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Společenská odpovědnost
Rok 2020 byl rokem velmi složitým. Nejspíš nezůstala oblast, kterou
by události a omezení spojené s pandemií koronaviru covid-19 nějakým způsobem nezasáhly, a i společenská odpovědnost rozhodně
nebyla výjimkou. Nová situace moc nepřála organizaci a uskutečňování společných aktivit, kdy spousta jich byla plánována, vyhlášena, ale nakonec musely být z důvodu dodržování vládních nařízení
zrušena. To mělo samozřejmě vliv na využívání „Dnů jinak“ našimi
zaměstnanci, jejichž počet zaznamenal v tomto roce výrazný propad.
Bylo by ale velmi jednostranné vnímat tuto situaci pouze negativně.
My jsme se rozhodli ji naopak chápat jako určitou příležitost k tomu,
abychom se zamysleli, přišli s novými nápady a zkusili se vydat
směry, které by nás před rokem nejspíš nenapadly.

Etická odpovědnost
Při správě penzijních úspor i vlastních prostředků penzijní společnosti
dodržujeme Principy odpovědného investování. Při investičním rozhodování zohledňujeme nejen zisk, ale také morální, etické a společensky odpovědné principy. Náš Etický účastnický fond je stále jediný
fond, který klientům umožňuje etické penzijní spoření prostřednictvím
společensky odpovědných investic. Jsme členem evropského sdružení
odpovědných investic Eurosif a signatářem mezinárodních standardů
odpovědného investování PRI Principles for Responsible Investment.

U zaměstnanců podporujeme jejich
diverzitu, pomáháme jim v jejich
profesním i osobním rozvoji
a umožňujeme flexibilní formy práce.

Ve své činnosti se i nadále řídíme Etickým kodexem Finanční skupiny
České spořitelny a Asociace penzijních společností. Máme rovný
přístup ke všem klientům a zaměstnancům. Zabýváme se vzděláváním nejen našich klientů, ale celé společnosti v oblasti finanční
gramotnosti. U zaměstnanců podporujeme jejich diverzitu, pomáháme jim v jejich profesním i osobním rozvoji a umožňujeme flexibilní formy práce.

Ekonomická odpovědnost
Ani pro společné aktivity nebyl rok 2020 nakloněn a mnohé byly
zrušeny. I tak se nám podařilo zavést do života nové projekty a rozšířit tak možnosti realizace společenské odpovědnosti, což považujeme za velký úspěch.

Ing. Martin Kopejtko
Člen představenstva

I nadále pokračovala naše intenzivní a dlouhodobá spolupráce
se spolkem ŽIVOT 90, který zaměřuje svou činnost na seniory
a řešení jejich specifických situací, jen oproti minulým letům se
nesla v trochu odlišném duchu. Pro tuto organizaci byl tento rok
velmi náročný, neboť právě nejstarších členů naší společnosti se
dotýkalo dění kolem pandemie nejvíce. Během první, jarní vlny
koronaviru jsme proto věnovali na podporu jeho činností finanční
dar ve výši 100 000 Kč, který posloužil především pro zajištění
provozu Koordinačního centra pomoci seniorům, bezplatné krizové
linky pro seniory, Senior telefonu a k němu spuštěnému poradenství
prostřednictvím chatu. Dar ve stejné výši a na stejné účely jsme
poskytli i během druhé, podzimní vlny. Rok 2020 byl pro ŽIVOT 90
však významným rokem i z jiného důvodu. Oslavili 30. výročí svého
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působení a my jsme se rozhodli věnovat mu jako správný partner
překvapení. Na našich sociálních sítích jsme zveřejnili příspěvek
a uživatelé svou interakcí u něj generovali výši daru, která díky nim
dosáhla částky 15 000 Kč. Vzhledem ke zmiňovanému jubileu jsme
se rozhodli částku zdvojnásobit a přispět mu 30 000 Kč.
Finančním darem jsme take podpořili i organizaci The Prague Peak
Education Fund a věnovali jsme 30 000 Kč na projekt Grab the
Reader, jehož hlavním cílem je zvyšování kvality výuky angličtiny
v celé České republice především prostřednictvím zakládání anglických knihoven na školách.

Společenská odpovědnost je nedílnou
součástí naší strategie. Ve stále
větším rozsahu ovlivňuje naše činnosti
v ekonomické, etické i ekologické rovině.
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a společnosti. Přiložili jsme ruku k dílu při zkrášlování zahradního
areálu organizace EDA, což je nezisková organizace, která pomáhá
rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace. Že se práce nezaleknou, dokázali naši zaměstnanci i při obnově
lesa po kůrovcové kalamitě, která v posledních letech sužuje především smrkové monokultury po celé České republice. Nasadili rukavice, chopili se sazáků a v okolí Jevan u Prahy vysadili přes osm set
dubů, čímž položili alespoň malý základ nového pokolení lesních
dřevin. Za odměnu jsme od ŠLP Kostelec nad Černými lesy dostali
vánoční strom, který jsme nazdobili a použili pro Strom splněných
přání z Penzijka.
Že mají nejen dobré srdce, ale i štědrou ruku dokázali naši zaměstnanci i svoji nemalou účastí na různých dobročinných sbírkách. Své
příspěvky směřovali ve prospěch sbírek Papučový den, Energie lékařům či Den veteránů. Velmi mě těší, že v našem kolektivu máme
kolegy s takovým pocitem sounáležitosti, empatie a potřebou
pomáhat ostatním.

Ekologická odpovědnost
Další aktivitou, jež byla pro nás novinkou, byl Strom splněných přání
z Penzijka. Česká spořitelna každoročně pořádá projekt Vánočních
stromů splněných přání, které přináší radost a vánočního ducha do
míst, které často trápí samota a smutek, jako jsou například azylové domy či dětské domovy. My jsme se tímto projektem inspirovali a pro naše zaměstnance vytvořili náš vlastní Strom splněných
přání a jako příjemce dárků vybrali vedle klientů Pečovatelské služby
ŽIVOT 90 i obyvatele Domova pro seniory Česká Kamenice, neboť
jsme chtěli rozšířit naši pomoc a spolupráci o pro nás novou organizaci zaměřenou svou činností na seniory. Naši pracovníci dostali
možnost stát se jejich Ježíškem, vyplnit někomu jeho přání a přispět
tak k tomu, aby jejich Štědrý den byl trochu veselejší. Dohromady se
plnilo přes padesát přání a pro nás bylo naprosto úžasným překvapením to, že se zapojila většina našich zaměstnanců. V souvislosti
s tímto projektem jsme ocenili i práci ošetřovatelek a ošetřovatelů
z těchto dvou institucí. Jako poděkování za jejich neuvěřitelné nasazení v této složité době jsme jim věnovali poukázky do jimi oblíbených lokálních kaváren, čímž jsme podpořili i místní podniky, které
současná situace rovněž negativně zasáhla. Věříme, že již brzy přijde
čas, kdy se v nich budou zase moci sejít, odpočinout si a také díky
tomu načerpat další sílu pomáhat svým klientům.

Ochrana životního prostředí je téma, které v posledních letech
výrazně rezonuje napříč celou společností, a i my si uvědomujeme
její důležitost. V Česká spořitelna – penzijní společnosti třídíme, využíváme recyklovaný papír, ekologické tonery a repasované tiskové
náplně při tisku. Snažíme se omezovat využívání papírů, podporujeme elektronické výpisy a komunikaci. Omezili jsme využívání
plastů rozhodnutím nenakupovat nápoje v jednorázových plastových obalech, které jsme nahradili vodou z kohoutku.
Věřím, že i následující rok bude pro nás, co se společenské odpovědnosti týče, obohacující, jako člen Finanční skupiny České spořitelny
věříme totiž dobrým věcem.
Více informací naleznete na:
https://www.csps.cz/cs/spolecenska-odpovednost

Ing. Martin Kopejtko
Člen představenstva

Velké oblibě se mezi našimi zaměstnanci pracujícími v kancelářích
vždy těšily manuální páce a aktivity venku, zařadili jsme je tedy
pro jejich úspěch v minulosti i letos. Naši zaměstnanci pomáhali
v prostoru environmentální neziskové organizace Toulcův dvůr
v Praze, jejíž posláním je inspirovat k odpovědnému vztahu k přírodě
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Myslíme ekonomicky,
ekologicky, zodpovědně i eticky
Ve všem svém konání akcentujeme navíc prvek dlouhodobosti, stability a společenské odpovědnosti.

Věříme
dobrým věcem
Jako člen Finanční skupiny České spořitelny věříme dobrým věcem, a proto je také
součástí naší strategie společenská odpovědnost. Každý zaměstnanec může využít
až dva Dny jinak na dobrovolnickou aktivitu, přičemž mzda mu zůstává v plné výši.
Své kolegyně a kolegy podporujeme v tom, aby se v rámci svých Dnů jinak
zaměřili na opomíjené cílové skupiny obyvatel, a to seniory a mladé lidi. Úzce proto
spolupracujeme s organizací ŽIVOT 90 a dalšími neziskovými institucemi, kterým
pomáháme nejen ﬁnančně, ale neváháme ani přiložit ruku k dílu a pomoci osobně.

Celostránková fotka

Rok 2020
Obdobně jako jiné oblasti byla i společenská odpovědnost během roku 2020 zasažena nepříznivou situací. Přesto jsme se i v tomto
roce zapojili do nových a zajímavých aktivit.
Přispěli jsme na několik projektů ﬁnanční částkou, s velkým pozitivním ohlasem jsme se účastnili společensky odpovědných aktivit
v přírodě a pomáhali s úpravami venkovních areálů neziskových organizací. Rovněž jsme přispěli do dárcovských sbírek na podporu
lékařů nebo třeba válečných veteránů, do kterých jsme zapojili i naše klienty a fanoušky sociálních sítích. Ke konci roku jsme splnili
přání více než padesáti osamělým seniorům, navíc jsme ocenili i práci ošetřovatelek a ošetřovatelů.
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