HASZNOS POLGÁROK – AKTÍV TÁRSADALOM
A CSR Debrecen kezdeményezés célja, hogy a helyi civil szervezeteket és cégeket
összekapcsolja, és olyan programokat generáljon, amely az itt élők életminőségét javítja.
Hisszük, hogy a jövő záloga az összefogás! A céljaink elérésében a Szertelen Egyesület
“Hasznos Polgárok - Aktív Társadalom” projektjében össztársadalmi együttműködés keretében
az állami, a gazdasági és a civil szektor fog össze. Szeretnénk elérni, hogy Debrecenben
vonzóvá tegyük a jól képzett munkavállalók számára.
ÖNKÉNTESSÉG
Az önkéntesség olyan tevékenység, amit egyénileg vagy csoportosan valamilyen
rendszerességgel anyagi ellenszolgáltatás nélkül személyes akaratból a közösség érdekében
végzünk. Nézzük meg mi az, amit tudni érdemes erről a témáról!
Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, de sok
pozitívumot hozhat. Napjainkban az új társadalmi értékek a meghatározóak, egyre több fiatal
kapcsolódik be abból a célból, hogy tapasztalatokat és kapcsolatokat szerezzen. A tudásnak, a
tapasztalatoknak és a gyakorlatnak egyre fontosabb szerepe van a tudásalapú társadalmakban
erősen kapcsolódva az élethosszig tartó tanuláshoz.
MIT KAPUNK AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEKTŐL ?
•
•
•
•
•

Új ismeretségeket, barátokat
Tapasztalatok és kapcsolatokat a karrierépítéshez
Tanulási lehetőséget, új perspektívákat
Segítséget személyes problémáinkban
A megbecsültségünk javulását

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉG
A szervezetek márka értéke és így a bevételük ma már jelentős mértékben függ a társadalmi
szerepvállalásuktól is. Ennek komoly eleme a CSR (Corporate Social Responsibility Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás). A vállalat olyan tevékenységeit jelenti, amelyek
a közösség jólétét erősítik, önkéntesen végzik, és erőforrásokat is rendel hozzá. Általánosabb
szempontból az üzleti világ elkötelezettségét jelenti, amely hozzájárul a fenntartható gazdasági
fejlődéshezUgyanakkor ma már olyan üzleti gyakorlatot is jelent, amely felülmúlja az etikai,
jogi, kereskedelmi, valamint a közvélemény által megfogalmazott elvárásokat, amelyeket a
társadalom állít a vállalkozások elé és így az üzleti döntéshozatalhoz rendeli.
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS DEBRECENBEN
Szervezetünk célja, hogy a sikervárományos szakemberek és a jövő munkahelyteremtő
vállalkozásait beindító start-upok is jó ötletnek tartsák, hogy itt, Debrecenben alakítsák ki
központjukat. Mivel a szakemberhiány és az elvándorlás általános problémája a hasonló méretű
városoknak ezért újszerű megoldásokat dolgozunk ki helyi társadalmi és közösségi kötődést
erősítő programokra építve. Tervünk, hogy ezzel Debrecen megtartó és bevonzó erejét növeljük
és a módszert adaptálhatóvá tesszük más, hasonló kihívásokkal küzdő városoknak is.
Ehhez a folyamathoz a társadalmi felelősségvállalást és az önkéntességet szeretnénk hozzá
kapcsolni, mint olyan értéket, amely segíti összekapcsolni a társadalom szereplőit, a cégeket
és a helyi lakosokat.

AZ
EGÉSZ
VILÁGOT
NEM
EGYSZERŰ MEGVÁLTOZTATNI.
NÉZZÜK MEG, MIT TEHETÜNK
MI, ITT ÉS MOST!
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EZEK NEM CSAK NAGY SZAVAK.
A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK
EGYRE ELTERJEDTEBBEK ÉS NAGY
VÁLTOZÁST HOZNAK AZ ÉLETÜNKBE.
#CSR #CoCreation #Debrecen

V Á L L A L J É P Í T Ő S Z E R E P E T A K Ö Z Ö S S É G E D BE N !
EZ JELENTHET ÖNKÉN TES MUNKÁT, DE AZT IS,
HOGY ODAFIGYELSZ, TÁMOGATSZ EGY
KEZDEMÉNYEZÉST, A DOMÁNYOZOL, SEGÍTESZ
MÁSOKON.

A Szertelen Egyesület “Hasznos
Polgárok - Aktív Társadalom”
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projektjében
össztársadalmi
együttműködés
keretében
az
állami, a gazdasági és a civil szektor
fog össze, hogy Debrecenbent
vonzóvá tegye.
SZÖVETSÉGESEK
Ha már vannak akikkel együtt
szeretnéd csinálni akkor keressetek
meg, hogy segíthessünk. Ha még
egyedül vagy akkor a gyere el,
találkozz velük.
TÁJÉKOZOTTSÁG
Legyél nyitott az aktuális társadalmi
kérdésekre,
figyelj
arra
ami
körülötted történik.
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Ha szerinted valami fontos, akkor
ne várd meg, hogy más majd
megszervezi. Kezdd el! Keress meg
minket, hogy segíthessünk ebben!

