ישראל | משאבי אנוש |  23במאי 2016

לתת ולקבל בחזרה
זה הזמן לעשייה חברתית!

קישורים רלבנטיים:

שלום לכולם,
אנו ב  Deloitte -מאמינים בערך הנתינה הבא לידי ביטוי בממשקים השונים שלנו מול לקוחותינו,
ביננו ובין עצמנו ובינינו ובין הקהילה בה אנו חיים .בהקשר זה ,של תרומה לקהילה ,אנו פועלים
באמצעים שונים כגון עבודות פרו בונו ,תרומות כספיות ופעילות התנדבותיות בשטח.
כזכור ,ייעודנו  To Make an Impact that Mattersמתייחס להשפעה המשמעותית שאנו שואפים
לייצר על אנשינו ,לקוחותינו והקהילה בה אנו חיים .עלינו להיות מחוברים אל הסביבה בה אנו
פועלים ,קודם כל כבני אדם אך לא פחות חשוב מכך  -כארגון מוביל בשוק הישראלי.
אנו מאמינים כי אדם הבוחר להשקיע מזמנו וממרצו בפעילות התנדבותית למען הזולת ,הוא אדם טוב
יותר ,הרואה את האחר למול עיניו .הוא אדם שירותי יותר הן כלפי חבריו לצוות והן אל מול לקוחותיו,
זהו סוג האדם שנרצה שיהיה בין שורותינו וזהו ההון האנושי שהפירמה מבקשת להצמיח ,לקדם
ולהתגאות בו.
ברוח זו ,ולאחר בחינת פעילותנו הענפה בתחומי הנתינה ,החלטנו כי נכון יהיה לשנות את אופי
פעילויות ההתנדבות שלנו לכזה שיהיה משמעותי הרבה יותר ואנו עוברים מימי התנדבות ארעיים
וחד פעמיים ,לאימוץ צוותי של עמותה או ארגון .ברצוננו לעבור לקשר ארוך טווח שיביא לידי ביטוי את
יכולתנו להעניק ממגוון תחומי ההתמחות שלנו כשירותי פרו בונו ,ואת מימוש יכולות אנשינו על שלל
כישוריהם לטובת עמותות  /ארגונים אלה בהתאם לצרכיהם.
מעבר לכך ,כפירמה גדולה המהווה צומת מרכזי בשוק המקומי והבינלאומי ,ביכולתנו להוות
פלטפורמה משמעותית לעמותה  /הארגון הנבחר לשם יצירת חיבורים עסקיים ואחרים ,גיוס משאבים
ועוד.
ניצנים ראשונים של עשייה כאמור מתקיימים כבר היום במספר צוותים ,ביניהם:
צוותו של אבי קיסר שאימץ את חטיבת הביניים "עידנים" ברמלה ומידי שבוע ,נשלחים נציגים מהצוות
להענקת שיעורי תגבור במתימטיקה לתלמידי בית הספר .על פעילות מבורכת זו קיבל הצוות את
צל"ש האחריות החברתית לשנת  Deloitte2015בטקס העובד המצטיין.
צוותיהם של זהר ימי ואופיר גולומבק אשר יצרו קשר עם מועדונית ויצ"ו לילדים יוצאי העדה
האתיופית בשכונת פרדס כץ .עמותת  ATאותה אנו מלווים מזה שנים רבות ,זכתה השנה לחיבור אל
צוותו של עידן אורמן לבניית אסטרטגיה לעמותה .צוותים נוספים (הילה בר הויזמן ,לינור דלומי ועוד)
שותפים לפעילויות פרו בונו מתמשכות ,רבות ומגוונות.

וכאן אתם נכנסים לתמונה
אנו קוראים לכם להפוך את תרומתכם לקהילה למשמעותית יותר עבור הגוף המקבל ,ולא פחות
חשוב  -עבור חברי הצוות הנרתם .הנכם מתבקשים לכנס את הצוות ולבחור בגוף שהנכם מאמינים כי
ביכולתכם לתרום לו.
ברוח הארגון הגלובאלי ,אנו מצפים מכם למקד בחירותיכם בעמותות וארגונים הפועלים בתחומי
החינוך ובתחומי קידום והעצמת ילדים ובני נוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
אנו מזכירים כי גם כשאנו מעניקים שירות בתרומה  -אנו שומרים על מקצועיות ואיכות בסטנדרט
 Deloitteהמוכר!
נאחל לכולנו ,שתמיד נהיה בצד הנותן,
אילן בירנפלד
יו"ר ומנהל עסקים ראשי
יגאל דור
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למידע ולפרטים נוספים:
אֹורי לזר,
מנהל הרווחה והאחריות החברתית03-6085357 ,
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