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Spôsob prevencie detskej práce
Spoločnosť Cover3s berie na vedomie skutočnosť, že v rôznych krajinách existuje detská
práca. Avšak za žiadnych okolností neakceptujeme prácu detí alebo nútenú prácu a
neuzatvárame žiadne zmluvy s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, ktorí takúto prácu
praktikujú, resp. trpia. Zložitosť problému detskej práce si vyžaduje konzistentné, dlhodobé
úsilie o vytvorenie široko spektrálnych a pretrvávajúcich vývojových aktivít v záujme
dosiahnutia nášho cieľa, zabezpečiť, aby žiadne výrobky dodávané do spoločnosti Cover3s
neboli produktami detskej práce.
1.Všeobecné zásady
Spoločnosť Cover3s za žiadnych okolností neakceptuje detskú prácu.
Cover3s podporuje Dohovor Organizácie spojených národov (OSN) o právach dieťaťa
(1989). „Spôsob prevencie detskej práce" je zavedený na základe tohto dohovoru, ktorý
stanovuje:
➢ "Všetky akcie týkajúce sa dieťaťa musia byť plne v jeho alebo jej najlepšom záujme."
Článok 3.
➢

"Právo dieťaťa na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním a pred vykonávaním
akejkoľvek práce, ktorá môže byť preň nebezpečná, alebo môže brániť jeho
vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému,
duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju". Článok 32.1.

Okrem toho je tento kódex založený v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO)
Dohovor o minimálnom veku č.138 (1973). Podľa tohto dohovoru, je slovo "dieťa"
definované ako každá osoba mladšia pätnástich (15) rokov, ak miestny zákon nestanovuje
vyšší vek pre prácu alebo povinnú školskú dochádzku, v takomto prípade sa počíta vyšší
vek. Ak však miestne minimum v produktívnom veku je stanovené na štrnásť (14) rokov v
súlade s výnimkami pre rozvojové krajiny, bude platiť nižší vek. Tento kódex tiež obsahuje
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o najhorších formách detskej práce č.182 (1999).
2. Uskutočnenie
Všetky aktivity pre zabránenie detskej práce musia byť vykonávané s ohľadom na najlepší
záujem dieťaťa. Cover3s vyžaduje, aby všetci dodávatelia uznávali Dohovor OSN o právach
dieťaťa, a spĺňali národné a medzinárodné zákony, nariadenia a predpisy platné v krajine

produkcie. Dodávatelia sú povinní prijať primerané opatrenia, aby v mieste ich produkcie a
u ich subdodávateľov k žiadnej detskej práci nedochádzalo.
Ak sa v akomkoľvek mieste produkcie objaví detská práca, bude Cover3s požadovať od
dodávateľa, aby realizoval plán nápravných opatrení. Ak nie je nápravné opatrenie vykonané
v rámci dohodnutej lehoty, alebo ak dôjde k opakovanému porušeniu, ukončí spoločnosť
Cover3s všetku činnosť s príslušným dodávateľom. Plán nápravných opatrení musí spĺňať
najlepšie záujmy dieťaťa, t.j. rešpektovať rodinnú a sociálnu situáciu a úroveň vzdelania.
Musí sa dbať nielen na presun detskej práce od jedného výrobcu k druhému, ale na viac
životaschopné a udržateľné alternatívy pre vývoj dieťaťa.
Dodávateľ musí efektívne od komunikovať všetkým jeho subdodávateľom, rovnako ako jeho
vlastným zamestnancom význam a obsah kódexu "Spôsob prevencie detskej práce", a
zabezpečiť, aby všetky potrebné opatrenia boli realizované v súlade s ním.
3. Mladí pracovníci
Spoločnosť Cover3s podporuje legálne zamestnávanie mladých pracovníkov.
Mladí pracovníci v právne produktívnom veku majú, až do veku 18 rokov, právo byť
chránený od akéhokoľvek druhu zamestnania alebo práce, ktoré svojou povahou alebo
okolnosťami, za ktorých sa vykonáva, by mohla ohroziť ich zdravie, bezpečnosť alebo
morálku.
Cover3s preto vyžaduje od všetkých svojich dodávateľov, aby zabezpečili, že mladí
pracovníci sú chránení v súlade so zákonom, a to vrátane opatrení na predchádzanie
nebezpečnej práci, nočným zmenám a zabezpečiť minimálne mzdy. Limity pre pracovnú
dobu a práce nadčas by sa mali stanoviť s prihliadaním na mladý vek pracovníkov.
4. Register pracovnej sily
Dodávateľ je povinný viesť dokumentáciu overujúcu dátum narodenia každého pracovníka.
5. Monitorovanie
Všetci dodávatelia sú povinní oznámiť spoločnosti Cover3s za každých okolností všetky
miesta produkcie (vrátane ich subdodávateľov). Akékoľvek nájdené nezverejnené výrobné
centrá by predstavovali porušenie tohto kódexu správania.
Cover3s si vyhradzuje právo vykonávať neohlásené návštevy kedykoľvek vo všetkých
miestach výroby (vrátane subdodávateľov) tovaru určeného na dodanie do Cover3s.
Cover3s si ďalej vyhradzuje právo prideliť, na základe vlastného uváženia, nezávislú tretiu
stranu pre vykonávanie kontroly, aby sa zabezpečilo dodržiavanie "Spôsobu prevencie
detskej práce".

