Основна идея и цел на проекта
Проектът „Игри за добрини“ цели да
покаже,
че
отговорните
компании,
доброто здраве на служителите, спортът и
каузите могат да вървят ръка за ръка. За
целта Мрежата организира спортни
турнири, в които всяка участваща
компания се бори за избрана от нея
социална кауза. Така печелейки турнира,
печели и избраната от отбора кауза, за
която отива събрания награден фонд.

Каузата да отговаря на следните общи
характеристики:
• Крайният бенефициент на каузата да
не е компанията, нито услуга, която
ще извърши от компанията за
бенефициента
• Каузата трябва да се вписва в
рамките за корпоративна социална
отговорност

„Игри за добрини“ е част от колективната
програма на Българската мрежа на
Глобалния Договор на ООН „Здрави на
работа“ в изпълнение на Стратегическия
план 2015+ за работа по Целите на ООН за
устойчиво развитие и по точно Цел 3
“Осигуряване на здравослoвен начин на
живот и стимулиране на благосъстоянието
на всички във всички възрасти”.

За кого е предназначен проектът
За компаниите, които припознават
идеята и ценностите на проекта
За компаниите, които целят и желаят
създаването на устойчиви връзки с
местната общност
За компаниите, които разпознават
ползите от проекта за служителите и
тяхното здраве, за работодателите и
за общността

•
•
•

Какво представлява проектът
•
•
•

Спортни игри с каузи, за които се
борят различните отбори на
компаниите
Участие
в
състезание
по
дисциплини като футбол, тенис на
корт, тенис на маса, волейбол
Участие в многопластов проект,
където фокусът не е просто върху
дарителството, а върху здравето на
служителите

Защо да се включим
•
•
•

За каузите
•
•

•

Всяка компания заявява каузата, за
която ще се бори
При победа на дадена компания в
дисциплина събраната сума от
таксите участие от наградния фонд
за дисциплината отиват за каузата
на победилата компания
Каузата може да е избрана от
компанията или при липса на
такава, може да бъде препоръчана
от фондация BCause

•

•

Проектът е с фокус върху
ценностите на благотворителността
и доброто здраве
Адресира значими социални каузи,
за които се състезават отборите на
различните компании
Стимулира
спортния
и
здравословен начин на живот,
носейки позитивно послание и
настроение
Участие в колективен проект с
различни спортни дисциплини,
който има ефект върху обществото,
посредством каузите, за които
различните отбори се борят
Участие в проект, който показва, че
зад отговорните компании и
индустриите, стоят хора, които
пряко допринасят за обществото

Ползи за компаниите
•
•
•
•

•
•

Условия за участие

Ангажиране на служителите по нов
и нестандартен начин
Изграждане на емоционална
връзка между служителите,
общността и компаниите
Създаване у служителите на чувство
за значимост, съпричастност и
принадлежност към компанията
Подобряване
на
вътрешната
комуникация и организационна
среда
Утвърждаване на компанията като
добър корпоративен гражданин
Позитивна и трайна връзка между
компанията и местните общности

•

•
•

Такса участие в турнир по спорт в
проекта „Игри за добрини“ – 750 лв
за членовете на Мрежата и 850 лв.
за организации извън членската
мрежа. Сумата от 500 лв. от таксата
е
разпределена
за
благотворителния фонд за каузата.
Турнирът е за любители и аматьори
Право на участие имат и сборни
отбори, съставени от състезатели,
служители на две или повече
организации, които защитават своя
кауза.

Партньор Фондация BCause

Снимка от футболен
ТехноЛогика и Софарма

турнир

между

Какво получавате
•
•
•

•

•

Обща визия и комуникация на
проектът
Наръчник с методика на
провеждането на турнирите,
указания и предложения
Участие в спортен турнир, където
фокусът не е само върху здравето на
служителите, но и върху
колективното спортуване с
благородна кауза
Възможност за колективна игра на
служителите в даден спорт и
ангажиране със социално значима
кауза
Участие във финално мероприятие

