ośrodka Socjoterapii w Warszawie
• Współfinansowanie paczek dla dzieci podopiecznych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
4. Takeda wspiera Fundację Gajusz z Łodzi, która pomaga nieuleczalnie chorym
dzieciom zapewniając im opiekę hospicyjną.
Firma zachęca pracowników do przekazywania regularnych wpłat (w formie
potrącenia z pensji) na rzecz fundacji.
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Działania na rzecz środowiska naturalnego


Takeda globalnie i lokalnie stosuje rozwiązania przyjazne środowisku
naturalnemu.



Zakład farmaceutyczny w Łyszkowicach monitoruje aspekty środowiskowe takie
jak: gospodarka odpadami, emisja zanieczyszczeń, hałas, gospodarka wodnościekowa.



Zakład podejmuje działania sprzyjające środowisku - ostatnio uruchomił proces
prowadzący do zmiany stosowanego paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny,
co zmniejszy obecną emisję CO2 o około 25%.
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Takeda promuje etyczne prowadzenie biznesu i
przejrzystość
• Nasza kultura etyczna wyraża się poprzez nasze wartości:



uczciwość, sprawiedliwość, szczerość, wytrwałość oraz
nasze cztery priorytety: Pacjent-Zaufanie-Reputacja-Biznes

• Nasi pracownicy przestrzegają Kodeksu Postępowania Takeda, który określa
zasady, według których postępujemy każdego dnia i podejmujemy codzienne
decyzje zgodnie z naszymi Wartościami.


Takeda jest sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości.
Raport przejrzystości naszej firmy został opublikowany pod koniec
czerwca 2015 oraz 2016 roku na stronie internetowej firmy
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Wybrane przykłady naszych działań
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