4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
στον τομέα του εθελοντισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού
Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει 4ο διαγωνισμό Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού και καλεί τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται
στους σκοπούς του διαγωνισμού να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.

Σκοπός διαγωνισμού
Να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει με τη
συνεργασία εθελοντικών, μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και
συμβάλλουν στη βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία ή/και την παροχή
στήριξης προς τις ΜΚΟ, κατά την περίοδο 2017- Μαίου του 2018 όπως:


Στήριξη του έργου των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και κατ’ επέκταση των αναγκών της
κοινωνίας που εξυπηρετούν αυτές οι οργανώσεις ή/και



Επωφελείς συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ για
κοινωνικούς σκοπούς και συμβάλλουν για παράδειγμα:
o
o
o
o



στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και αναγκών
στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από δράσεις που σχετίζονται με την
εκπαίδευση, την υγεία, την ευημερία, κ.ά.

Προώθηση του εταιρικού εθελοντισμού: π.χ. η συμμετοχή των εργαζομένων των επιχειρήσεων
σε εθελοντικά προγράμματα/δράσεις, σε δράσεις για εξυπηρέτηση των αναγκών των ΜΚΟ,
των σκοπών που υπηρετούν, των ευπαθών ομάδων που εξυπηρετούν, ή της κοινωνίας
γενικότερα, την παροχή εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ, κτλ.

Σημείωση για τις δράσεις που μπορούν να προταθούν:
Οι δράσεις/καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει η εταιρεία και θα
υποβληθούν στο διαγωνισμό θα πρέπει:
1.
να έχουν άμεση σχέση με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και να αντιμετωπίζουν
ένα κοινωνικό πρόβλημα / πρόκληση ή να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της λειτουργίας της επιχείρησης στο περιβάλλον ή την κοινωνία γενικότερα.

2.
να προσδιορίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ευπαθή ομάδα, κοινότητα, ΜΚΟ, κ.ά)
στα οποία εστιάζουν και να περιγράφουν τα οφέλη για αυτά.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι «η ευθύνη των επιχειρήσεων
για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Σημειώνεται ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη δεν περιλαμβάνει φιλανθρωπικές δράσεις και εμπορικές χορηγίες που απλά
αποσκοπούν στην προβολή του εμπορικού σήματος ή των προϊόντων μιας επιχείρησης.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε εταιρεία/επιχείρηση είναι νόμιμα εγγεγραμμένη
στον Έφορο Εταιρειών.

Έναρξη / Λήξη Διαγωνισμού
Ημερομηνία Προκήρυξης:

27 Μαρτίου 2018

Ημερομηνία Λήξης:

31 Μαίου 2018 H ημερομηνία έχει παραταθεί και ο διαγωνισμός

λήγει: 26 Ιουνίου 2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση 2 εντύπων που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ, www.volunteerism-cc.org.cy, σε κεντρικό σημείο που αναγράφει «4ος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον τομέα του εθελοντισμού».
1ο



συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις εταιρείες.

ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα πεδία που περιλαμβάνει το έντυπο καταγράφονται στο Παράρτημα Ι


υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ.

2ο



ΕΝΤΥΠΟ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΜΚΟ

Οι εταιρείες που υποβάλλουν συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει επίσης να
υποβάλουν έντυπο/α επιβεβαίωσης από την/τις ΜΚΟ που έχουν στηρίξει,
συνεργαστεί, κτλ



Το έντυπο συμπληρώνεται από όσες ΜΚΟ γίνεται αναφορά στην αίτηση, για
να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ορθά.



Αποστέλλεται/αποστέλλονται στην διεύθυνση του ΠΣΣΕ: Ανδρέα Αβρααμίδη
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9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία.


εάν δεν υποβληθεί/ούν στο ΠΣΣΕ έντυπο/α επιβεβαίωσης, δεν αξιολογείται η
αίτηση συμμετοχής.

Ποιες δράσεις μπορούν να προταθούν από κάθε εταιρεία;
Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε δράση/καλή πρακτική πιστεύουν ότι προωθεί
τους σκοπούς του διαγωνισμού όπως περιγράφεται στο σημείο «ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
επισημαίνοντας όμως ότι οι δράσεις που περιγράφονται είναι ενδεικτικές και δεν καλύπτουν το
πλήθος των δράσεων που μπορούν να αναπτύξουν οι εταιρείες με τη συνεργασία των ΜΚΟ ή/και
την παροχή στήριξης προς τις ΜΚΟ. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενες εταιρείες χρειάζεται να μελετήσουν
τη Σημείωση για τις δράσεις που μπορούν να προταθούν στο σημείο της προκήρυξης «Σκοπός του
διαγωνισμού».

Εμπιστευτικότητα
Τα στοιχεία των οργανώσεων και των εταιρειών που θα υποβληθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού
θα παραμείνουν εμπιστευτικά σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν μόνο οι εταιρείες που θα διακριθούν. Ως εκ τούτου κανένας δεν
θα γνωρίζει ποιες εταιρείες συμμετείχαν στο διαγωνισμό αλλά δεν επιλέγηκαν.

Αξιολόγηση
Ομάδα ειδικών που θα συγκροτήσει το ΠΣΣΕ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις συμμετοχής που θα
υποβληθούν.

Κριτήρια διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις βασικές παραμέτρους των πληροφοριών που θα
υποβάλουν οι εταιρείες όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Ανακοίνωση Νικητών και επίδοση διακρίσεων
Οι εταιρείες που θα διακριθούν θα ανακοινωθούν και θα λάβουν τιμητική διάκριση στην
καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει το Προεδρικό ζεύγος για τους εθελοντές στο Προεδρικό
Μέγαρο, κάθε Δεκέμβριο.
Άλλες ανακοινώσεις
Οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τα πεδία που περιλαμβάνει το έντυπο συμμετοχής είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Επωνυμία εταιρείας (που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό)
Όνομα εκπροσώπου εταιρείας (που συμπληρώνει την αίτηση)
Αριθμός εγγραφής εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών
Τηλέφωνο εταιρείας
Email εταιρείας
Ιστοσελίδα εταιρείας
Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας
Μέγεθος εταιρείας (μικρή, μεσαία, μεγάλη)
Συνολικά καθαρά κέρδη (μετά φόρων σε ευρώ) (Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας
Καταγράψετε την/τις οργάνωση/εις (ΜΚΟ) για τις οποίες θα γίνει αναφορά στο υπόλοιπο μέρος της
αίτησης
12. Δράση/εις/Καλές Πρακτικές Εταιρείας:
12.1.

Καθορισμός κοινωνικού ζητήματος/προβλήματος που επιχειρείται να βελτιωθεί (και σχετίζεται
με τη δράση/καλή πρακτική)

12.2.

(π.χ. καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση των
διακρίσεων και των ανισοτήτων, βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από δράσεις που
σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγεία, την ευημερία, άλλο)
Περιγραφή δράσης/καλής πρακτικής

12.3.

Επωνυμία ΜΚΟ με την/τις οποία/ες έγινε συνεργασία/ή έτυχε/αν της στήριξης της εταιρείας

12.4.

Ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη δράση/καλή πρακτική
(π.χ. μέγεθος δράσης, συχνότητα/διάρκεια σε χρόνο, αριθμός συμμετεχόντων/ατόμων που
έχουν επωφεληθεί, στοιχεία σε σχέση με το όφελος και τη θετική συμβολή της δράσης, κτλ)

12.5.

Ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη δράση/καλή πρακτική

12.6.

(π.χ. το βαθμό της επίδρασης/συμβολής ή το όφελος στην/στις ΜΚΟ, στα προγράμματα,
στους εξυπηρετούμενους/μέλη, στην κοινότητα /κοινωνία γενικότερα, σε κάποιο κοινωνικό
ζήτημα
Καινοτομία δράσης
(π.χ. περιγραφή καινοτόμων στοιχείων της δράσης)

12.7.

Εταιρικός εθελοντισμός
(π.χ. περιγράψετε κατά πόσον στη δράση συμμετείχαν εργαζόμενοι της εταιρείας με αναφορά
στην εργασία που έχουν προσφέρει, κτλ)



Επιθυμείτε να υποβάλετε και άλλη δράση; Εάν, ΝΑΙ, συμπληρώστε πιο κάτω.
(Σημείωση: οι εταιρείες συμπληρώνουν την επόμενη δράση τους βάσει των πεδίων 12.1-12.7 της
αίτησης.
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