ODS 2: FAM ZERO
”Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la
nutrició i promoure l’agricultura sostenible“
En el món actual, les nostres terres, oceans i boscos estan sent ràpidament degradats, conseqüència del canvi climàtic. Això es tradueix
en la reducció dels recursos dels quals depenem per alimentar-nos i
en l’augment dels riscos associats a desastres com sequeres i inundacions.
Per a això, les empreses es posicionen com a actors a jugar un
paper clau en el disseny i la distribució de solucions efectives, realistes i pràctiques per garantir la seguretat alimentària i l’agricultura
sostenible. Cada empresa al costat de la seva cadena de subministrament, inclosos proveïdors, distribuïdors, inversors i consumidors,
tenen un paper clau que jugar a la protecció del medi ambient i la
promoció de l’agricultura, la pesca i els sistemes alimentaris sostenibles. Per a això, la inversió en
R + D + I, el foment de l’educació en sostenibilitat i l’aposta per negocis sostenibles, són qüestions
clau.
Encara Mutua Balear no pertany al sector agrícola o de l’alimentació, pot prendre mesures per
contribuir a aquest objectiu.

Com participa Mutua Balear?
•

Donant una alimentació adequada als pacients ingressats a Hospitalització, a través
d’una correcta gestió de dietes (PC-7-5-15, IT-7.5-03-D) i el mesurament periòdica del seu
nivell de satisfacció.

•

Campanya de consultes amb la dietista per evitar el sobrepès dels empleats que ho
sol·licitin.

•

Integrant a nivell intern els `principis rectors sobre Empreses i Drets Humans (Codi Ètic,
Informe de Progrés, etc.), per evitar provocar impactes
negatius sobre els drets humans de la societat en el
nostre intern i introduint mecanismes de tractament
de queixes i reclamacions.

•

Disminuint l’impacte mediambiental que tenen les
nostres activitats i facilitant els recursos i serveis de
l’empresa per ajudar en crisi i catàstrofes naturals, conjuntament amb altres actors del sector humanitari, en
cas que es produïssin.

