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Socialinės atsakomybės ataskaita 2022

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, būdama „Vienna Insurance Group“ nare, draudimo 
paslaugas teikia Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Įmonė, vadovaudamasi „Vienna Insurance Group“ 
socialine politika ir misija, kelia tikslą būti socialiai atsakinga ir prisidėti prie visuomenės gerovės. 

Mūsų požiūris į kiekvieną asmenį (klientą, darbuotoją, verslo partnerį ar akcininką) yra paremtas 
sąžiningumu ir tvarumu. Mūsų prioritetai visų pirma siejami su kuriamu pasitikėjimu ir saugumu. 
Bendrovė, siekdama savo tikslų, griežtai laikosi užsibrėžtų Verslo etikos kodekse, Lygių gali-
mybių politikoje, Kovos su sukčiavimu, kyšininkavimu ir korupcija bei Konkurencijos užtikrinimo 
tvarkose įtvirtintų standartų, kurie yra paremti mūsų vertybėmis. 

TVARUMAS IR APLINKOS APSAUGOS VALDYMAS

2022 metais viena iš prioritetinių Bendrovės krypčių buvo ESG (Environmental, Social & Gover-
nance) strategijos sukūrimas.  

Numatytas veiklos planas apima:

1. strateginių krypčių išgryninimą;

2. darbuotojų ugdymą ir įtraukimą;

3. teisinės informacijos aktualumą;

4. stebėjimo planą;

5. ESG rizikos valdymą.

1. STRATEGINĖS KRYPTYS

Plėtodami „Vienna Insurance Group“ ESG strategiją, numatėme 5 pagrindines strategines kryp-
tis, kuriose sieksime apčiuopiamo rezultato:  

  investicijos į atsinaujinančią energetiką;

  žalą mažinančių produktų kūrimas ir vartojimo skatinimas;

  savo veiklos neigiamo poveikio mažinimas;

  socialinė atsakomybė ir parama jautrioms visuomenės grupėms;

  klientų patirties gerinimas.
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2. DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR ĮSITRAUKIMAS

Tvarumo problematika tapo neatsiejama mūsų 
asmeninio ir darbinio gyvenimo dalimi, kuri apima 
daugybę temų – pradedant ekologiniais iššūkiais, 
politiniais ir ekonominiais sprendimais, baigiant 
socialine atsakomybe. 

Per 2022 metus sukaupėme nemažai informacijos apie esamą situaciją pasaulyje ir kokių veik
smų galėtume imtis, kad sumažintume poveikį aplinkai. Šia informacija skatiname domėtis ir savo 
darbuotojus – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ mokymų platformoje sukūrėme „Tva-
rumo akademiją“, pasiekiamą kiekvienam įmonės darbuotojui – čia periodiškai pateikiame su 
tvarumu susijusią informaciją.

3. TEISINĖS INFORMACIJOS AKTUALUMAS

2022 metais įdiegėme ir buvome sertifikuoti pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. Esame 
įsipareigoję sau ir visiems suinteresuotiems asmenims laikytis aplinkosaugos reikalavimų ir kiek
vienais metais tinkamai pasiruošti išoriniam ISO 14001 auditui.

Savo įsipareigojimus Baltijos šalyse patvirtinome Aplinkos apsaugos politikoje.

Toliau aktyviai sekame pokyčius pasaulio, Europos ir šalių lygmeniu, siekiame atitikti ne tik teisi-
nius reikalavimus, bet ir veikti savanoriškai Tvarumo gerinimo srityje.

TVARUMO AKADEMIJA

Pasaulinė verslo bendruomenė gali būti galinga 
jėga, skatinanti poveikį gamtai – sužinokite, ko-
dėl esame įsitikinę, kad pokyčiai įmanomi. „Mūsų 
planeta: mūsų verslas“ – naujas verslui skirtas 
filmas, įkvėptas „Netflix“ serialo „Mūsų planeta“, 
kurį galima pažiūrėti čia.

Per ateinančius 50 metų pasaulio gyventojų skai-
čius išaugs iki 9 milijardų – ir tik padidinę skur-
džiausių žmonių gyvenimo lygį galime kontroliuo-
ti gyventojų skaičiaus augimą. Tai paradoksalus 
atsakymas, kurį Hans Rosling pristato TED pra-
nešime apie Globalų populiacijos augimą.

Stebėkite, kaip pasikeitė klimatas visose  
šalyse (galima surasti bet kurią šalį)

Virtualus klimato kaitos scenarijaus  
simuliatorius

Global population 
growth, box by box. 
Hans Rosling, 2019

Climate Stripes 
Generator

Climate Interactive 
ENROADS

Our Planet: Our 
Business.2019
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4. STEBĖJIMO PLANAS

Nusimatėme rodiklius, kuriais matuosime bei vertinsime bendrovės Tvarumo progresą:

  sunaudotas popieriaus kiekis;

  darbuotojų dalyvavimas socialinėse veiklose;

  sunaudotas elektros energijos kiekis; 

  sunaudotas degalų kiekis;

  naujų tiekėjų įsipareigojimas aplinkosauginiams reikalavimams  
    (matuojama nuo 2023 metų);

5. ESG RIZIKŲ VALDYMAS APRAŠYTAS RIZIKOS POLITIKOJE 

ESG rizikų vertinimas įtrauktas į metinį bendrovės rizikų vertinimą. Vertinamas ESG rizikų reik
šmingumas bei galimas pokytis ateityje ir numatomi rizikos mažinimo veiksmai. Sąraše išskyrėme 
39 rizikas, iš kurių daugiausia dėmesio teikiame prioritetinei klimato kaitos rizikai. Klimato kaitos 
rizika ir jos galimas neigiamas poveikis įmonei vertinamas kasmečiame savo rizikos ir mokumo 
vertinime, kai analizuojamas 1.5, 2.0 ir 3.0 laipsnių klimato atšilimo poveikis. 

ŽALIOJI EKONOMIKA IR DRAUDIMO PASLAUGŲ PLĖTOJIMAS

Palaikydami Europos Sąjungos tikslą iki 2050 metų tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui že-
mynu, įsipareigojome imtis inovatyvių ir atsakingų veiksmų. Suprasdami šio įsipareigojimo svarbą 
pasauliniu ir vietiniu mastu, „Compensa Vienna Insurance Group“ siekia prisidėti ir tapti žaliosios 
ekonomikos transformacijos draudimo ekspertu.  

Ne tik Europoje, tačiau ir Lietuvoje jau stebimas elektromobilių skaičiaus augimas. 2022 metų 
pradžioje, „Regitros“ duomenimis, Lietuvoje iš viso buvo užregistruoti 8 255 elektromobiliai – tai 
beveik dvigubai daugiau nei prieš metus. Planuojama, kad per artimiausius dvejus metus mūsų 
šalies gatvėse važinės 50 tūkst. elektromobilių. Mums rūpi klientų lūkesčiai ir poreikiai, todėl skir-
sime dar daugiau dėmesio elektromobilių ir su jais susijusių dalių apsaugai.

2022 metais rinkoje pristatėme elektromobiliams pritaikytą KASKO draudimo paslau-
gų paketą. Tapome vieni pirmųjų, kurie elektromobilius atskyrė nuo vidaus degimo 
varikliais varomų automobilių, paslaugą pritaikė būtent elektromobilių specifikai.  

2023 metais, atsižvelgdami į patirtį ir klientų prioritetus, toliau vystysime kitas ža-
liosios ekonomikos sričiai aktualias paslaugas. Mums rūpi, kad draudimo paslauga 
ne tik atitiktų šiandienius, bet numatytų ir artimiausios ateities šiuolaikinio vartotojo 
ir verslo poreikius – rengsime ir specialius pasiūlymus žaliosios ekonomikos objek-
tams, pavyzdžiui, saulės elektrinėms, elektromobilių įkrovimo stotelėms ar šilumos 
siurbliams.
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KOVA SU PATYČIOMIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

„Compensa Vienna Insurance Group“, suprasdama, kad didelei daliai žmonių socialiniai tinklai 
yra tapę virtualiais namais, imasi aktyvių veiksmų bei lyderystės, skatindama pagarbų elgesį šioje 
erdvėje ir šviesdama tiek vaikus, tiek suaugusiuosius, taip pat siekdama padėti žmonėms, kurie 
nukenčia socialiniuose tinkluose. . 

2022 metais pristatėme Neapykantai STOP paslaugą, kuri gali būti taikoma kartu su gyventojų 
turto draudimo apsauga. Apdraustajam suteikiama psichologinė, IT specialisto ir teisininko pagal-
ba, informacija ir aktualios paslaugos, kurios yra reikalingos, norint išvengti, sumažinti ar pašalinti 
nepageidaujamas pasekmes dėl įvykių socialinių tinklų erdvėje.

Neapykantai STOP suteikia apsaugą virtualiojoje erdvėje – ji 
padeda kovoti su neapykantą kurstančia kalba ir kitomis saugumo 
problemomis socialiniuose tinkluose. 

SOCIALIAI ATSAKINGA DIENA ĮMONĖJE

Nuo 2011 metų „Vienna Insurance Group“ įmonių grupės darbuotojus skatina įsitraukti į Socialiai 
atsakingos dienos („Social Active Day“) iniciatyvą. Jos esmė – darbuotojai savo darbo laiką skiria 
pagalbai socialiai jautrioms grupėms. 

2022 metais Darbuotojų naudų sąrašą papildėme apmokama laisva diena Socialinei veiklai – taip 
skatiname darbuotojus įsitraukti į Bendrovės planuojamas arba savarankiškas socialinės atsako-
mybės veiklas.
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„Maltos ordinas“: kartu parengėme 5 ilgalaikės savano-
rystės kryptis ir jas pasiūlėme savo kolegoms. Susitarėme 
dėl ilgalaikio bendradarbiavimo projekte „Vaikų bei jaunų 
žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui“ – turi-
me 2 savanorius, kurie, bendradarbiaudami su maltiečiais, 
prisiėmė atsakomybę įsitraukti į jaunuolių ilgalaikę mento-
rystę. Kolegos visoje Lietuvoje aktyviai įsitraukė į projektą 
„Gerumo pyragas su maltiečiais“ – kepė ir ruošė šventinius 
pyragus bei maisto paketus seneliams ir neįgaliesiems.

Siekiame, kad kasmet vis daugiau darbuotojų dalyvautų Socialiai atsakingoje dienoje. ADB „Com-
pensa Vienna Insurance Group“ 2022 metų tikslas Baltijos šalims – į Socialiai atsakingą dieną 
įtraukti ne mažiau kaip 40 proc. savo darbuotojų (2021 metų tikslas – 30 proc.).  

PAGALBA JAUTRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS

2022 metais užmezgėme mums itin reikšmingą ilgalaikį bendradarbiavimą su paramos ir labdaros 
fondu „Mamų unija“ bei „Maltos ordinu“ ir su abiem organizacijomis parengėme ilgalaikio bendra-
darbiavimo kryptis, tęsėme bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

Tikslą pasiekti pavyko – skirtingose įmonės 
organizuotose akcijose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
dalyvavo 429 darbuotojai (48 proc.).

„Mamų unija“: darbuotojai įsitraukė į Šeimos namų tvar-
kymo darbus bei pagalbą organizuojant Kalėdų dovanėles 
vaikams, globojamus vaikus pakvietė į kalėdinį spektaklį. 
„Mamų unijai“ skyrėme paramą buities priemonėmis ir in-
ventoriumi, kuriuos nupirkome iš Pyragų dienos metu su-
rinktų lėšų. Prie pastarosios iniciatyvos prisidėjo skirtinguo-
se Lietuvos miestuose dirbantys kolegos.
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Lietuva: 168 darbuotojai savanoriavo Bendrovės 
organizuotose veiklose su „Maisto banku“, „Maltos ordinu“, 
„Mamų unija“, „Lietuvos Caritu“, gyvūnų prieglaudomis. 
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Estija: 97 darbuotojai dalyvavo 4 Bendrovės iniciatyvose: tęsė tradiciją 
bei dirbo buities darbus Iru slaugos namuose, savanoriavo Tartu gyvūnų 
prieglaudoje, mezgė tinklus Ukrainos kariuomenei, skyrė laiką darbams 
Parnu vaikų ir jaunimo paramos centre. 

Latvija: 165 darbuotojai aktyviai įsitraukė į paramos organizavimą ir kalėdinės 
šventės kūrimą šeimoms iš Ukrainos. Savo pačių kalėdinio renginio dalį skyrę 
dėmesiui ir pagalbai Ukrainai, kolegos aktyviai dirbo ir supakavo daugiau nei 
200 dovanų Ukrainos vaikams. Bendradarbiaudami su Ruopažių savivaldybės 
socialine tarnyba kolegos dovanomis pradžiugino savo regione apsistojusius 
Ukrainos vaikus, o „Ukrainiečiai Latvijoje“ bendruomenė pasirūpino, kad mūsų 
dovanos pasiektų ir Ukrainos vaikus su negalia.
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2022 metais teikėme paramą kultūros projektams – kartu su 
„Vienna Insurance Group“ tapome austrų menininko A. Brauerio 
parodos rėmėjais, tęsėme bendradarbiavimą ir „Compensos“ 
prekės ženklo naudojimo teisės suteikimą „Compensos“ 
koncertų salė.

SOCIALINĖ VEIKLA DARBUOTOJŲ INICIATYVA

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ palaiko ir skatina ir pačių darbuotojų vidines iniciaty-
vas socialinei veiklai. Jau tapo tradicija kasmet prisidėti prie darbuotojų iniciatyvos pildant Nau-
jųjų Valkininkų, Žilinų ir Varėnos vaikų namų globotinių svajones. Vaikai sudaro sąrašą, kuriame 
pirmiausia rikiuojasi kasdienybėje reikalingiausi daiktai, mokymosi priemonės. 2022 metais pri-
sidėjome prie didesnių buities poreikių išpildymo – už surinktas lėšas visi būtinieji poreikiai buvo 
išpildyti, papildomai darbuotojai organizavo vaikams šventines dovanėles ir pramogas.

PARAMA SPORTUI IR KULTŪRAI

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ nuolat akcentuoja ne tik komandinio darbo, bet ir ak-
tyvios socialinės veiklos svarbą. Todėl prisidėti prie šaliai svarbių projektų ir iniciatyvų – vienas 
mūsų tikslų. 2022 metais toliau tęsėme sėkmingą ir įkvepiančią partnerystę su Lietuvos krepšinio 
lyga. Taip pat siekiame prisidėti prie augančių talentų ugdymo.  
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LYGIOS GALIMYBĖS IR ĮSITRAUKIMO SKATINIMAS

Lygios galimybės Mūsų bendrovės standartas – vienodas elgesys su visais darbuotojais 
ir kandidatais, kurie kreipiasi dėl darbo, nepriklausomai nuo jų lyties, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinio statuso, įsitikinimų ar požiū-
rio, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, etninės kilmės ar reli-
gijos, šeiminės situacijos.
Bendrovė priima savo darbuotojų įvairovę ir siekia užtikrinti sąžiningą 
elgesį su jais. Bet kurio asmens įdarbinimas yra grindžiamas tik jo su-
gebėjimais, kvalifikacija, patirtimi bei profesinėmis savybėmis. Bendro-
vėje vyrauja skirtingų asmenybių, kultūrų bei kalbų įvairovė – tai viena 
iš mūsų stiprybių. 
2022 metais pradėjome Lygių galimybių ir įsitraukimo stebėjimą – ap-
klausiame savo darbuotojus, analizuojame rezultatus ir jų pagrindu ku-
riame tobulėjimo planą. Tyrimas atskleidė, kad 96,5 proc. apklaustųjų 
sutinka, jog visi turi lygias galimybes sėkmingai dirbti mūsų bendrovėje; 
98 proc. apklaustųjų patvirtina, kad vadovai palaiko įvairovės vertę; 96 
proc. pritaria, kad su visais įmonės darbuotojais elgiamasi sąžiningai, 
nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, socialinių pažiūrų; 95,5 proc. pri-
taria, kad Įmonėje yra palanki aplinka atvirai ir laisvai reikšti nuomonę 
ir idėjas.

Skaidrumas Esame atviri priimdami sprendimus. Mūsų darbuotojai turi vienodas 
galimybes į karjerą, pokyčius, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, 
seksualinės orientacijos, negalios, etninės kilmės ar religijos, šeiminės 
situacijos. Užtikriname vienodas darbo sąlygas bei lygias galimybes 
kelti kvalifikaciją ir ugdyti gebėjimus. Visi darbuotojai, atliekantys tą patį 
darbą, turi teisę gauti vienodą atlyginimą.

Darbuotojų  
įsitraukimas

Esame atviri visoms idėjoms ir skatiname dialogą su darbuotojais. 2022 
metais skelbėme kelias iniciatyvas ir skatinome darbuotojus teikti idėjas, 
pasiūlymus, diskutuoti, siūlyti. Siekiame užtikrinti grįžtamąjį ryšį į visų nuo-
monę – mums svarbu, kad kolegos jaustųsi Bendrovės dalimi ir įsitraukę į 
verslo sprendimus.

Pagarba Mūsų santykiai su darbuotojais, verslo partneriais ir institucijomis iš-
siskiria abipusiu, pagarbiu ir patikimu bendradarbiavimu. Mes esame 
atviri bendravimui ir bendradarbiavimui tiek nacionaliniu, tiek tarptauti-
niu lygmenimis.

MŪSŲ VERSLO PRASMĖ IR VERTYBĖS

2022 metus paskyrėme Verslo prasmės ir Vertybių apibrėžimui bei įtvirtinimui. Verslo prasmę ir 
vertybes išgryninome keliais etapais, aktyviai į procesą įtraukdami darbuotojus. Mums svarbu, kad 
verslo prasmė ir vertybės būtų tvirtas mūsų veiklos pamatas, atlieptų bendrą komandos nuomonę 
ir požiūrį, kad tuo vadovautumės tiek atlikdami kasdienes užduotis, tiek planuodami ilgalaikius 
tikslus. 
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2022 metų sausio mėnesį buvo paskelbta suformuluota Bendrovės verslo prasmė ir vertybės, o 
per metus darbuotojai apie jas aktyviai diskutavo, įtvirtino įsitraukimo užduotyse, dalijosi su par-
tneriais ir klientais, prasmės ir vertybinius klausimus naudojame ir naujų darbuotojų atrankose, 
kompetencijų vertinimo procesuose. 

Verslo prasmė 
Suteikiame apsaugą jūsų gerovei. Saugome tai, kas svarbu.

Šūkis:Vertybės:
  esame patikimi;
  pranokstame lūkesčius;
  kuriame inovacijas;
  plėtojame paprastumą.

Saugome tai, kas svarbu

KORUPCIJOS IR KYŠININKAVIMO PREVENCIJA

Savo veikloje griežtai laikomės šalyse ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų, etikos ir mo-
ralės normų. Esame prieš bet kokios formos korupciją ir kyšininkavimą. Įmonėje įdiegti kovos su 
sukčiavimu, kyšininkavimu ir korupcija procesai, užtikrinantys skaidrią įmonės veiklą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ yra įsipareigojusi laikytis visų kovos su kyšininkavimu 
ir korupcija įstatymų visose šalyse, kuriose ji yra įsteigta, teikdama draudimo paslaugas ir taip 
stebėdama, kaip jos darbuotojai ir draudimo agentai laikosi šių teisės aktų. Ši procedūra yra ne-
atsiejama ir taikoma kartu su Interesų konfliktų politika, taip pat Atitikties politika ir Verslo etikos 
kodeksu dėl etikos principų laikymosi.

KONKURENCIJA

Versle laikomės sąžiningos konkurencijos taisyklių. Bendrovė siekia apsaugoti, išlaikyti ir kurti 
laisvą, sąžiningą bei lygiavertę konkurenciją, įpareigojant nutraukti veiklą, ribojančią pasitikėjimą 
ir konkurenciją, nustatant kaltų asmenų atsakomybę už pasitikėjimo ir konkurencijos ribojimą. 
Bendrovėje draudžiama nesąžininga konkurencija, visi darbuotojai privalo vengti bet kokių veiks-
mų, kurie pažeidžia ar gali pažeisti nedominavimo ir konkurencijos taisykles.

Deividas Raipa
Generalinis direktorius

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 


