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EveryOne je náš program pro začlenění, 
rozmanitost a rovnost, který usiluje 
o to, aby se každý z nás cítil být přijat, 
podporován a respektován při každodenní 
práci.

EveryOne vyžaduje, abychom si navzájem 
vyjadřovali respekt, podporu a měli stejné 
příležitosti v bezpečném prostředí, kde 
můžeme každý den pochybovat o svých 
doměnkách, oslavovat rozdílnosti mezi 
sebou navzájem a mít otevřenou mysl. 
Věříme, že vytvoření takovéto kultury 
povede ke skutečně začleňujícímu 
pracovnímu prostředí, kde každý 
z našich zaměstnanců bude mít pocit 
sounáležitosti.

EveryOne znamená my všichni, každý 
jednotlivec, který vytváří společnost 
Smurfit Kappa. Každý z nás něčím 
jedinečným, čím může přispět, a se skrytým 
talentem, který může nabídnout.

Program EveryOne se má primárně 
zaměřit na na pět komunit: postižené, 
rodinu a věk, pohlaví, LGBTQ+ a spojence 
a původ, rasu a etnický původ. Abychom 
podpořili plnění našich ambicí podle 
programu EveryOne v rámci těchto pěti 
komunit, vytvořili jsme Radu EveryOne, 
v jejímž čele bude generální ředitel naší 
Skupiny. 

Rada se bude na úrovni výkonného výboru 
Skupiny skládat z výkonných garantů, 
na úrovni vrcholového managementu 
z regionálních šampionů pro danou 
komunitu a z globální sítě spojenců. Radu 
bude dále podporovat viceprezident 
Skupiny pro lidské zdroje jako předseda 
a vedoucí představitel Skupiny pro 
EveryOne.

Společně budeme naplňovat cíle 
programu EveryOne a nadále budeme 
ve společnosti Smurfit Kappa vytvářet 
začleňující, podpůrné a respektující 
pracovní prostředí.
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Skutečně začleňující pracovní prostředí může existovat jedině 
tehdy, budeme-li se všichni chovat skutečně inkluzivně. 
Společnost Smurfit Kappa definovala šest klíčových typů 
chování, které v běžném styku s kolegy podporují začlenění.

Naše chování podle programu 
EveryOne

RESPEKTUJTE 
Respektujte každého za 
to, co přináší organizaci, 
a kultivujte prostředí, ve 
kterém všichni cítíme, že 
do něj opravdu patříme.

OCEŇUJTE 
Oceňujte své kolegy a 
važte si jich za to, jací 
jsou. Projevte jim stejný 
respekt a přijetí, jaké byste 
očekávali vůči sobě.

BUĎTE OTEVŘENÍ 
Otevřete se různým 
lidem, kulturám, 
tradicím, přesvědčením 
a způsobům života.

PTEJTE SE 
Zeptejte se sami sebe: 
„Jaké osobní předsudky 
mám?“ Bojujte se svými 
předsudky tím, že své 
kolegy požádáte, aby 
se podělili o své odlišné 
názory a úhly pohledu.

UČTE SE 
Učte se a rozvíjejte se 
dotazováním, reflexí 
a sdílením názorů se 
svými kolegy a osvojujte 
si jejich znalosti.

NASLOUCHEJTE
Naslouchejte svým 
kolegům, kteří se od 
vás liší. Vyslechněte 
si a oceňte jejich 
životní příběhy.
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Zde uvádíme směřování každé z komunit 
program u EveryOne:

Naše komunity podle 
programu EveryOne

POSTIŽENÍ
Vyvíjet se v přístupnou a 
začleňující organizaci, která 
si váží a podporuje každého, 
kdo má zdravotní postižení, 
ať už viditelné nebo skryté.

POHLAVÍ
Vážit si všech pohlaví na 
pracovišti a dávat každému 
rovné příležitosti se zlepšit a 
uspět.

RODINA A VĚK
Uznávat všechny formy 
rodiny a cenit si životních 
zkušeností každého, od 
mladých po staré.

LGBTQ+ a SPOJENCI 
Vytvořit globální pracovní 
sílu, kde jsou si všichni lidé 
rovni a kde každý může 
cítit sounáležitost a může 
se mu dařit bez ohledu na 
sexuální orientaci nebo 
genderovou identitu.PŮVOD, RASA 

A ETNICKÁ 
PŘÍSLUŠNOST
Propagovat rovnocenné 
pracoviště pro každého 
– osoby jakéhokoli 
původu, rasy a etnické 
příslušnosti – zrcadlením 
rozmanitosti komunit, 
ve kterých působíme.



Náš rámec programu  
EveryOne

ZAČLENĚNÍ 
Začlenění znamená pro 
Smurfit Kappa vytvářet 
skutečně bezpečné a 
začleňující prostředí, kde 
všichni cítíme, že sem 
patříme a kde můžeme být 
při práci skutečně sami 
sebou.

ROZMANITOST 
Rozmanitost znamená pro 
Smurfit Kappa uznávat 
a radovat se z různosti 
našich kultur, tradic, 
přesvědčení, způsobů 
života a vidění světa a 
vzájemně se povzbuzovat 
ke sdílení našich různých 
názorů a úhlů pohledu, 
abychom se mohli ze 
svých životních příběhů 
navzájem učit.

ROVNOST 
Rovnost znamená pro 
Smurfit Kappa věnovat 
si navzájem stejný 
respekt, podporu a 
příležitosti bez ohledu 
na naše schopnosti, 
věk, víru, pohlaví, rasu, 
bez ohledu na to, koho 
se rozhodneme milovat 
nebo jak se rozhodneme 
identifikovat.

 Vedoucí programu EveryOne skupiny                                         
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Rada  
EveryOne

Pokud se chcete dozvědět více nebo 
nás chcete kontaktovat, napište nám na 
adresu EveryOne@smurfitkappa.com
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