Odpowiedzialny Biznes

Biuro tłumaczeń KONTEKST od wielu lat realizuje strategie odpowiedzialnego biznesu w dziedzinach takich jak: działalność charytatywna, etyka biznesu, zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, bezpieczeństwo
w miejscu pracy i ochrona środowiska. Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie strategii CSR jest Dział Współpracy z Klientami z prezesem zarządu na czele.

Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej
Przetłumaczone przez nas dokumenty, takie
jak umowy, upoważnienia, dokumenty rejestracyjne i świadectwa, służą pracownikom
PAH-u przebywającym na misjach zagranicznych w ich codziennej pracy.
Nasz wkład w działalność Polskiej Akcji Humanitarnej polega na nieodpłatnym tłumaczeniu dokumentów wykorzystywanych w bieżących działaniach organizacji.
W efekcie współpracy z PAH-em KONTEKST
został nominowany do konkursu „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Projekt społeczny”.
W ramach współpracy z organizacją zrealizowaliśmy kilkaset projektów o wartości ponad 75 tysięcy złotych.

„Szlachetna Paczka”

„Pomagamy Mikołajowi”

KONTEKST umożliwia pracę osobom z zagranicy. Stwarza to pracownikom warunki do
poznawania innej kultury, tradycji i zwyczajów.
Proces ten pomaga walczyć z uprzedzeniami
oraz sprzyja nawiązywaniu przyjaznych relacji
pomiędzy przedstawicielami różnych nacji.

W 2012 roku z okazji 20-lecia PAH-u KONTEKST został
wyróżniony jako jeden z największych darczyńców Polskiej
Akcji Humanitarnej.

„Ciuch w ruch”
Dzięki zbiórce używanej odzieży na konto
Fundacji Cukierkowo wpłynęły środki pieniężne – w ten sposób działania na rzecz
ekologii łączą się z pomocą dzieciom z cukrzycą typu 1.

W ramach akcji „Pomagamy Mikołajowi”
pracownicy KONTEKSTU odegrali rolę św.
Mikołaja i obdarowali prezentami dziewczynkę, której rodzina przeżywa trudną sytuację ﬁnansową oraz zmaga się z chorobą
nowotworową.

Kobiety na kierowniczych stanowiskach
Kolejną sferą realizacji CSR są stanowiska
kierownicze biura KONTEKST. Aż 75% z nich
zajmują kobiety.
KONTEKST wspiera proces rozwoju zawodowego kobiet oraz pomaga obalać stereotypy związane z narzucanymi im społecznymi
rolami.

Etyka w biznesie
Pracownicy KONTEKSTU przygotowali świąteczną paczkę dla rodziny znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej ze względu na
chorobę obydwojga rodziców.
Adresaci naszej „Szlachetnej Paczki” otrzymali żywność oraz odzież na zimę. Pracownicy naszej ﬁrmy bardzo chętnie zaangażowali
się w tę akcję.

Zatrudnianie obcokrajowców

Nadrzędną zasadą w zarządzaniu kadrą pracowniczą naszego biura jest postawa szacunku, wzajemnego zaufania i tolerancji. Wartości te są również realizowane na co dzień
w relacjach pomiędzy pracownikami oraz
w kontaktach z dostawcami i klientami.

Członkostwo w Forum
Odpowiedzialnego Biznesu

Od 3 grudnia 2010 r. KONTEKST jest członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
a od listopada 2016 r. – partnerem tłumaczeniowym FOB. Do tej pory wykonaliśmy
dla organizacji nieodpłatnie tłumaczenia
o wartości 60 000 złotych.

Podziękowanie za regularne wspieranie działań PAH

Zapraszamy do współpracy

kontekst.pl

