HOGYAN SEGÍTHET NEVELÉSI,
OKTATÁSI INTÉZMÉNYKÉNT?
Nevelési, oktatási intézményként, az intézmény vezetõjeként,
pedagógusaként kiemelt szerepe van abban, hogy a gyermekek
nevelésében, mindennapjaiban hogyan jelenik meg az egyéni
felelõsség kérdése, a környezetünk védelme, a fenntarthatóság
biztosítása, az egészségmegõrzés, prevenció fontossága és a közbiztonság, mint téma.
Kérjük segítsék a felelõsségi program beépülését az óvoda és az
iskola mindennapi gyakorlatába, hogy gyermekeink még többet
foglalkozzanak az említett témákkal.

Tervezzünk közös kampányokat, szervezzünk
szakmai rendezvényeket, dolgozzunk ki
közösen minél több óvodai, iskolai
nevelési, oktatási programot.

Szeretnénk tudni minden
kezdeményezésükrõl,
hogy további partnerek
bevonásával segíthessünk!

HOGYAN SEGÍTHET MAGÁNSZEMÉLYKÉNT?
Amit Ön magánszemélyként tehet, hogy óvja, nem szennyezi
környezetét, rendszeresen sportol, átgondoltan étkezik és segíti
a bûnmegelõzést. Ez nagyban hozzájárul a program sikeréhez.

Székesfehérvár
felelősségi programja

SZÉKESFEHÉRVÁR AZ OTTHONUNK!

Amennyiben gyermekeit, családtagjait, barátait és ismerõseit
is erre buzdítja, akkor már büszkén elmondhatjuk: a város
felelõsségi programja az Ön segítségével is tovább erõsödik.
Mindezek természetesen csak példák, melyek érzékeltetik, az
egyéni felelõsség súlyát.

Óvjuk még tudatosabban a várost, ahol élünk, ahol otthonunk és
munkahelyünk van, ahol gyermekeink és unokáink felnõnek.
Tudatosítsuk közösen az itt élõ, dolgozó, tanuló, az ide látogató
emberekben, hogy a városért, amely az otthonuk mindannyian
felelõsek vagyunk. Együtt kell tennünk azért, hogy a város, az ország
tisztább legyen, csökkenjen a légszennyezés, a lakosok megõrizzék
egészségüket és javuljon a közbiztonság.

Amennyiben az Ön számára is fontos téma a környezetvédelem, fenntarthatóság, egészségmegõrzés, prevenció és a
közbiztonság, akkor segítse kezdeményezéseinket, vegyen
részt programjainkon.

Székesfehérvár felelõsségi programjának területei:
•
Környezetvédelem, fenntarthatóság
•
Egészségmegõrzés, prevenció
•
Közbiztonság

Várjuk jelentkezését:
ha szívesen kapcsolódna be egy-egy
akciónkba szervezõként,
ha szívesen venne részt rendezvényeinken segítõként,
ha van egy ötlete, amihez szükség lenne partnerekre!

Bõvebb információ: www.fehervarert.hu
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HOGYAN KAPCSOLÓDHAT VÁLLALATKÉNT?

HOGYAN KAPCSOLÓDHAT CIVIL SZERVEZETKÉNT?

HOGYAN SEGÍTHET SZAKMAI SZERVEZETKÉNT?

Az elsõ legfontosabb lépés, hogy vállalatként megfogalmazzák
társadalmi felelõsségvállalási stratégiájukat, eldöntsék, hogy
melyek azok a területek, amelyek támogatása fontos a vállalat
tulajdonosainak, dolgozóinak.
Miután megszületett a döntés, nincs más hátra, mint a választott
területhez kapcsolódóan megfogalmazni, hogy az adott jó ügyet
milyen módon és formában támogatják.

Civil szervezetként akkor tud bekapcsolódni a felelõsségi programba, ha a környezetvédelem, fenntarthatóság, egészségmegõrzés,
prevenció és közbiztonság területén dolgoznak, és az elmúlt
években olyan programokat szerveztek, és valósítottak meg, vagy
olyan szakmai anyagokat állítottak össze, amelyek bizonyítják a
civil szervezet tagjainak téma iránti elhivatottságát, szakértelmét
és tenni akarását.

Ide soroljuk mindazon szervezeteket, amelyek szakmai érdekképviseleti feladatokat látnak el.
A város felelõsségi programja kapcsán azt tudjuk felajánlani
számukra, hogy képviseljük közösen, több mint 100 000 ember érdekét, azoknak a fehérváriaknak, azoknak az itt dolgozó
embereknek, azoknak az itt tanuló diákoknak az érdekeit, akik
szeretnének egy tisztább, egy élhetõbb, egy egészségesebb és
biztonságosabb Székesfehérváron élni.

Lehetséges módok és formák:
•
Célhoz rendelt promóció
•
Ügyhöz kapcsolt marketing kampány
•
Vállalati társadalmi marketing: magatartás-változást
célzó kampányok támogatása
•
Vállalati adományozás: nemes ügy közvetlen támogatása
•
Közösségi önkéntes munka: munkavállalói idõ és
szakértelem a jó célért
•
Társadalmi felelõs üzleti gyakorlat: önkéntesen vállalt
üzleti gyakorlat és befektetés társadalmi ügyek támogatására

A civil szervezetekkel szembeni legfontosabb elvárások a
minõség jegyében:
•
A civil szervezet tevékenységei legyenek részletezettek és
számon kérhetõek.
•
Az elért eredményeik legyenek értékelhetõk és
ellenõrizhetõk.
•
A szervezet mûködjön a teljes átláthatóság mentén.
•
Az azonos célok érdekében mûködõ különbözõ
szervezetek mûködjenek együtt.
•
A civil szervezet tartsa be az elszámolási, beszámolási és
egyéb adminisztrációs kötelezettségeket.
•
A civil szervezet rendszeresen használja a kommunikációs
csatornákat a nyilvánosság tájékoztatására.

Tervezzünk közös kampányokat, szervezzünk minél több
szakmai és szabadidõ programot közösen!
Tudjunk kezdeményezéseikrõl, hogy további partnerek
bevonásával segíthessünk!

Teremtsünk konszenzust, és találjuk meg azt az együttmûködési
formát, amely a legalkalmasabb arra, hogy segítse Fehérvár és az
itt élõ emberek fejlõdését, életminõségük javítását, városunk hazai és nemzetközi elismertségét.
Tervezzünk közös kampányokat, szervezzünk minél több
szakmai és szabadidõs programot közösen!
Tudjunk kezdeményezéseikrõl, hogy további partnerek
bevonásával segíthessünk!

Tervezzünk közös kampányokat, szervezzünk minél több szakmai
és szabadidõs programot közösen!
Tudjunk kezdeményezéseikrõl, hogy további partnerek
bevonásával segíthessünk!
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