Teden korporativnega prostovoljstva "Vračamo družbi"

Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Prostovoljstvo v podjetjih - korporativno
prostovoljstvo
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4. oktober 2013
Ali ste vedeli?

Prostovoljski programi podjetij obsegajo
prostovoljsko neplačano delo zaposlenih za
dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi
iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje.
Prostovoljski programi podjetij imajo v razvitem
svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavljajo trdne
vezi z lokalno skupnostjo in prinašajo koristi vsem
stranem - zaposlenim, podjetju, neprofitnim
organizacijam in lokalni skupnosti. Časi, ko so
družbeno odgovornost podjetij predstavljala le
sponzorstva in donacije, so minili. Raje se
odločajo za inovativne oblike sodelovanja, ki
delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na
poslovne cilje podjetja. V Sloveniji se je
zanimanje za korporativno prostovoljstvo začelo
povečevati šele leta 2011, ko smo pri Slovenski
filantropiji podjetja pozvali k večjemu
vključevanju.
Teden korporativnega prostovoljstva "Vračamo družbi"

Med pionirji korporativnega
prostovoljstva je slovenski
Microsoft, ki že od leta 2008, ko
je predstavil interni program
prostovoljstva, omogoča svojim
zaposlenim, da se dejavno
vključujejo v projekte, ki imajo
pozitiven vpliv na širšo skupnost.
Njihov program prostovoljstva
zaposlenim nudi tri dodatne
plačane dela proste dni na leto,
ki jih lahko porabijo za
prostovoljske dejavnosti.
125 prostovoljskih del čaka
zainteresirane kandidate

Toliko del se danes nahaja v
posredovalnici prostovoljskih del.
Poiščite tistega, ki vam najbolj
ustreza.
Najnovejša so: nudenje različnih
učnih pomoči, zdravstvenik za
merjenje krvnega sladkorja in
holesterola, pomoč pri organizaciji
kongresa o klinični prehrani ... Več
V Slovenski mreži
prostovoljskih organizacij je že
1005 članic
Med zadnjimi so se pridružile:
Društvo mesto žensk, Zavod
Enostavno prijatelji, Slovensko
združenje za klinično prehrano ter
SKPD Sveti Sava Kranj.
Pridružite se mreži tudi vi! Vpis je
brezplačen.

Letos smo se z Ameriško gospodarsko zbornico odločili, da organiziramo
1. Teden korporativnega prostovoljstva. Številna slovenska podjetja smo
pozvali, da se pridružijo akciji. Več kot 20 podjetij je organiziralo okoli 30
korporativnih prostovoljskih akcij na različnih lokacijah po Sloveniji.
Šolam, vrtcem, organizacijam in društvom je v teh dneh pomagalo okoli 500
prostovoljcev. Pri Slovenski filantropiji se zavedamo, da je korporativno
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Prejšnji teden smo dobili tisočo
organizacijo!
To je III. Osnovna šola Celje, ki ji
ob tem čestitamo!
Iskalnik organizacij

prostovoljcev. Pri Slovenski filantropiji se zavedamo, da je korporativno
prostovoljstvo pomemben del družbene odgovornosti podjetij in hkrati krepi v

rednote, kot so solidarnost, sočutje in humanost. Ponosni smo, da je partner
projekta Ameriško veleposlaništvo v Republiki Sloveniji, častni
pokrovitelj pa predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, ki bo tudi
aktivno sodeloval v izbrani prostovoljski akciji. Več >

PREDSTAVLJAMO VAM NEKATERE AKCIJE:
Slovenski Microsoft je pomagal Slovenski filantropiji
Zaposleni iz podjetja Microsoft so se odzvali na vabilo Slovenske
filantropije in v torek urejali okolico ter notranjost
nastajajočega Vseslovenskega prostovoljskega in migrantskega centra,
ki ga bo Slovenska filantropija odpirala v naslednjem letu.
Zaposleni so pobrusili in na novo prebarvali leseno hiško na dvorišču,
pobrusili in prebarvali so tudi zunanjo ograjo in postrgali mah z betonske
škarpe. V notranjosti so

okna in vrata pripravili za nadaljnje barvanje. Postorili so veliko dela ter tako
pomagali, da bo Vseslovenski prostovoljski migrantski center lahko čim prej
zaživel. Zaposleni so bili zadovoljni s svojim delom in veseli, da so pristopili k
akciji.
Izjava Roberta Trnovca, generalnega direktorja slovenskega
Microsofta: »V Microsoftu trdno verjamemo, da je prostovoljstvo
nepogrešljivo za razvoj bolj prijazne družbe. Ponosni smo, da smo v
Sloveniji orali ledino z internim programom prostovoljstva, saj vsem
zaposlenim že mnogo let nudimo tri dodatne plačane dela proste dni za
prostovoljske dejavnosti. Zato smo se seveda z veseljem odločili, da se
priključimo projektu Vračamo družbi ter tudi tako prispevamo k bolj solidarni
in humani družbi.«
Tuji diplomati in podjetje Johnson&Johnson v Dragi
Nekatera veleposlaništva v Sloveniji ter podjetje Johnson&Johnson so
se odločili, da korporativno akcijo izvedejo v Centru za usposbaljanje, delo
in varstvo Draga. Številčna ekipa, okoli 40 prostovoljcev, je pomagala
urediti zunanje prostore.

Ambasador Republike Poljske, Cezary Krol: »Ideja o korporativnem
prostovoljstvu se mi zdi genialna. Naša ambasada je sodelovala z
gospodom Borutom Pahorjem pri podobnih akcijah. Tudi na Poljskem je
čutiti porast tovrst
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Pridružite se 3170 oboževalcem in
nas spremljajte tudi na Facebook
profilu Prostovoljstvo.org, kjer
objavljamo različne prostovoljske
utrinke, zanimivosti tako iz
Slovenije kot iz tujine.

nih akcij. Všeč mi je, ker gre za konkretno delo.«
Hiroshi ABE, Predstavnik Japonskega Veleposlaništva: »Na našem
Veleposlaništvu smo vedno počaščeni in zadovoljni, da lahko pomagamo in
sodelujemo pri tovrstnih akcijah. Vedno smo pripravljeni sodelovati pri
humanitarnih projektih na različnih področjih.«

Namestnik Ameriškega Ambasadorja: »Prvič sodelujemo pri slovenski
humanitarni akciji. V ZDA je korporativno prostovoljstvo nekaj vsakdanjega
in želim si, da bi se tovrstno razmišljanje razširilo tudi v Sloveniji. Vedno sem
zadovoljen, ko na terenu delam nekaj konkretnejšega, kot v pisarni. Počutim
se zelo koristnega.«
Štiri akcije v ljubljanskih vrtcih Ciciban

Za pročelje in okolico enote Mehurčki je poskrbelo podjetje Borzen.
Zaposleni so pleskali zunanje površine in barvali igrala na igrišču vrtca.
"Ob 8.30 se je 13 pozitivnih, vedrih uslužbencev zbralo pred Mehurčki. Ob
tej uri še ni posijalo sonce, vendar so nam ga "Borzenci" prinesli s svojim
optimizmom in srčnostjo. Predvsem pa so dokazali, da moralno etične
vrednote, ki so pri
veliki večini povsem na dnu, pri njih še kako žive. Vtisi so bili nad
pričakovanji, prav vsi so se vklopili v delo, kot da so že naši dolgoletni
sodelavci. Igrišče je oživelo, igrala so dobivala sveže barve, zunanji oplesk,
ki ga je najedel zob časa in je pogosto tarča nepridipravov je dobil lepo,
svežo sončno podobo, prav tako, kot so bili naši prostovoljci. In tako je
trajalo celo dopoldne, ob 12.30 pa ponovno presenečenje še dodatna ekipa,
je s spretnostjo in dobro voljo nadaljevala delo," je povedala ravnateljica
Marija Kermauner.

V enoti Pastirčki so pridno prebarvali igrala na igrišču ustvarjalci časopisa
Žurnal. Ravnateljica je bila tudi nad tole ekipo zelo navdušena.

Tako so zaposleni zavarovalnice Triglav urejali okolico in igrišče enote
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Čebelica:

Nekaj zaposlenih podjetja Petrol je četrtkov popoldan preživelo na igrišču
enote Ajda. "V Petrolu prostovoljstvo vidimo kot pozitivno energijo, ki
ustvarja priložnosti in povezuje posa
meznike. Veliko malih zgodb, ki skupaj

velikim veseljem smo se pridružili akciji ter na svoj nač in dodali kamenček v mozaik dobrega," Rok
Cuderman, direktor Področj a marketing tvorijo boljši jutri. Z

Akcije se še nadaljujejo ...
Nekatera podjetja bodo korporativne akcije, ki jih ni bilo moč terminsko
umestiti v tem tednu, izvedla v prihajajočih tednih. Energetika.net bo
pomagala Zavodu nefiks, Elly Lilly Društvu upokojencev Logatec, Philip
Morris Planinskemu društvu Ravne na Koroškem ter Cisco Centru Draga.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
T: 01/433 40 24, 01/430 12 88, info@filantropija.org, www.filantropija.org
Ne želite več prejemati e-novic? Odjavite se TUKAJ!
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