Залученість суспільства та соціальний вплив
Тренд №6
Відображення бізнесу в суспільстві
36%
В епоху соціальної місії та відповідальності,
зацікавлені сторони уважно спостерігають
над впливом бізнесу на суспільство.
Суспільство – це дзеркальне відображення
бізнесу та його сутності. Соціальна місія є
життєво важливою для його успіху та
процвітання.

респондентів свідчать
про те, що програми соціальної
відповідальності існують у їх
компаніях, але вони мало
фінансуються та не розвиваються

12%

учасників дослідження
вважають соціальну
відповідальність одним із
головних пріоритетів, що
відображається у стратегії
компанії

31%

При цьому
стверджують, що їх організації не
зосереджуються на соціальній
відповідальності

72% респондентів з України вважають даний тренд важливим
46% учасників опитування повідомляють, що їх компанії готові
слідувати даній тенденції

Основна мета програм соціальної відповідальності в організації
31%

30%
24%

23%
19%

21%

19%
16%

Україна
8%
4%

Підтримка бренду
роботодавця

Утримання працівників
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Покращення спільнот, в
яких ми працюємо

Підтримка бренду,
продажів, маркетингу

Інше

3%

Світ

1%
Управління акціонерною
вартістю
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Залученість суспільства та соціальний вплив
Тренд №6
Соціальні програми, які пропонують компанії на українському ринку та в світі
45%

44%
38%
24%

22%

18%

18%

15%

13%

28%

26%

20%
13%

11%

22%
11%

Україна
Світ

Надання
добровільних
пожертвувань /
безкоштовних послуг
благодійним
організаціям

Узгодження
пожертвувань з
кваліфікованими
благодійними
організаціями

Соціальні стипендії

Інше

Дні волонтерства
для всієї компанії

Командні дні
волонтерства

Оплачувана
відпустка за
кваліфіковані
волонтерські
активності

Координація
волонтерських
програм (наприклад,
база даних про
волрнтерські
можливості)

Опис програм соціальної відповідальності організації

36%

34%

26%

31%
22%

21%

18%
12%

Соціальна відповідальність у пріоритеті
Соціальна відповідальність є одним з наших
діяльності як двигун бренду роботодавця та
головних пріоритетів і відображається в
клієнтського бренду
нашій корпоративній стратегії
Україна
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Програми соціальної відповідальності
існують, але мало фінансуються та не
розвиваються

Ми не сильно зосереджуємось на соціальній
відповідальності

Світ
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