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RESUM DE LES ACTUACIONS DE VOLUNTARIAT D’EMPRESA

SMILES és el Programa de Voluntariat Corporatiu d’ESTEVE definit per a contribuir
a la millora de la salut i de la qualitat de vida de les comunitats properes i de la societat
en general, el qual està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, on
poden contribuir de manera més directa per la seva activitat química-farmacèutica:

L’accés a la salut
Faciliten l’accés a la salut dels col·lectius més desfavorits i potencien els hàbits de vida
saludables. Es duen a terme accions de recollida i classificació d’aliments, donació de
sang, col·laboracions en emergències humanitàries i promoció d’hàbits saludables.

La inserció laboral
Ajuden a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social (persones amb discapacitat, joves provinents d’entorns desafavorits, etc.). Fan accions de suport en la
recerca de feina.
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Amb el suport de:

La cura del medi ambient
Contribueixen a la millora d’espais naturals propers als seus centres productius i sensibilitzen els empleats i familiars. Les intervencions són al Torrent de Can Sunyer,
a Martorelles, a l’Illa dels Salzes, a Celrà, i a la Riera de Sant Miquel, a Banyeres del
Penedès.
NOMBRE DE PERSONES IMPLICADES
L’any 2015 ha estat un molt bon any de voluntariat. Han incrementat el nombre de
persones voluntàries en accions presencials en un 126% respecte l’any anterior i el seu
nivell de satisfacció és d’un 9,4 sobre 10. Els voluntaris poden col·laborar a través de:
• Aportacions de temps:
– 263 voluntaris en accions de set programes presencials.
– 260 voluntaris actius en “Mou-te, per tu i per ells”. Repte d’activitat física per
una causa social durant 6 mesos.
• Aportacions en espècie:
– 124 persones van fer donacions d’aliments. 5,3 tones donades.
– 49 donants de sang.
– 1,4 tones de roba usada.
•	
Aportacions econòmiques per emergències humanitàries (Nepal i crisi de refugiats):
– 284 persones van fer donacions.
ANY D’INICI D’ACTUACIONS DE VOLUNTARIAT
El voluntariat forma part de la seva responsabilitat social corporativa i ha estat present al llarg de la seva història, però va ser al 2011 quan van formalitzar el programa
de voluntariat per facilitar la participació dels empleats i incrementar la relació amb
les entitats amb les quals ja col·laboraven amb acció social.
ENTITATS AMB LES QUALS COL·LABORA L’EMPRESA EN ACCIONS DE
VOLUNTARIAT
Es mostren molt agraïts a totes les entitats que els obren les portes i fan possible que
puguin tenir vivències que els fan ser i sentir millor com a persones. Col·laboren de
forma permanent amb unes 15 entitats:

L’accés a la salut
•	
Residència d’avis “el Caliu” i Llar “Santa Isabel” de mares en risc d’exclusió
social per l’acció “Sant Jordi amb cor”.
•	
Creu Roja i Farmamundi per les campanyes d’emergències humanitàries “SOS
Nepal” i “SOS Refugiats”.

Amb la col·laboració de:
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• Banc de Sang i Teixits per la campanya “Tots podem donar sang”.
•	
Obra Social de Sant Joan de Déu (investigació càncer infantil) pel programa
“Mou-te, per tu i per a ells”.
•	
Banc d’aliments de Barcelona i FESBAL per la campanya “Menja’t la fam” de
recollida i classificació d’aliments.

La inserció laboral
• Fundació Princesa de Girona, en el programa “Apadrina el Talent”.
• Fundació Prevent, en el programa “Aula d’emprenedoria i discapacitat”.
• Fundació Ramon Noguera, per l’acció “Capacitats diferents”.
•	
Fundació Formació i Treball de Càritas, per les campanyes “Fes renéixer la teva
roba”.

La cura del medi ambient
•	
Fundació Acciónatura, per les jornades ambientals a les seves plantes productives. Enguany a Martorelles i Celrà.
Memòria 2015:
www.esteve.es/memoriasostenibilitat
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