Székesfehérvár

Felelõsen Fehérvárért!

felelősségi programja
Székesfehérvár város felelõsségi programja
az itt élõk életkörülményeinek, egészségi
állapotának további javítása, környezetünk
még tudatosabb megóvása, városunk közbiztonságának fokozása érdekében új alapokra helyezi a kapcsolatot
a fehérváriakkal: az itt élõ emberekkel, az itt dolgozó vállalatokkal, a
városban bejegyzett aktív, a közösségért tenni akaró civil és szakmai
szervezetekkel, az önkormányzati és egyéb fenntartású nevelési,
oktatási intézményekkel és a környezõ települések vezetõivel.
A felelõsségi program célja:
Tegyünk még több jót együtt a közösségért, Fehérvárért!

MIT NEVEZÜNK

TÁRSADALMI
FELELÔSSÉGVÁLLALÁSNAK?
Az Európai Bizottság 2006-os közleményében foglalt, legszélesebb körben
elfogadott meghatározás szerint a társadalmi felelõsségvállalás annyit jelent,
hogy “a vállalatok önkéntesen szociális és
környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a
partnereikkel fenntartott kapcsolataikban”.

A felelõsségi program fõ területei:
•
Környezetvédelem, fenntarthatóság
•
Egészségmegõrzés, prevenció
•
Közbiztonság

A vállalatok nemcsak saját gazdasági hasznukat nézik, hanem tevékenységükben környezetbarát megoldásokat alkalmaznak, odaﬁgyelnek dolgozóik egészségére, szociális jólétére.

Csatlakozzon Ön is Székesfehérvár felelõsségi forgramjához!

Miért jó a társadalmi felelõsségvállalás?

BÕVEBB INFORMÁCIÓ:
www.fehervarert.hu

Ha egy vállalat valóban felelõsségteljesen és emberségesen viselkedik,
azzal nemcsak helyi érdekeket tud képviselni, hanem olyan világviszonylatban és Európában is kiemelkedõen fontosnak tartott területeket
támogathat, mint a munka- és életkörülmények javítása, a környezetre
való odaﬁgyelés, és az energiatakarékosság.
A vállalatok társadalmilag felelõs viselkedésének alapja mindenképpen
az a felismerés, hogy a társadalom számára igazán fontos céljaikat egymagukban nem tudják megvalósítani. Hasznos, ha rátalálnak azokra a vállalatokra, civil szervezetekre, nevelési, oktatási intézményekre, szakmai
szervezetekre, hivatali dolgozókra és magánszemélyekre, akikkel együtt
még többet tehetnek a város tisztaságáért, biztonságosabbá tételéért, a
városban élõ emberek egészségéért.

SZÉKESFEHÉRVÁR

Felelősen
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KINEK JÓ/FONTOS A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS?
•

Az itt élõknek, az itt dolgozóknak, az itt
tanulóknak, hiszen ez az egész
róluk szól.

•

A civil szervezeteknek, a nevelési, oktatási intézményeknek, akik ha összefognak
a
vállalatokkal,
sokkal
könnyebben érvényesíthetik célkitûzéseiket, egymást kölcsönösen segíthetik.

•

•

•

MILYEN FORMÁKBAN TALÁLKOZHATUNK/VAGY
ESETLEG MÁR TALÁLKOZTUNK A TÁRSADALMI
FELELÕSSÉGVÁLLALÁSSAL?
•

Jótékonysági bálok, rendezvények

•

Adományozás, pl. egy árvaháznak, vagy az árvízkárosultaknak

•

Szponzorálás, pl. egy rendezvény támogatása

•

Egy ügy kiemelt támogatása, pl. egy-egy sportág támogatása

Jó ez a települési önkormányzatnak is, hiszen a vállalat által
szorgalmazott területek kivétel nélkül fontosak a városvezetésnek is, és mindkettejük számára gyümölcsözõ lehet
egymás támogatása.

•

Társadalmi rendezvények szervezése, pl. családi nap,
közös karácsony

•

Kiemelt célcsoportok támogatása pl. gyereknap

A vállalatnál dolgozóknak, akik számára a vállalat egy rugalmasabb, élhetõbb, emberségesebb munkahelyet teremthet meg,
ahol egy jó csapat dolgozik, s ahol a munkavállalók is fontosnak
tartják a vállalat által támogatott célokat.

•

Esélyegyenlõség elõsegítése pl. ugyanannyi nõ és férﬁ
felvétele egy állásinterjún;
Sérült emberek, pl. valamilyen fogyatékkal élõ foglalkoztatása

•
•

Csapatépítés, pl. hétvégi program a dolgozóknak, hogy jobban megismerhessék egymást, és fény derülhessen egymás
erõsségeire

•

Sokszínû, emberbarát munkahely, pl. szelektív hulladékgyûjtés, ebédszünet.

A vállalat minden partnerének, a beszállítóktól kezdve
a partnercégekig.

www.fehervarert.hu
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