Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi
W ramach „Polityki prowadzenia działalności społecznej SumiRiko Poland Sp. z o.o.” firma SumiRiko
Poland współpracuje z partnerami-organizacjami pozarządowymi.
Przy wyborze partnerów kierujemy się następującymi kryteriami;
1.
Status prawny
 Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego.
 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 Spółdzielnie socjalne.
 Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy,
pracowników.
 Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu
ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie
 Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r.
o systemie oświaty.
2.
Organizacja zarejestrowana oraz aktywna w miejscowościach (Gmina/Powiat),
w których SumiRiko Poland prowadzi działalność biznesową
3.
Organizacja z doświadczeniem i wiedzą
Przy wyborze projektów bierzemy pod uwagę następujące czynniki;
1.
Zgodność z 5 priorytetami w „Polityce prowadzenia działalności społecznej SumiRiko
Poland”
2.
Oryginalność – cel projektu, sposób realizacji
3.
Działalność trwała (nie jednorazowe wydarzenie)
4.
Możliwość współpracy od etapu planowania projektu
5.
Konkretne/wymierne efekty

Etapy współpracy
1. Przedstawiciel SumiRiko Poland po wykonaniu wstępnej analizy organizacji, zgodnie z w/w
kryteriami, kontaktuje się z potencjalnymi partnerami w celu weryfikacji oraz omówienia
zagadnień związanych z danym projektem.
2. Po rozmowach z potencjalnymi partnerami, komitet CSR podejmuje decyzje o wyborze
partnera oraz projektu
3. Przedstawieciel SumiRiko Poland spotyka się z partnerem w celu przygotowania planu
działań
4. Wdrożenie projektu poprzez wspólne zaangażowanie
5. Po realizacji projektu Komitet ds. CSR zaprezentuje sprawozdanie z realizacji projektu
Firma SumiRiko Poland jest otwarta na inicjatywy /propozycje składane przez organizacje.
Wszelkie pytania dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy kierować ;
Komitet ds CSR
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anna.patela@sumiriko.pl
Zapraszamy do współpracy!!

