АКТИВ ПОФО
Програма за обществена фирмена отговорност

Отговорност към Служителите
Гъвкаво работно време и дистанционно
изпълнине на служебните ангажименти;
Подкрепа за ползване на отпуск на
родителите в случай на нужда;
Разработване на вътрешна система на
заплащане,
отчитаща
индивидуалния
принос и резултатите от работата;
Поддържане на ефективни комуникационни
канали и подпомагане на служителите в
критични ситуации.
Фирмена култура
Създаване на фундаментални ценности –
честност, откритост, почтенност и високи
етични стандарти на работа, заложени във
всички междуличностни взаимоотношения;
Осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
Осигуряване на благоприятна работна среда
- в хармония изкуството, растителния и
деловия свят.
Инициативи
Редовно
организиране
на
вътрешни
обучителни семинари; участие във външни
обучения и квалификационни курсове;
Организиране на кулинарен ден “Актив” ;
Чествания и тематични фирмени партита;
Участие в “Спортен ден Актив”.

Отговорност към Околната среда
Компанията се ръководи от принципите за
осъществяване
на
дейност
в
чиста
екологична и здравословна среда.
Фирмена култура
Оценка на екологичния риск при вземане на
решения за нови проекти и инвестиции.
Избор на целесъобразен, ресурсоспестяващ и
с нисък екологичен риск вариант. Като
консултантска компания АКТИВ подпомага
разработването на проекти на партньори и
клиенти като се ръководи от горепосочените
правила и по този начин мултиплицира
добрите практики.
Инициативи
“Електронен офис” – за съхранение на
повече живи дървета и екологичното
равновесие;
Разделно събираме на хартия и предаване
за рециклиране;
Използваме енергоспестяващо осветление
и отопление и консумация на вода;
Разделно събиране на излезли от употреба
батерии;
Поддържане на прилежащите зелени
площи към офис сградата в идеален вид,
засаждане на цветя и декоративни храсти;
Инициатива
за
намаляване
на
пластмасовите отпадъци /пластмасови
чаши, химикали, офис консумативи/.

Етичност и Отговорност към
Заинтересованите страни
Служители - предоставяне на възможности
за повишаване на квалификацията и
професионално развитие; грижа за здравето
Клиенти,
партньори,
доставчици,
конкуренти - коректно отношение в
работата с тях - съобразно принципите на
Бизнес етика; oтговорност пред партньорите
с предоставяне на продукти услуги с
добавена стойност;
Академични среди – взаимодействие с
ИУ-Варна и Варненска Търговка гимназия
„Георги Стойков Раковски”;
Социални партньори - включване в
сигнали за „зов за помощ”; подкрепа на
домове за деца, лишени от родителска
грижа;
Местна общественост и иниативни
групи – провеждане на традиционен
турнир по плажен волейбол и плажен
футбол за насърчаване на спорта сред
младите хора;
Бизнес среда – издаване на „Класация
Актив” - ориентир за развитието на бизнеса
в България;
Държавни институции - подкрепа на
антикорупционни действия и контрол над
злоупотребите.
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Основни приоритети
Инвестиции в Образование и Спорт

Участие в проекти с дългосрочен общественополезен ефект
Подпомагане на образованието, повишаване на квалификацията на младото поколение в България и Европа:
o Образователен WORKSHOP „Активиране” - “Образование днес – ефективност утре” - безвъзмезден ангажимент на
специалисти от АКТИВ в ролята на консултанти по предварително заявени теми от учебната програма на гимназията;
o Предоставяне на мениджърски позиции в Актив на ученици по инициативата “Мениджър за един ден” на Junior Achievement Bulgaria;
o Безвъзмездно включване в провеждането на Международни летни школи, образователни тренинги, стажове и срещи с ученици и студенти
от България и Европа.
Ежегоден турнир по плажен волейбол и плажен футбол - насърчават професионалисти и аматьори да постигат спортни постижения в
двата спорта, предоставяне на възможност за изява пред публика и за придобиване на увереност, емоционално отпускане и освобождаване от
напрежението и стреса - особено важен фактор за младите хора - за да продължат да спортуват.

Стратегически бизнес цели в подкрепа на ПОФО АКТИВ
Устойчиво развитие на бизнеса
свързано с фирмените клиенти
и
партньори,
служители,
местна власт

Социално-отговорни
дейности
в
полза
на
обществото:
„За един по-чист бизнес”; „За едно по-знаещо и
можещо общество - Триъгълник на знанието”; „За
повече спорт и по-малко стрес сред младите хора”

Развитие
на
персонала
и
непрекъснато повишаване на
професионалната квалификация
- създаване на Банка за таланти

