Workshops and Roundtables about Corporate Social Responsibility
& Employee Volunteering

Περιγραφή:
Στο πλαίσιο του 3ήμερου συνεδρίου για τον εθελοντισμό «ethelon days» σας προσκαλούμε σε μια σειρά από
βιωματικά workshops και Roundtables στα οποία θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε, εφαρμόζετε, αξιολογείτε και
αναπτύσσετε ένα Εταιρικό Πρόγραμμα Εθελοντισμού Εργαζομένων, καθώς και αποτελεσματικές πρακτικές ώστε να
προσφέρετε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εταιρεία και τους ανθρώπους σας, αλλά και στην Κοινωνία των Πολιτών.
Πρόκειται για μια ημέρα ιδανική για τα Στελέχη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας ή τους Συντονιστές Εταιρικών
Εθελοντικών Ομάδων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα εθελοντισμού της εταιρείας και είτε είναι νέοι,
είτε αναζητούν νέες πρακτικές για την ενίσχυση των υπάρχοντων προγραμμάτων.

Τι θα κερδίσετε μέσα από την συμμετοχή σας:
•
•

•
•

Θα ανακαλύψετε τις θεμελιώδεις πρακτικές του αποτελεσματικού Εταιρικού Εθελοντισμού, καθώς και
επιτυχημένα case studies ανάπτυξης και διαχείρησης Εταιρικών Εθελοντικών Προγραμμάτων
Θα κατανοήσετε καλύτερα τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας ενός Προγράμματος, από τη
δημιουργία του πλάνου, την επικοινωνία του, την εμπλοκή διαφορετικών επιπέδων εργαζομένων (ηγεσία,
εργαζόμενοι), την εξωτερική επικοινωνία του Προγράμματος,
Θα μάθετε νέους τρόπους επικοινωνίας των δράσεων σας εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και πρακτικές
μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου
Θα γνωρίσετε και αλληλεπιδράσετε με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών

Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2018
Τοποθεσία: Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Αθήνα
Κόστος Συμμετοχής: 150€ (10% έκπτωση για κάθε επιπλέον κράτηση ανά εταιρία)
Πληροφορίες/Κρατήσεις: hi@ethelon.org/ 210 8115398
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ethelondays.gr/

Workshops που θα πραγματοποιηθούν
1) Employee Volunteering from A to Z

Jonathas Barreto, Points of Light Senior Director/Global Partnerships
Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα Workshop από τον Senior Director του Points of Light, Jonathas
Barreto, κατά τη διάρκεια του οποίου θα ανακαλύψετε καλές πρακτικές σχεδιασμού, ανάπτυξης και ενίσχυσης
Εταιρικών Εθελοντικών Προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

2) Employee Engagement from A to Z

Χρυσούλα Διακάτου, Communications Manager, Abbvie
Νικολέττα Καβαθούλη, HR Senior Manager, Mercedes-Benz Hellas SA
Διάνα Φαγούδη, HR Communication & Engagement Executive, Teleperformance Greece
Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε επιτυχημένα case studies Εταιρικών Προγραμμάτων Εθελοντισμού,
στο κομμάτι του engagement και της μεγάλης συμμετοχής εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων, από
την ηγεσία μέχρι την βάση.
3) Q&A session: Proposals Evaluation
Αντιγόνη Μαυραγάνη, Νομική Σύμβουλος Ιδρύματος Μαρτίνου
Θα μάθετε τρόπους αξιολόγησης μίας δωρεάς καθώς και όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για να προχωρήσετε στην
αποδοχή ή όχι μίας πρότασης δωρεάς σε έναν οργανισμό.
4) How to Communicate your Action/Impact
Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, ANT1
Θα έρθετε σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας των δράσεων και του αντίκτυπού σας σε εσωτερικά
και εξωτερικά κανάλια ώστε να βρείτε τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας που ταιριάζει στην εταιρεία σας.
5) How to measure your Impact
Jonathas Barreto, Points of Light Senior Director/Global Partnerships
Θα μάθετε θεμελιώδης τρόπους καταγραφής και μέτρησης του αντίκτυπου και συγκεκριμένα των ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών των δράσεων σας.
6) Skills Based Volunteering Round Table
Jonathas Barreto, Points of Light Senior Director/Global Partnerships
Θα μάθετε τρόπους εμπλοκsής των εργαζομένων σας σε Εταιρικά Εθελοντικά Προγράμματα με βάση τα
ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας των πολιτών.

Jonathas Barreto, Points of Light Senior Director/Global Partnerships
Ο Jonathas Barreto έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην προώθηση της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιωσιμότητας στον Ιδιωτικό και τον
Δημόσιο τομέα της Βραζιλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα
εργάζεται ως Senior Director στον οργανισμό Points of Light (Washington, DC, ΗΠΑ),
επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας
ενεργοποίησης των πολιτών, με την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας των οργανισμών, καθώς
και την ανάπτυξη στρατηγικών cross-sector συνεργασιών. Με τα χρόνια, ο Jonathas συνεργάστηκε
με κορυφαίους οργανισμούς όπως McKinsey & Company και Ashoka, κερδίζοντας μεγάλη εμπειρία
στην ανάπτυξη διατομεακών εταιρικών σχέσεων και στρατηγικών κοινωνικών επενδύσεων.
Το 2011, του απονεμήθηκε το Atlas Corps Fellowship για να υπηρετήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ο νέος
ανερχόμενος ηγέτης και επαγγελματίας ανάπτυξης από τη Βραζιλία. Το 2013, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους Top
99 κάτω των 33 νέους ηγέτες Εξωτερικής Πολιτικής στον κόσμο από το Diplomatic Courier και το Young
Professionals in Foreign Policy των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Ομοσπονδιακό
Πανεπιστήμιο της Juiz de Fora (Βραζιλία) με μαθήματα ειδίκευσης για την Εταιρική Βιωσιμότητα, την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και τη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων.

ethelon days:
Το ethelon days είναι μία τριήμερη συνάντηση αφιερωμένη στον εθελοντισμό. Εθελοντές, εταιρικός κόσμος και
Κοινωνία των Πολιτών θα βρεθούν στις 2-4 Νοεμβρίου στο Impact Hub, ώστε να ενημερωθούν για οτιδήποτε
νεότερο σχετικά με τον εθελοντισμό, μέσα από διαδραστικά workshops, roundtables αλλά και εθελοντικές δράσεις.

