www.pwc.cz/odpovednost

Udržitelný přístup k našemu byznysu
Aktivity v oblasti firemní odpovědnosti

TOP Odpovědná firma 2016,
stříbrný certifikát v kategorii Velká Firma
za náš přístup a vizi v oblasti odpovědného
a udržitelného podnikání

Podnikáme odpovědně
Pracujeme na zlepšování podmínek pro podnikání

Zajímáme se o lidi
Rozvoj zaměstnanců je jednou z našich hlavních priorit

Podporujeme neziskový sektor
Sdílíme naše znalosti a zkušenosti

Pečujeme o životní prostředí
Eliminujeme dopad našich činností

81%

81 % zaměstnanců
je hrdých na to, že pracuje v PwC

Deloitte Green Frog Award 2.místo
v národním kole soutěže za náš poslední
CSR report

Stříbrný certifikát v kategorii
Odpovědný reporting
za náš poslední CSR report

Diverzita a začleňování
V rámci naší firemní kultury podporujeme
různorodost a sebedůvěru

Odpovědný reporting
Učíme trh, jak reportovat nefinanční údaje
a využívat je ke strategickému řízení
Inovace a technologie
Hledáme nové cesty příkladem budiž naše nové
Experience centrum
nebo spolupráce s VŠ

Profesionální rozvoj
Naši zaměstnanci mají
k dispozici komplexní program
průběžného vzdělávání,
koučingu a individuálního růstu

Vnitřní zaměření
na etiku
Základní stavební
kámen našeho
profesionálního
jednání

Firemní
odpovědnost
•
•

821 hodin
odborného
dobrovolnictví
Mentoring start-upů se
sociálním zaměřením

aktivujeme změny
děláme věci správně

Benefity a zdravý
životní styl
Vytváříme flexibilní
pracovní prostředí
a motivující podmínky
pro práci

368 hodin fyzického
dobrovolnictví

878 tis. Kč
Zelené dny
Podporujeme ekologické aktivity,
správné třízení odpadu
i udržitelný dodavatelský řetězec

věnováno na filantropické
aktivity podporující
vzdělávání, rozvoj talentu
a sebedůvěry
 Česká podnikatelská rada
pro udržitelný rozvoj
 Byznys pro společnost

49 %

Snižování uhlíkové stopy
Za posledních 8 let jsme dosáhli snížení
o 49 % na 1 zaměstnance

 Nadace VIA
 Social Impact Award
Stříbrný certifikát v kategorii
Nejangažovanější zaměstnanci
za odborné dobrovolnictví v programu
„Pomáháme podnikat jinak“

PwC tvoří síť firem s téměř 223 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytuje kvalitní auditorské, daňové
a poradenské služby. Na českém trhu působí více než čtvrt století. Téměř 800 profesionálů působících
v Praze, Brně a Ostravě se snaží nalézt nejlepší řešení pro své klienty a zároveň si uvědomují svůj
závazek být dlouhodobým spolehlivým partnerem při každodenním řízení jejich firem i při hledání
a naplňování dlouhodobých vizí klienta.
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