ODS 1: FI DE LA POBRESA
“Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món”
Els índexs de pobresa extrema s’han reduït a la meitat des de 1990.
Si bé es tracta d’un èxit notable, 1 de cada 5 persones de les regions
en desenvolupament encara viu amb menys de 1,10 euros al dia, i hi
ha molts més milions de persones que guanyen poc més d’aquesta
quantitat diària, al que s’afegeix que hi ha moltes persones en risc
de recaure en la pobresa.
La pobresa va més enllà de la manca d’ingressos i recursos per garantir uns mitjans de vida sostenibles. Entre les seves manifestacions
s’inclouen la fam i la malnutrició, l’accés limitat a l’educació i als
altres serveis bàsics, la discriminació i l’exclusió socials i la manca de
participació en l’adopció de decisions. El creixement econòmic ha
de ser inclusiu amb la finalitat de crear llocs de treball sostenibles i promoure la igualtat.

Com participa Mutua Balear?
•

Proporcionant condicions laborals adequades als seus treballadors, que els permetin accedir a condicions de vida dignes. Mutua Balear ha posat en marxa moltes accions enfocades en aquesta línia.

•

Posant en marxa polítiques d’igualtat, actualment a través del III Pla d’Igualtat i el sistema de gestió de la Conciliació i Igualtat EFR.

•

Portant a terme mesures de diversitat en l’empresa, proporcionant als grups desfavorables igualtat d’oportunitats laborals. Mesures específiques de conciliació i igualtat per a
discapacitats, i l’adhesió als principis del Charter de la Diversitat.

•

Millorant les qüestions relacionades amb la prevenció i la salut laboral, a través de
l’actuació del Servei de Prevenció i la implantació del sistema de gestió de la seguretat i
salut OHSAS 18001

•

Proporcionant formació contínua als treballadors. Anualment es publiquen els plans de
formació en DYNA i es realitzen esforços perquè tinguin el màxim abast possible.

•

Disminuint l’impacte mediambiental que tenen les nostres activitats, per evitar que
repercuteixin de manera nociva a la població. Recentment hem renovat la certificació
ISO 14001 que demostra la implicació de la nostra organització en la protecció del medi
ambient.

•

Els treballadors de Mutua Balear participen a través de l’entitat, amb ONGs en projectes
específics que afavoreixin la reducció de la pobresa; com ara UNICEF, a través del projecte
Nòmina Solidària, la Creu Roja, i altres.

