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Η

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
θεωρείται, κατά γενική ομολογία, ως ο τρόπος με τον οποίο
οι εταιρείες διαχειρίζονται τις
επιχειρηματικές λειτουργίες τους για να
έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το
Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (CSR Cyprus) υποστηρίζει ότι η ΕΚΕ
αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων
που στόχο έχουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών
ζητημάτων και αποτελεί στρατηγική επιλογή
μιας εταιρείας για να ενισχύσει κατ’ αυτό τον
τρόπο τη βιωσιμότητά της, αναλαμβάνοντας
τις ευθύνες της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη
(μέτοχους, πελάτες, εργαζόμενους, κοινωνία,
κλπ).
Από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(ΕΕ) ορίζει την ΕΚΕ ως την «έννοια σύμφωνα
με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε
εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες και στις επαφές τους με
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». Η ΕΚΕ είναι ένας
εξελισσόμενος όρος που πλέον έχει συνδεθεί άμεσα με τη βιωσιμότητα. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστες ότι το CSR Europe και τα εθνικά
του Δίκτυα χρησιμοποιούν τον αγγλικό όρο
CSR για να αναφερθούν πλέον στο Corporate
Sustainability & Responsibility. Η ανάδειξη
της έννοιας της βιωσιμότητας ως προτεραιότητας στην ατζέντα της νέας ΕΕ (Πράσινη
Συμφωνία) αποδεικνύει την αυξημένη
σπουδαιότητα του
ρόλου της ΕΚΕ,
της βιώσιμης και
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας για
τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.
Ο Εταιρικός Εθελοντισμός είναι
η εθελοντική
και σχεδιασμένη ανάμιξη
της εταιρείας
στη βιώσιμη
ανάπτυξη της
κοινωνίας,
μέσα από
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προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται
από υπαλλήλους και φίλους της εταιρείας. Με
άλλα λόγια ο Εταιρικός Εθελοντισμός είναι
μια μορφή μη αυθόρμητης βοήθειας, που προσφέρει νέες προοπτικές πέρα από τις παραδοσιακές μορφές βοήθειας προς την κοινωνία
και βοηθάει την επιχείρηση να εδραιώσει ένα
πιο ουσιαστικό και ενεργό μοντέλο στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι ο Εταιρικός
Εθελοντισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός
και αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον
εργασίας και ενισχύει τη θετική φήμη της
εταιρείας και των προϊόντων/υπηρεσιών της.
Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, μέσα από
την αξιοποίηση του Εταιρικού Εθελοντισμού
επωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι: Η επιχείρηση, η κοινωνία και οι εργαζόμενοι.
Το CSR Cyprus ανέπτυξε έναν «Οδηγό
Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»,
προσδοκώντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εγχειρίδιο για κάθε επιχείρηση που θα ήθελε
να σχεδιάσει μια δράση ΕΚΕ αξιοποιώντας
τον Εταιρικό Εθελοντισμό. Η ανάγκη για τη
συγγραφή του Οδηγού αναδείχθηκε μετά από
έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στις
επιχειρήσεις - μέλη του CSR Cyprus, οι οποίες επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα,
καθότι πολλές από τις δράσεις ΕΚΕ, που
υλοποιούνται από κυπριακές επιχειρήσεις,
βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή των
εργαζομένων τους.
Ο Οδηγός, αρχικά, επεξηγεί τις έννοιες της
ΕΚΕ και του Εταιρικού Εθελοντισμού, παρουσιάζοντας αφενός τις βασικές αρχές την
αποτελεσματική και επιτυχή υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ με την αξιοποίηση του Εταιρικού
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Εθελοντισμού και αφετέρου τα οφέλη που
προκύπτουν από τέτοιες δράσεις τόσο για
την επιχείρηση και τους εργαζομένους όσο
και για την κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον,
γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασμού μιας δράσης Εταιρικού
Εθελοντισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στη σημασία της αξιολόγησής της. Τέλος, ο
Οδηγός παρουσιάζει παραδείγματα Εταιρικού
Εθελοντισμού βασισμένα σε πραγματικές
δράσεις, αναδεικνύοντας την αξία αυτής της
μορφής εθελοντισμού.
Ο «Οδηγός Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» εκδόθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, ενώ την
έκδοσή του ανέλαβε το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών. Η παρουσίαση του Οδηγού
έγινε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 στο
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ο Οδηγός
είναι διαθέσιμος από το CSR Cyprus (www.
csrcyprus.org.cy).

