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V Jornada Associativa

Responsabilitat Social Corporativa a les entitats 

sanitàries i socials

4 de desembre de 2014, de 9.00 a 14.00 h

Casa de Convalescència. 

Sant Antoni Maria Claret, 171. Barcelona

Inscripció on-line:

Feu clic aquí

Més enllà del compliment de les lleis i les normes, La Unió vol fer una

contribució activa a la millora de la gestió de les entitats associades

promocionant la responsabilitat social corporativa com a estratègia

empresarial.

Potenciant els valors que ens són propis, la professionalitat, el

compromís, la diversitat, la independència i la innovació, tenim un

doble repte: desenvolupar la nostra pròpia estratègia en

responsabilitat social i contribuir amb coneixement i eines per tal que

les entitats associades puguin de manera voluntària desenvolupar

també aquesta estratègia empresarial per ser més excel·lents.

Tenint en compte que les organitzacions no actuen soles i que les

seves decisions afecten a usuaris, proveïdors i a la societat en el seu

conjunt, volem plantejar-nos quines són les expectatives que hi ha

sobre el nostre sector i com podem contribuir a ajustar-les.

Estem convençuts que durant aquesta V Jornada Associativa

compartirem experiències, propostes, i sobretot teixirem complicitats

per avançar en el compromís comú de generar confiança i aportar

valor social i econòmic des dels nostres centres, contribuint així a la

fortalesa i sostenibilitat de sistema sanitari i d’atenció a la

dependència.

Us animem a què hi participeu.

PROGRAMA

09.00 h. Acollida, registre dels assistents i esmorzar

09.40 h. Benvinguda i presentació, a càrrec de Manel Jovells, president de La

Unió.

9.45-10.30h. Conferència: Responsabilitat Social Corporativa en l’eix de les

organitzacions sanitàries i socials, a càrrec de Josep Maria Canyelles, soci de

Vector 5.

10.30-10.45 h. Introducció de les dinàmiques dels grups, a càrrec d’Helena Ris,

directora general de La Unió.

11.00.-13.15 h. Grups de treball d’anàlisi i debat:

 Desenvolupar l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les

entitats associades.

 Activitat privada en els centres del SISCAT.

 La política comunicativa al servei de la responsabilitat social: com alinear els

objectius dels mitjans de comunicació i els del sector.

 Els recursos humans i la negociació col·lectiva en el marc de les polítiques de

RSC.

13.30 h. Conclusions dels grups de treball, a càrrec dels coordinadors dels grups

de treball.

14 h. Cloenda a càrrec de l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut.

14.30 h. Dinar institucional.Podeu seguir la sessió a @uch.cat  #VJornadaAssociativa

Preu de la inscripció: 95€

Preu de la 3a inscripció i següents: 75 €

http://www.uch.cat/activitats-101/v-jornada-associativa.-responsabilitat-social-corporativa-a-les-entitats-sanitaries-i-socials.html

