BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Premis

Novartis
Reconeixement Respon.cat 2017 al programa empresarial
de voluntariat

respon.cat 2017
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Novartis ha rebut el
Reconeixement
Respon.cat 2017 al
programa empresarial
de voluntariat

Plantilla 3.048 (118.393 globalment)
Facturació 1.540 M€ (48.500 M$ globalment)
Activitat Farmacèutica
Localitat i comarca Barcelona (Barcelonès)
Pàgina web www.novartis.es

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Presentació
Novartis aporta solucions per cuidar de la salut que responen a l’evolució de les necessitats dels pacients i de les societats en tot el món. Amb un ampli portafoli que
inclou medicaments innovadors, medicaments genèrics i biosimilars i productes
per cuidar la visió. Els seus productes estàs disponibles en aproximadament 155
països i van beneficiar prop de 1.000 milions de pacients durant el 2016.
Missió
Descobrir noves maneres de millorar i allargar la vida de les persones.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
Resum de les actuacions de voluntariat d’empresa
• 
Dia de la solidaritat: Es tracta de la iniciativa social interna amb més repercussió del Grup Novartis. Hi participen gairebé 80 països amb l’objectiu de
destinar un dia de la seva jornada laboral a participar en diverses activitats
solidaries que s’organitzen en col·laboració amb institucions i ONG que treballen en l’àmbit social.
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• 
Jocs interempreses: Olimpíada empresarial solidària organitzada per a 32 esdeveniments que té l’objectiu de promoure el treball en equip i la solidaritat
entre les empreses a través de l’esport.
• 
Donació de roba.
• 
Recollida de taps.
• 
Euro solidari: Iniciativa interna que té com objectiu contribuir a la millora
de la salut i la qualitat de vida de les població de països en vies de desenvolupament. Hi poden participar tots aquells col·laboradors del Grup Novartis
Espanya que ho desitgin donant 1€ de cadascuna de les seves nòmines. Tots
els col·laboradors inscrits a la iniciativa que ho desitgin podran participar en
el sorteig de dues places per viure en primera persona la iniciativa a la qual
es destinen els beneficis.
• 
Plataforma Corporate volunteering: Plataforma digital interna on els col·laboradors de Novartis es poden inscriure a diferents projectes de voluntariat.
• 
Taller Nadal solidari: Cada Nadal s’organitza un taller solidari amb alguna
associació local on, a més del personal, també hi poden participar pares i fills.
Nombre de persones voluntàries a l’empresa
• 
Dia de la solidaritat: 27.500 col·laboradors d’arreu del món (245 a Espanya).
• 
Jocs interempreses: 412 col·laboradors.
• 
Donació de roba: en la última edició es van donar més de 300 kg.
• 
Recollida de taps: en la última edició es van donar 55 kg.
• 
Euro solidari: Més de 500 participants.
• 
Plataforma Corporate volunteering: 81 projectes i 534 voluntaris.
• 
Taller Nadal solidari: 70 infants.
Any d’inici d’actuacions de voluntariat
• 
Dia de la solidaritat: Des de la creació de Novartis l’any 1996.
• 
Jocs interempreses: Novartis hi participa des de 2008.
• 
Donació de roba: 2011.
• 
Recollida de taps: 2014.
• 
Euro solidari: 2005.
• 
Plataforma Corporate volunteering: 2014.
• 
Taller Nadal solidari: 2013.
Entitats amb les quals col·labora l’empresa en accions de voluntariat
• 
Dia de la solidaritat: En la última edició (4 i 5 de maig del 2017) es va col·laborar amb ASPACE, l’Ajuntament de Barberà, La Fundació Grup SIFU, Banc de
Sang i Teixits i la Cruz Roja.
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• 
Jocs interempreses: En la última edició (maig 2017) els beneficis es van destinar a La Fundació ARED i La Fundació Llars Compartides.
• 
Donació de roba: Formació i Treball.
• 
Recollida de taps: Fundació GAEM.
• 
Euro solidari: Han estat molts els projectes en els quals s’ha col·laborat. Alguns d’ells són:
– Caravana Solidària a Àfrica Occidental (Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia) –
Transport de material destinat a projectes de cooperació en aquests països
– Organització Internacional Plan (Nicaragua) – Reforma d’un hospital públic
maternoinfantil
– Projecte Interlife (Kènia) – Adquisició de màquines de diàlisis i de material
quirúrgic per a cirurgia renal
– Fundació Novartis per al Desenvolupament Sostenible (Tanzània) – Material de formació destinat a professionals sanitaris i comunitaris per tractar els
pacients amb tuberculosis
• 
Plataforma Corporate volunteering: Tots els projectes de voluntariat estan
alineats amb els valors de Novartis, han de respondre a unes pràctiques ètiques de negoci i han de respectar el Codi de Conducta de Novartis. A més,
aquests projectes han d’estar o bé avalats per un una entitat col·laboradora de
Novartis o creats per alguna d’aquestes entitats.
• 
Taller Nadal solidari: L’últim any (nadal 2016) es va fer amb l’Associació Salut
Mental Barcelonès Nord (Club Social Badiu).
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