To 2012 η
EuroCharity
υπέβαλλε τον
πρώτο απολογισμό προόδου
(Communication
on Progress-COP)
ως προς την εφαρμογή των 10 αρχών
του Οικουμενικού
Συμφώνου των
Ηνωμένων Εθνών,
αποδεικνύοντας τη
δέσμευσή της στη
σημαντικότερη διεθνή πρωτοβουλία,
που αφορά στην
εταιρική υπευθυνότητα και στην
αειφόρο ανάπτυξη.

Παγκόσμια δέσμευση
τώρα και για το μέλλον
Η EuroCharity έχει συνυπογράψει τις Αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου, αποτελεί ιδρυτικό μέλος
του τοπικού δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο
από το 2008 στο οποίο ο Διευθύνων Εταίρος της
αποτελεί μέλος της συντονιστικής γραμματείας,
ενώ είναι και μέλος του βελγικού τοπικού δικτύου
του Οικουμενικού Συμφώνου.
Κοινωνική Δέσμευση
Από το 2006, η EuroCharity στέκεται σταθερά στο
πλευρό της κοινωνίας των πολιτών μέσω του θεσμού της χρηματοδότησης προγραμμάτων ΜΚΟ.
Για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκαν οι δράσεις «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αθήνα»
του Σωματείου «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος»
και «Δράση για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω των
συνεπειών της κρίσης» του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία - ΣΟΨΥ Πάτρας. Η τελική επιλογή για την
ετήσια χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΜΚΟ της
EuroCharity βασίστηκε στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (οκτώ χιλιάδες ψήφοι),που
διεξήχθη στο eurocharity.gr, στα αποτελέσματα του
Κοινωνικού Βαρόμετρου A.S.B.I. και στη γνώμη
πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής.
Οι 10 αρχές
Στο COP, η EuroCharity υπογραμμίζει προηγούμενες δράσεις που πραγματοποίησε από το έτος
ίδρυσής της (2006) μέχρι το Δεκέμβριο του 2011,
ενώ αναφέρεται και σε μελλοντικά σχέδια, δράσεις
και δεσμεύσεις σε τομείς όπως είναι τα ανθρώπινα
δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον
και η καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η EuroCharity ενισχύει την πληροφόρηση γύρω
από το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσπαθώντας να μυήσει στις αρχές
του Οικουμενικού Συμφώνου και την εφοδιαστική
της αλυσίδα.
Συνθήκες Εργασίας
Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας
και η επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού γίνεται
με διαδικασίες οι οποίες αποτρέπουν οποιαδήποτε
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φαινόμενα εξαναγκαστικής και παράνομης εργασίας. Επιπλέον, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια και καθηγητές, οι οποίοι
επιβλέπουν τις συνθήκες εργασίας των φοιτητών
που πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση.
Περιβάλλον
Η EuroCharity έχει στόχο να καταστεί μια πλήρως
ανθρακικά ουδέτερη εταιρεία. Το 2011 αύξησε το
ποσοστό των επαναχρησιμοποιούμενων αποβλήτων από 65% σε 95%, ενώ κατέστησε ανθρακικά ουδέτερα τα δύο Portal eurocharity.gr και
eurocharity.eu, αντισταθμίζοντας τους ρύπους
μέσα από ένα υδροηλεκτρικό έργο στη Νότια
Ταϊβάν. Επιπλέον, η εταιρεία προσπαθεί με κάθε
ευκαιρία να ευαισθητοποιήσει τους πελάτες, μέλη,
προμηθευτές και κοινωνικούς της εταίρους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του
περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και
την κλιματική αλλαγή.
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Η εταιρεία εφαρμόζει μια αυστηρή και αδιαπραγμάτευτη πολιτική ενάντια στη διαφθορά και είναι
αρωγός σε κάθε προσπάθεια προώθησης της διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ είναι ένας από τους
επίσημους υποστηρικτές της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης κατά της Διαφθοράς που οργανώνει η
Διεθνής Διαφάνεια.
Συνέργειες
Η εταιρεία είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, έχοντας
συνάψει συμμαχίες με διεθνείς οργανισμούς υψηλού κύρους όπως είναι το UN Global Compact, το
Global Reporting Initiative (GRI), το CSRwire αλλά
και τo United Nations Environment Programme
(UNEP). Η EuroCharity δεσμεύεται να συνεχίσει
τις δράσεις υπευθυνότητας και στα επόμενα χρόνια, ενώ όπως αναφέρεται σχετικά στο προοίμιο
του COP: «Η EuroCharity θα λάβει επιπρόσθετα
μέτρα προκειμένου να υλοποιήσει τις Αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου και θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις εταιρείες και τους οργανισμούς, ειδικά
μέσω του αναπτυσσόμενου δικτύου μελών της, να
δεσμευτούν σε αυτές τώρα και στο μέλλον».
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