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Κοινωνική δράση από την PwC Κύπρου για ένα καλύτερο αύριο
Συνεπής στο όραμα της για ένα καλύτερο
αύριο και στις αξίες κοινωνικής υπευθυνότητας
που την χαρακτηρίζουν, η PwC Κύπρου πραγ
ματοποίησε μια σειρά δράσεων κοινωνικής
προσφοράς και εθελοντισμού, στο πλαίσιο
του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που
εφαρμόζει.

Κοινωνικό έργο
Για 15η συνεχή χρονιά η PwC διοργάνωσε
την καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία στα γρα
φεία του οργανισμού σε Λευκωσία, Λεμεσό
και Πάφο, προς ενίσχυση της Κεντρικής Τρά
πεζας Αίματος, με τη συμμετοχή 100 μελών
της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ημέρα Αιμο
δοσίας διοργανώθηκε ταυτόχρονα με το
ετήσιο παζαράκι της Unicef, που πραγματο
ποιήθηκε στα γραφεία του οργανισμού.
Επιπλέον, ο οργανισμός στήριξε για ακόμη
μια χρονιά το ίδρυμα «One dream one wish»
μέσα από τη συμμετοχή του Συνεταίρου &
Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών Υπη
ρεσιών κ. Θεόδωρου Παρπέρη και του Ανώ
τερου Διευθυντή Ανδρέα Ιωσήφ, στο AJ Bell
London Triathlon, που πραγματοποιήθηκε
στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής των μελών της
στην εν λόγω αθλητική διοργάνωση, η PwC
προώθησε εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης συγκεντρώνοντας €13.000, τα
οποία διατέθηκαν στο ίδρυμα.
Επιπρόσθετα, για 4η συνεχή χρονιά η PwC
διέθεσε το ποσό που προοριζόταν για την
αγορά των χριστουγεννιάτικων καρτών της

στο νηπιαγωγείο «Μάνα». Τα παιδιά του νη

πιαγωγείου σχεδίασαν ειδικά για την PwC
χριστουγεννιάτικες κάρτες οι οποίες τρο
ποποιήθηκαν σε ηλεκτρονικές κάρτες και
στάλθηκαν σε συνεργάτες και πελάτες. Πα
ράλληλα, ο οργανισμός αντί δώρων επέλεξε
να στηρίξει οικονομικά δώδεκα οικογένειες
που αντιμετωπίζουνοικονομικά προβλήματα
και εντάσσονται στην πρωτοβουλία «Υιοθε
τήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα», που
βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της οικονομικής
χρονιάς, η PwC στήριξε μεγάλο αριθμό φι
λανθρωπικών οργανώσεων και συνδέσμων,
όπως ο Ραδιομαραθώνιος, η Europa Donna,
το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, το Κα
ραϊσκάκειο Ίδρυμα, ο Κυπριακός Ερυθρός
Σταυρός και πολλούς άλλους μη κερδοσκο
πικούς οργανισμούς συμβάλλοντας έτσι στην
επίτευξη των στόχων τους.

Στήριξη npos
tis κυπριακέβ επιχειρήσει
Η PwC ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο
ένα νέο πρόγραμμα στήριξης των κυπριακών
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του οποίου εν
τάσσεται μια σειρά από δράσεις καθώς και
προγραμματισμένες εκδηλώσεις, συνέδρια
και άλλες δραστηριότητες του οργανισμού
για το 20162017 που άπτονται επιχειρημα
τικών θεμάτων. Ενδεικτικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά τους προηγούμενους
μήνες ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «Stra
tegy That Works» και της μελέτης «Capturing
the Social Media use in the Cyprus Hotel In
dustry».

Νεανική επιχειρηματικότητα
Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευ
θύνης που εφαρμόζει, η PwC διοργάνωσε για
δεύτερη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2ο Φόρουμ Καινο
τομίας και Επιχειρηματικότητας, με στόχο την
επιμόρφωση της πανεπιστημιακής κοινότητας,
των επιστημόνων και της κυπριακής κοινωνίας
ευρύτερα.
Επιπλέον, ο οργανισμός συνεργάζεται με το
Chrysalis Leap, το πρώτο Κυπριακό accelerator
επιχειρηματικών ιδεών, το Cyprus Business
Angels Network (CYBAN), δίκτυο ιδιωτών
επενδυτών/επιχειρηματικών «αγγέλων», το
Cypriot Enterprise Link (CEL), νεανικό οργανισμό
που έχει στόχο να δικτυώσει και να υποστηρίξει
τα επιχειρηματικά ταλέντα της Κύπρου και το
Junior Achievement, μη κερδοσκοπικό οργα
νισμό που ειδικεύεται στην παροχή εκπαίδευσης
σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας.
Σχολιάζοντας το συνολικό έργο του οργανισμού,
ο Διευθύνων Σύμβουλος του, κ. Ευγένιος Ευ
γενίου δήλωσε: «Ως ηγετικός οργανισμός στον
τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών, αναγνω
ρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.
Με υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιφέ
ρουμε θετική αλλαγή μέσα από την υλοποίηση
ενός προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που
εστιάζει στον εθελοντισμό, στην εμπλοκή του
προσωπικού και στην αξιοποίηση των εξειδι
κευμένων γνώσεων του για τη στήριξη του
κυπριακού επιχειρείν. Πιστεύουμε ακράδαντα
ότι με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε με τρόπο
υπεύθυνο και αποδοτικό στις προσπάθειες
για επίτευξη κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης
ανάπτυξης».
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