PROGRAMA SOM RESPONSABLES

Vols ser una empresa socialment
compromesa?
Cada dia hi ha un major nombre d’empreses que, més enllà d’aconseguir els
seus objectius, desenvolupen una tasca de responsabilitat social corporativa
(RSC).
Mans Unides vol estimular la col·laboració de les empreses en el seu projecte
de crear un món menys desigual i més just.
Una empresa solidària:
- es compromet amb la resolució dels reptes i problemes de la societat.
- es distingeix de la competència amb uns valors positius, que el consumidor
valora.
- enriqueix la imatge de la seva marca en associar-la als valors de la solidaritat.
- i motiva els seus treballadors, proveïdors i clients a sentir-se partícips d’un
projecte d’ajuda als més desfavorits.
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“Som responsables”,
un programa de RSC a
l’abast de tothom
Mans Unides, amb el desig de facilitar que totes les
empreses puguin assumir la seva responsabilitat social, ha creat el programa “Som responsables”, que
ofereix una variada gamma de possibilitats per exercir la solidaritat i visibilitzar el seu compromís.
El programa “Som responsables” dedica una especial atenció a les pimes, comerços i clubs esportius,
posant de manifest que la responsabilitat social ens
afecta a tots, independentment de la grandària de
l’empresa o entitat.
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Com pot col·laborar la teva empresa?
MÀRQUETING AMB CAUSA
DONATIUS

PROGRAMES DE RSC
AMB EMPLEATS

PROGRAMES DE RSC
AMB CLIENTS
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Col·laboracions

Donatius

Una manera senzilla i eficaç perquè la teva empresa
pugui contribuir al benestar dels més desafavorits és
fer un donatiu.

PATROCINI DE PROJECTES

Mitjançant el Patrocini de projectes, l’empresa apadrina o finança completament un projecte concret que
pot estar associat al seu sector d’activitat. Aquesta
fórmula de col·laboració vincula l’empresa donant
amb la població o comunitat del Tercer Món beneficiària del projecte.

OPERACIÓ ENLLAÇ

Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular
empreses i altres col·lectius amb un dels projectes
als quals Mans Unides dóna suport al Tercer Món.
Qualsevol persona o col·lectiu interessat pot triar,
entre els projectes aprovats, aquell amb el qual vulgui fer una Operació Enllaç.

ALIATS DE MANS UNIDES

Les empreses aliades ajuden a fer possible els
projectes de Mans Unides a través d’aportacions
periòdiques. La periodicitat dels donatius pot ser anual, trimestral o mensual.

EMERGÈNCIES

Les empreses poden implicar-se amb donacions
puntuals amb motiu d’una campanya d’emergència,
arran d’una catàstrofe, com ara un terratrèmol, una
crisi de fam, inundacions, etc.
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Col·laboracions

Màrqueting amb causa

Una altra forma de col·laborar amb Mans Unides és
associar-se a determinades accions de màrqueting
solidari.

PRODUCTES SOLIDARIS

Són accions lligades al llançament i comercialització
d’un producte. L’acció preveu la donació d’una part
dels ingressos generats per les vendes.

PROMOCIONS SOLIDÀRIES
Són promocions dirigides a col·lectius de clients actuals i potencials. L’empresa ofereix realitzar un donatiu a una causa solidària si el client realitza una
acció. Alguns exemples: contestar una enquesta,
acceptar un canvi de comunicació de paper a electrònica, visualitzar anuncis, convertir-se en seguidor
de l’empresa en les xarxes socials, etc.

ESDEVENIMENTS SOLIDARIS
Són esdeveniments que organitza l’empresa o en
els quals participa com a patrocinador, destinant una
part dels ingressos o del patrocini a Mans Unides.

PATROCINI DE CAMPANYES
DE MANS UNIDES

Consisteix en col·laborar com a patrocinador en
campanyes, accions, conferències o altres esdeveniments organitzats per Mans Unides. El patrocinador tindrà visibilitat en la comunicació de l’esdeveniment.

PUBLICITAT CONJUNTA
Les empreses poden col·laborar amb Mans Unides
cedint espais publicitaris, fent campanyes de publicitat conjunta o subvencionant campanyes de Mans
Unides.
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Col·laboracions

Programes de RSC amb empleats

Les empreses són el nucli central de relacions entre diversos col·lectius. Els més importants són els empleats i els clients. Implicar-los en el programa de responsabilitat social
de l’empresa té molts beneficis quant a motivació i imatge.

MICRODONATIUS

Una de les modalitats més esteses és l’aportació periòdica dels empleats que ho desitgin
d’un petit donatiu. Per exemple la cessió dels cèntims de la nòmina o d’un euro al mes.
Això pot tenir un efecte multiplicador i de sinergia quan l’empresa es compromet a donar
una quantitat igual i per tant duplica el donatiu de l’empleat.

VOLUNTARIAT CORPORATIU

Es tracta que els empleats de l’empresa cedeixin una part del seu temps extra laboral per
ajudar Mans Unides en els seus diversos objectius, com ara: accions de sensibilització en
actes de presència pública o l’organització d’esdeveniments solidaris.

Col·laboracions

Programes de RSC amb clients

PUNTS SOLIDARIS

En els programes de fidelització, es pot oferir als clients la possibilitat de canviar els punts
aconseguits per donatius a projectes de Mans Unides.

FELICITACIONS DE NADAL
SOLIDÀRIES

Aquesta opció permet oferir el valor
afegit d’un perfil solidari a les felicitacions de Nadal, regals d’empresa, calendaris, concursos infantils, etc.
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El programa “Som responsables” per a
Pimes, comerços i clubs esportius
Per a Mans Unides és de la màxima importància que totes les entitats, independentment de la
seva grandària, puguin incorporar la Responsabilitat Social Corporativa en el seu entorn d’actuació. Per a això posem a la seva disposició una sèrie de facilitats.

COL·LABORACIÓ EN UN PROJECTE
Com ja queda dit, l’Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular empreses i altres col·lectius amb un dels projectes als quals Mans Unides dóna suport al Tercer Món.
Aquesta col·laboració permet l’empresa, per exemple, comunicar que està contribuint a la
construcció d’un hospital o d’una escola, encara que només aporti una quantitat de diners
limitada i assequible a les seves finances.

DONATIUS A PARTIR D’1 € AL DIA
El donatiu es pot fraccionar en pagaments trimestrals o mensuals al llarg d’un any. A partir
d’1 € al dia la teva empresa, comerç o club esportiu podrà participar en el programa “Som
responsables”.
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Contrapartides
DESGRAVACIÓ FISCAL
La seva empresa rebrà els corresponents certificats per a la desgravació fiscal dels donatius.
Mans Unides està acollida als beneficis fiscals de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

DISTINTIU “SOM RESPONSABLES”
A totes les empreses que col·laboren amb donatius a Mans Unides se’ls lliurarà l’etiqueta
“Som responsables”.
A més tindran la possibilitat d’utilitzar el logotip “Som responsables” a la seva pàgina web
i en les xarxes socials.

PRESÈNCIA AL BLOG I XARXES SOCIALS DE RSC
La seva empresa i els projectes amb els quals col·labora tindran una àmplia difusió al blog
i a les xarxes socials de RSC de la mà de Mans Unides.
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Contrapartides
DIPLOMA “SOM RESPONSABLES”
Si la seva empresa fa un donatiu, per valor d’un mínim que es fixa cada any, se li farà
entrega del diploma acreditatiu amb el qual Mans Unides agraeix la seva participació en
el programa.

Mans Unides fa lliurament d’aquest diploma a Nom de l’empresa
en agraïment a la seva participació destacada, el 2014, en el Programa Som Responsables.
Barcelona, 8 de febrer del 2015

Joan Martí i Llobet
President - Delegat Mans Unides Barcelona

LOGOTIP DE L’EMPRESA EN
LA WEB DE MANS UNIDES
Si la seva empresa ha estat acreditada
amb el diploma “Som Responsables”
tindrà dret també a que el seu logo estigui present en l’apartat de “Empreses
Responsables” de la web de Mans Unides.
Si la seva empresa ha rebut el diploma
durant cinc anys o ha patrocinat un projecte de Mans Unides, tindrà dret que el
seu logotip figuri en un lloc destacat de
la web, a l’apartat de “Empreses patrocinadores“.
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Contacte
ONG Mans Unides
Departament d’Empreses

C/ Pau Claris 190, 1r 1ª, 08037 Barcelona
Tel: 934 877 878
empresas@mansunides.org
http://www.mansunides.org/
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“La responsabilitat social
és cosa de tots”

