מסמך מדיניות –
השקעה חברתית

1

מבוא
בקבוצת שטראוס ,ערכי האחריות החברתית וההשקעה בקהילה נטועים עמוקות בהיסטוריה של חברתנו ,עוד מן הימים שבהם נוסדה כחברה
משפחתית .כיום ,ערכים אלה מעוגנים בתרבות שלנו ומעניקים לצוותי הניהול ולאסטרטגיה העסקית שלנו את ההשראה להפוך לחברה ראויה
לאמון.
לאורך השנים תומכת קבוצת שטראוס בקהילות מקומיות באמצעות השקעת המשאבים שלנו בקידום מטרות חברתיות הקרובות לליבנו.
המאמצים שלנו מתמקדים בשני נושאים עיקריים :קידום תזונה מאוזנת וסגנונות חיים בריאים וקידום גיוון והכלה.
מטרתו של מסמך מדיניות זה ה יא ליצור מסגרת לניהול תרומות לארגוני צדקה ופעילויות התנדבותיות בכל רחבי קבוצת שטראוס .מסמך
המדיניות בא להבטיח ניהול אתי ,אחראי ועקבי של המשאבים ש אותם משקיעה קבוצת שטראוס בקהילה במסגרת כל החברות והחטיבות
העסקיות של הקבוצה.
מדיניות ההשקעה בקהילה של קבוצת שטראוס משמשת כהצהרת מחויבות וכמסגרת ייחוס עבור המנהלים והעובדים בעסק שלנו.

תחולה
קבוצת שטראוס אינה עוסקת ואינה תומכת באירועים פוליטיים או דתיים ,אינה מעודדת גיוס כספים עבור מפלגות פוליטיות ואינה מעניקה
מימון לגופים רגולטוריים .איננו תומכים או מממנים קידום של מפלגות פוליטיות או השקפות דתיות כלשהן.
התרומות שלנו עשויות לשמש למטרת קידום יוזמה ספציפית או ל תמיכה בתקציב הפעילות הכללי של ארגון .כל התרומות מיועדות לקידום
מטרות חברתיות או סביבתיות ואינן מיועדות ליצור תועלת מסחרית ישירה עבור קבוצת שטראוס.

פרטים
אסטרטגיית ההשקעה בקהילה
אסטרטגיית ההשקעה בקהילה שלנו מתמקדת ב:
•
•

קידום תזונה מאוזנת וסגנונות חיים בריאים ,ו-
קידום גיוון והכלה

ההשקעה שלנו במטרות אלה תהווה בדרך כלל כ 70%-מן ההשקעה החברתית הכוללת שלנו 30% .הנותרים מוקדשים לפעילויות קהילתיות
מקומיות בשילוב הפעילות והעובדים המקומיים של קבוצת שטראוס לשם קידום מטרות חברתיות או סביבתיות.

סוג ההשקעה
•

•

•

תרומות כספיות :אנו תורמים כספים לארגונים ללא מטרת רווח ולארגונים בלתי ממשלתיים ,אזרחיים או חינוכיים רשומים המקיימים את
חוקי המס המקומיים .איננו תורמים כספים לאנשים פרטיים ,למשפחות או לארגונים אשר אינם ארגוני צדקה רשומים או ארגונים לתועלת
הכלל.
תרומות מוצרים :אנו תורמים מוצרי מזון על מנת לסייע בהזנת הקהילות המקומיות שלנו .התרומות מתואמות עם ארגוני צדקה מקומיים,
כגון בנקים למזון ובתי תמחוי ,המבינים את הצרכים המקומיים ומסוגלים להפנות מוצרי מזון למקומות שבהם התועלת מהם תהיה
מרבית .במקרים מסוימים ,התאריך המופיע על המוצרים הנתרמים עשוי להיות קרוב לתאריך האחרון לשיווק ,אולם בכל המקרים
המוצרים שאנו תורמים הם באיכות טובה ,בטיחותיים ומתאימים לצריכה.
התנדבות עובדים :אנו מעודדים את עובדינו להיות אזרחים טובים ושכנים נדיבים ,המתנדבים במסגרת הקהילות המקומיות ותומכים
במטרות חברתיות מקומיות בדרכים המציתות את הלהט שלהם לשרת את הקהילות שבהן הם חיים ולנצל את כישוריהם ויכולותיהם
לטובתם של אחרים .הפעילויות ההתנדבותיות באות לענות על צרכים מזוהים של קהילות מקומיות ומתבצעות בשיתוף עם ארגון מקומי
ללא כוונת רווח .העובדים נקראים להתנדב במסגרת זמנם הפרטי ,מחוץ לשעות העבודה ,או במהלך שעות העבודה בתשלום,
בהסכמתם של מנהליהם הישירים .בכל אתר ממונים מנהלים מקומיים לצורך תמיכה בפעילויות אלה ותיאומן.
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שותפויות עם ארגונים ללא מטרת רווח
מאמצי ההשקעה שלנו בקהילה מתבססים על שותפויות עם ארגונים חברתיים בעלי הניסיון והידע המקומיים הנדרשים על מנת להפעיל
תוכניות חברתיות רלוונטיות ומשפיעות .אנו סומכים על שותפינו הקהילתיים כי יפעלו תוך שמירה על החוק ובאופן העולה בקנה אחד עם
עקרונות מוסריים .אנו תומכים בארגונים המפגינים מנהיגות ,מוכיחים השפעה ,יציבות פיננסית ואת היכולת ליישם יוזמות ולאמוד את הצלחתן.
אנו שואפים לקיים יחסים ארוכי טווח עם ארגונים אלה ולפתח שותפ ויות הכוללות את התכנון והיישום של תוכניות הנותנות מענה לצורכי
הקהילות המקומיות.

סיוע במקרי אסון
אנו מכירים בעובדה כי מצבי חירום מסוימים עלולים להעמיד את הקהילות שלנו במצב של מצוקה ולדרוש נקיטת פעולה דחופה במטרה
להעניק תמיכה מיידית .כאשר אסון פוקד את הקהילות שלנו או את אחת המדינות ש בהן אנו פועלים ,אנו מכנסים צוות ייעודי אשר תפקידו
לבחון כיצד ביכולתנו לסייע .אנו משתפים פעולה עם נציגי הקהילה לפיתוח תוכנית אשר מטרתה להעניק תמיכה רלוונטית מיידית ,העשויה
לכלול תרומות כספיות ,תרומות מוצרים או תמיכה באמצעות עובדים מתנדבים.

הערכת ההשקעה בקהילה
אנו שואפים להבין את השפעתה של ההשקעה שלנו בקהילה ,על מנת שנוכל להמשיך ולתרום בדרכים העונות על צורכי הקהילות שלנו באופן
האפקטיבי ביותר .אנו מגדירים את היעדים של מעורבותנו ביחד עם שותפינו בקהילה ומבקשים דוחות תקופתיים על מידת השינוי שחוללה
התרומה שלנו .אף על פי שאנו שואפים לקיים קשרים ארוכי טווח עם שותפים קהילתיים ,אנו שוקלים מחדש את שיתוף הפעולה שלנו עם
ארגונים קהילתיים אשר אינם מסוגלים ליישם את התוכנית באופן אפקטיבי.

ניהול ההשקעה בקהילה
תוכנית ההשקעה בקהילה שלנו מּונעת על ידי צורכי הקהילה המזוהים על ידי שותפינו המקומיים ,עובדינו והבקשות לתרומות מצד ארגונים
ללא מטרת רווח .אנו תורמים מוצרים וכספים בהתאם לתוכניות המביאות בחשבון את ההתמקדות האסטרטגית שלנו ואת הבקשות
המתקבלות משותפים קיימים ופוטנציאליים .מחלקות משאבי האנוש המקומיות או המנהלים המקומיים מובילים את הפעילויות הקהילתיות
המקומיות ,לרבות התנדבות עובדים ושיתוף פעולה מתמשך עם שותפים מקומיים.

עמידה בדרישות
כל פעילויות ההשקעה שלנו בקהילה מתבצעות תוך הקפדה על קיום החוקים והתקנות החלים על תרומות לצדקה במדינות שבהן אנו פועלים.
הדבר כולל קיום של התקנות החלות על בטיחות מזון וטיפול במזון עבור תרומות מוצרים .אנו מקפידים על הפרדה בין אינטרסים ומוודאים כי
פעילויות ההשקעה בקהילה לא תקודמנה לצורך רווח כלכלי ולא תיכללנה בפעילויות השיווק או הפרסום או במתן חסויות.
יתרה מזאת ,אנו שואפים למנו ע כל ניגוד עניינים בפועל או למראית עין במסגרת פעילויות ההשקעה שלנו בקהילה .לפני הענקת תרומה ,אנו
מוודאים כי לא קיים קשר בין השותפים שלנו ללא מטרת רווח לבין בעלי התפקידים או העובדים בקבוצת שטראוס ,לרבות מועצת המנהלים,
או עם גופים אחרים שעימם אנו קשורים בקשר עסקי ,כגון לקוחות קיימים או פוטנציאליים ,שותפים עסקיים או עובדים במגזר הציבורי .אם
קשרים מסוג זה קיימים ,התרומות המוצעות מועברות לקבלת האישורים המתאימים הנדרשים.

יישום
סמנכ"ל התקשורת והקיימות של קבוצת שטראוס אחראי על תוכניות ההשקעה בקהילה ,ומנהל הקיימות של הקבוצה אחראי ליישומן,
בתמיכת מנהלי משאבי האנוש או קשרי הקהילה ברמת המדינה או האתר.

פרסום
מסמך מדיניות זה זמין לעובדי קבוצת שטראוס באמצעות הפורטל הפנימי שלנו ובאופן חיצוני באתר האינטרנט של הקבוצה.
אנו מפרסמים את פעילויות ההשקעה שלנו בקהילה ואת תוצאותיהן במסגרת דוח הקיימות השנתי שלנו.
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