
Corteva Agriscience 2030, Цели за устойчивост
Нашите общности
Опазване на безопасността на хората в нашите съоръжения и на работещите в селското стопанство

• „Тежките инциденти“ се определят от типа на инцидента 

в съответствие с Американския съвет по химия и насоките 

за отчитане на отрасъла.

• Програмите на CTWW включват здравни програми за служители, 

насочени към работещи, изложени на специфични опасности на 

работното място, но също така и програми за всички служители, 

като подкрепа за служители в отпуск по инвалидност, подготовка 

за международни бизнес пътувания, благополучие и емоционално 

здраве. В допълнение, промишлената хигиена и ергономичните 

програми създават безопасна работна среда.

Тази цел се поддържа от три показателя:

• Насърчаване предотвратяването на тежки инциденти

• До 2025 г. включване на 100% от служителите в инициативата за общо 

благосъстояние на работниците на Corteva (CTWW) за контрол над 

рисковете за здравето на работното място, защита на работниците 

и подобряване на здравето на всички служители

• До 2025 г. ще приложим рамка за споделяне на опит и информация, 

за да спомогнем за постигане на по-добри показатели за безопасност 

за нашите клиенти и селскостопанския отрасъл.

Увеличаване на прозрачността на веригата на доставки от фермерите до потребителите чрез 

използване на дигитални инструменти, които позволяват на земеделските производители да 

създават принадена стойност чрез прозрачност на селскостопанските пазари, хранителни системи 

и общности
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Corteva Agriscience 2030, Цели за устойчивост
Нашите общности
Даване повече права и възможности на жените, привличане на младежите и ангажиране на обществото 

във всички световни общности, в които имаме корпоративни дейности, както и във всички държави, 

в които работим, до 2030 г.

Ние работим приблизително в 140 държави, наши служители са около 

21 000 души и провеждаме дейности приблизително в 104 съоръжения.

Нашите дейности в подкрепа на тази цел включват:

• Даване повече права и възможности на жените: Програмата Corteva 

Grows насърчава жените да се стремят към индивидуални постижения 

и принос към просперитета на общностите, в които живеят.

• Създаване на възможности за младежите: Corteva Grows подкрепя 

проекти и програми, които ще доведат до образователни постижения 

и развитие на младите хора по света и ще създадат разнообразна 

селскостопанска работна сила за бъдещето.

• Ангажиране на общностите: Инициативите на програмата Corteva 

Grows спомагат за подобряване качеството на живот в общностите, 

в които живеем и работим, като се стремим да отговорим на 

уникалните нужди на всяка общност. Нашите доброволчески усилия 

в местните програми гарантират, че нашият успех е успех на 

общността.
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Повече информация за нашите дейности можете да намерите на следните 

връзки:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-

grows-science- outreach.html

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html


Corteva Agriscience 2030, Цели за устойчивост
Нашите общности
Доброволческа работа за 1 милион работни часа на служителите на Corteva в подкрепа на хората 

и общностите по света до 2030 г.

Повече информация за нашите дейности можете да намерите на следните 

връзки:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

Целта от 1 милион часа представлява общо натрупване за 10 години.

Нашите дейности в подкрепа на тази цел включват:

• Даване повече права и възможности на жените: Програмата Corteva 

Grows насърчава жените да се стремят към индивидуални постижения 

и принос към просперитета на общностите, в които живеят.

• Създаване на възможности за младежите: Corteva Grows подкрепя 

проекти и програми, които ще доведат до образователни постижения 

и развитие на младите хора по света и ще създадат разнообразна 

селскостопанска работна сила за бъдещето.

• Ангажиране на общностите: Инициативите на програмата Corteva 

Grows спомагат за подобряване качеството на живот в общностите, 

в които живеем и работим, като се стремим да отговорим на 

уникалните нужди на всяка общност. Нашите доброволчески усилия 

в местните програми гарантират, че нашият успех е успех на 

общността.
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https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html

