Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης από τη SAP και για το
2016
Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί ουσιαστική
προτεραιότητα για τη SAP Hellas η οποία ενσωματώνεται ξεκάθαρα
στη στρατηγική, την κουλτούρα και την καθημερινή λειτουργία
της εταιρίας. Και για το 2016, μέσα από πληθώρα δράσεων και με
την απόλυτη συμμετοχή και στήριξη των εργαζομένων της, η SAP
Hellas απέδειξε εμπράκτως τη δέσμευση της για την ενίσχυση της
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της καινοτομίας, την υποστήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την καταπολέμηση της ανεργίας.
H SAP ενθαρρύνει έμπρακτα τα στελέχη της να συμμετέχουν σε
εθελοντικές δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2016 υλοποιήθηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα SAP Social Sabbatical,
μέσα από το οποίο 12 επιλεγμένα στελέχη της εταιρείας
εργάστηκαν εθελοντικά για 1 μήνα με τέσσερις Ελληνικές startups, με στόχο να τις βοηθήσουν να επιλύσουν επιχειρηματικές
προκλήσεις και να τις ενισχύσουν, μεταδίδοντας τεχνογνωσία και
εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν
οι start-ups ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, Aephoria, AFI και HIGGS. Το
αποτέλεσμα δικαίωσε με το παραπάνω τις προσδοκίες όλων των
ομάδων, και η SAP έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τη συνεργασία
της με τις ομάδες αυτές, ώστε τα οφέλη που αποκομίζουν να
είναι πολλαπλάσια της αρχικής δράσης.
Επίσης, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη

της καινοτομίας, η SAP Hellas οργάνωσε για 2η χρονιά φέτος το
SAP next-gen Forum, παρουσιάζοντας σε φοιτητές και νέους
απόφοιτους όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και
αναδεικνύοντας ευκαιρίες απασχόλησης και καινοτομίας στον
κλάδο της πληροφορικής και
της ψηφιακής τεχνολογίας.
Επιπλέον
στήριξε για 6η συνεχόμενη χρονιά το Σωματείο
Επιχειρηματικότητας Νέων (SEN) τόσο μέσα από την οικονομική
υποστήριξη των δράσεών του, όσο και μέσα από την ενεργό
συμμετοχή στελεχών της σε συγκεκριμένα projects. Αντίστοιχα
δυναμική ήταν και η συνεργασία της SAP Hellas με το Κέντρο
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Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), ενώ υποστήριξε και το διαγωνισμό
Beyond Hackathon της Eurobank.
Τέλος, με απόλυτη δέσμευση για την υποστήριξη της κοινωνικής
συνοχής, η SAP υποστήριξε το έργο του ΚΕΘΕΑ, οργανώνοντας και
συμμετέχοντας στη δράση «RUN with NO LIMITS», δημιουργώντας
ομάδα 75 δρομέων και συμμετέχοντας στον 34ο Μαραθώνιο της
Αθήνας. Παράλληλα, μέσα από τη δραστηριοποίηση των εργαζομένων
της η SAP υποστήριξε με τη διάθεση ρουχισμού, παιχνιδιών και
απαραίτητων ειδών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας
Συμπαράστασης Παιδιών & Οικογένειας.

το Κέντρο

Με όραμα τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή στη στήριξη της
κοινωνίας, την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της
καινοτομίας, η SAP Hellas εισέρχεται στο 2017 με την ίδια
υπευθυνότητα και ακόμα περισσότερες δράσεις στον ετήσιο
προγραμματισμό της.

