Szukasz skutecznego sposobu, aby podnieść prestiż swojej Marki?
A może chcesz, żeby Twoja Firma zdobyła przewagę nad konkurencją, a przy tym wesprzeć szlachetny cel? – Świetnie się składa!
Zostań Partnerem naszych projektów!

Zaproś swoich współpracowników do wolontariatu pracowniczego
Ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie nie tylko będą doskonałym wsparciem dla Fundacji, lecz także przyniosą Twojej firmie wymierne
korzyści.
Udana i samodzielna realizacja wybranej inicjatywy wpłynie znacząco na Twoich pracowników. Zdobędą nowe kompetencje w zakresie:

•

budowania zespołu,

•

wzajemnego motywowania się,

•

efektywnej pracy zespołowej,

•

rozwiązywania konfliktów,

•

komunikacji interpersonalnej,

•

zdolności organizacyjnych,

•

kreatywności.
Dzięki działaniom na rzecz społeczności, które za pośrednictwem Fundacji Lepszy Los, wdrożysz w Twojej firmie, Twoi pracownicy będą lepiej
identyfikować się z firmą, co wprost przełoży się na ich zaangażowanie i wzrost efektywności w pracy.
Pewnie się teraz zastanawiasz jak można pomóc?
Jest na to tyle sposobów, przedstawiamy kilka z nich ☺
Zbiórki pracownicze:
Zorganizuj zbiórkę na rzecz potrzebujących wśród pracowników firmy; zależnie od celu i adresata pomocy mogą to być zbiórki określonych darów
(ubrań, pomocy naukowych, zabawek, żywności) lub środków finansowych. Zebrane w ten sposób dary przekaż w formie darowizny na rzecz
Fundacji Lepszy Los
Udział w ogólnokrajowych akcjach społeczno-charytatywnych:
Włącz swoją firmę w ogólnokrajowe akcje społeczno-charytatywne organizowane przez Fundacje Lepszy Los. Zaproś przy tym i zachęć do udziału
jako wolontariuszy pracowników swojej firmy. Poprzez zapewnienie pomocy organizacyjno – finansowej firmy, pracownicy – wolontariusze
pomagają w organizacji i przeprowadzeniu wybranej akcji charytatywnej.
Własny program społeczny:
Jeśli masz pomysł na konkretną formę pomocy – stwórz własny program społeczny w firmie. Zachęć i zaangażuj chętnych pracowników jako
wolontariuszy i pomóż im w realizacji programu zapewniając pełne wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe (w tym np. pakiet
ubezpieczeniowy).
Chętnie porozmawiamy o możliwościach zorganizowania wolontariatu w Twojej organizacji. Dostosujemy program do Twoich potrzeb, wiedzy i
umiejętności Twoich współpracowników. Wspólnie stworzymy coś wyjątkowego!
Promocja i zaangażowanie społeczne Twojej Firmy, poprzez wspieranie działań Fundacji to rewelacyjny sposób na poprawę wizerunku i wzrost
atrakcyjności jako pracodawcy!
Zapraszamy do kontaktu.

