Zvykem moderních společností bývá, že se různými aktivitami a finanční výpomocí snaží podporovat nejrůznější projekty,
organizace a zájmy regionu, kde sídlí. I v Densu několikrát do roka pomáháme tam, kde vidíme potřebu naší pomoci, a souhrnně
pak o takových činnostech mluvíme jako o CSR aktivitách, česky o společenské odpovědnosti. Do této chvíle se naše podpora
týkala pouze spolupráce s organizacemi, pro které jsme naše sponzorské dary vyhodnotili jako užitečné a veřejně prospěšné.
Cílili jsme na sociálně znevýhodněné děti, stárnoucí spoluobyvatele, zvířata v liberecké ZOO, sázeli stromy a podporovali mnohé
další projekty. Jim všem budeme rádi i v budoucnu podávat pomocnou ruku a finančně i aktivně dál pomáhat.
Kromě toho se ale chceme soustředit na činnosti, které vykonávají přímo naši zaměstnanci, a finančně je v nich podpořit. Příležitost
získat finanční dar pro svůj projekt / aktivitu má každý měsíc ten z Vás, který je sám aktivní nebo pomáhá ostatním!

DENSO je firmou, která se stará o spokojenost svých
zaměstnanců, a proto PODPORUJE AKTIVNÍ
Pod vlajkou DENSO sponzorujeme jednorázové aktivity jednotlivců (chovatelé /modeláři / rybáři /…) i zaměstnaneckých
týmů (dračí lodě / maratony / turnaje /…). Přispíváme na účastnický poplatek, vybavení, pomůcky, dres, dopravu a další.

DENSO je firmou, která POMÁHÁ TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ OSTATNÍM
A proto sponzorsky podporujeme projekty, kluby, instituce a akce, v nichž aktivně působí, organizují nebo osobně
pomáhají naši zaměstnanci nebo jejich skupiny.
Naše podpora pokrývá oblast:

Sociální / Vzdělávání / Sportu / Spolků / Kultury / Životního prostředí
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Úspěšný žadatel o finanční příspěvek dodržuje jednoduché sedmero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žadatel o příspěvek je kmenovým zaměstnancem / skupinou kmenových zaměstnanců DMCZ po zkušební době.
Žadatel‑zaměstnanec se projektu sám aktivně účastní / jakýmkoli způsobem v něm aktivně vypomáhá (př.: je vedoucím v dět‑
ském kroužku, aktivním členem společenství, dobrovolníkem na akci, jiným způsobem daný subjekt sám aktivně podporuje).
Každý takový zaměstnanec může o příspěvek požádat 2x ročně, vždy na jiný projekt.
Pokud žádost neuspěje první měsíc, zůstává automaticky v hodnocení po následující dva měsíce.
S organizátory podpořených projektů je uzavřena smlouva obsahující podmínky reklamy a propagace, která vyžaduje
práci s logem DMCZ, fotodokumentaci projektu a ochotu sdílet informace s PR oddělením DMCZ, které podporu aktivity
následně veřejně publikuje jako CSR činnost.
Podpořené projekty se musí uskutečnit v roce, kdy na ně byla vyplacena podpora.
Vyloučeny jsou projekty / aktivity týkající se politiky, náboženství a stavící se proti hodnotám lidství.

Jak získám příspěvek:
Zvážím, zda splňuji
sedmero pro to, aby bylo
reálné příspěvek získat.

Příspěvek první měsíc nezískám, přesto mám
automaticky bez nové žádosti šanci příští měsíc.

Příspěvek nezískám ani ve
třetím kole. Žádost je vyřazena.
V kalendářním roce však mohu
požádat znovu, tentokrát však na
jiný projekt.

Příspěvek nezískám ani příští měsíc, přesto
bude automaticky bez další žádosti znovu
posuzován následující měsíc.

Jsem kmenovým
zaměstnancem DMCZ po
zkušební době a aktivně
provozuji volnočasovou
činnost / jsem členem
organizace.

Vyžádám si propagační
předměty DMCZ, které budou
v rámci projektu viditelné.

Vím o potenciálu finančního
příspěvku, který by této
činnosti pomohl.
Vyplním žádost o příspěvek a
odevzdám ji na personální oddělení
zaměstnanci PR. Formulář získám
v Palstatu (CP-HR-40-01), na recepci,
u nástěnky CSR či přímo v kanceláři
personálního oddělení.

Získám příspěvek.
Podepíšu smlouvu.

Během realizace zviditelním
propagační předměty DMCZ
a pořídím fotodokumentaci.

PR zaměstnanci
DMCZ doložím
vyúčtování částky,
která byla na
projekt / aktivitu
sponzorována DMCZ.

Pokud se jedná o veřejnou
akci, pozvu na ní skrze
nástěnku v hlavním koridoru
ostatní zaměstnance.

Vrátím zapůjčené propagační předměty
a poskytnu PR zaměstnanci DMCZ
fotodokumentaci a informace o průběhu
projektu / aktivity.

Jak probíhá administrativa:
Podrobný postup a pravidla sponzoringu
směrem k zaměstnancům DMCZ definuje
směrnice CP-HR-40 uložená
v elektronickém uložišti dokumentů.
Žádosti sbírá zaměstnanec PR vždy do
posledního pracovního dne v měsíci.
Všechny žádosti jsou archivovány.

Příspěvek je přidělován
každý měsíc v celkové
výši 12.000 Kč. Suma
může být přidělena na
jednu žádost či rozdělena
mezi více žádostí.
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Žádosti budou posuzovány dle
charakteru oblasti, do které
spadají, počtu aktivně zapojených
zaměstnanců DMCZ, počtu
lidí, kteří budou mít z výsledku
prospěch, a místa, kde se projekt /
aktivita odehrává.

První pracovní týden v měsíci proběhne
hodnocení žádostí podaných v předchozím
měsíci a žádostí automaticky postupujících
do dalšího hodnotícího období z důvodu
neúspěchu v prvním či druhém kole hodnocení. Žádosti hodnotí komise ve složení HR
manažer, Accounting & Finance manažer,
specialista PR.

O podpořených projektech /
aktivitách informujeme skrze
nástěnku CSR, interní časopis
a webové stránky společnosti.
S organizátorem
podepíšeme smlouvu.

Po hodnocení dojde k
zveřejnění vítězných žádostí
na nástěnce v hlavním
koridoru s názvem „CSR
aktivity“. Zde bude také
uvedeno, kolik žádostí bylo
daný měsíc posuzováno.

Platbu vyplatíme vždy na
bankovní účet uvedený
v žádosti nejdéle 1 měsíc
od podpisu smlouvy.

