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ASSOCIACIÓ AJUDEM-NOS  
 

 
FES-TE EMPRESA SOLIDARIA  
 

La RSC (responsabilitat social corporativa), vinculada al funcionament étic de las 

empreses, no es una moda ni es quelcom que nomes puguin assolir les grans 

empreses. 

  

L'Associació Ajudem-nos, compromesa en consolidar la Economia del Valor, posa a 

disposició de la teva empresa, eines que et permetran implementar les politiques de 

RSC de RSC d'una manera eficaç. 

  

Reputació, confiança i transparència. Compromís social professionalitat i impacte. Els 

nostres valors són els teus. Si la teva empresa comparteix aquesta actitud 

responsable i solidaria, ens hem de conèixer!.  

 

La Responsabilitat Social, no es nomes una cosa  de las grans empreses. També las 

PYMES poden beneficiar-se dels avantatges d'aplicar politiques que millorin el seu 

propi entorn i alhora, aconseguir una millor imatge i reputació. 
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QUE PODEM  FER JUNTS? 
 

Amb una mica d'ajuda les situacions mes difícils poden donar la volta. Amb tu ho 
aconseguirem !!!  
 

• Recolza els nostres Projectes. Asociación Ajudem-nos ofereix a les empreses 
la possibilitat de participar en diversos projectes de gran impacte i interès 
social. 
Podràs finançar  la iniciativa que mes s'ajusti als teus interessos i podràs 
implicar-te en diferent graus i podràs conèixer d'aprop, cada projecte. 

  
• Dóna'ns els teus serveis o materials. Tal vegada la teva empresa no pugui fer 

una inversió econòmica, però no per això deixa de ser solidària! Els teus 
serveis professionals o determinades donacions materials, són també de gran 
ajuda. 

 
• Patrocina una activitat. 
 
• Dia de l'euro Solidari. Un projecte de baix cost i gran impacte que oferim a les 

empreses de serveis. Una manera fàcil i eficaç d'exercir la RSC. 
Un comerç un restaurant, un agència de viatges un gimnàs un club 
esportiu…… decideixen dedicar un dia a la solidaritat.  
L'establiment determina la periodicitat, que pot ser de: una vegada a la 
setmana, al mes, al trimestre o a l'any i ho denomina el dia solidari. Aquest 
dia destina un euro de cada venda que faci, en el cas d'un comerç, o de cada 
servei, a donar-ho a una entitat sense ànim de lucre perquè pugui dur a terme 
els seus projectes. 

 
• Producte Solidari.  

Un producte o servei que l'empresa destini com a producte solidari i cada 
vegada que es compri aquest producte, un euro es destina a un projecte 
social.  
 

• Altres iniciatives: voluntariat corporatiu, teaming... cada empresa té la seva 
personalitat i cada personalitat, la seva manera de ser solidari. Consulta'ns 
quina modalitat s'ajusta perfectament al teu negoci. 

 
• Tens una idea? Si ja saps on i com vols actuar per canviar la teva comunitat, 

nosaltres t'ajudem a fer-ho de la millor manera. 
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¿QUE OBTÉ LA TEVA EMPRESA? 
 

• Deducció del 35 per cent en l'Impost de Societats (en alguns casos).  
• Ser part d'iniciatives d'alt impacte, que milloren la vida de persones del teu 

entorn i que identifiquen a la teva empresa amb els nostres valors solidaris.  
• Col·laborar amb una entitat 100 per 100 transparent. Una RSE ben gestionada, 

amb resultats comprovables. També t'assessorarem per incorporar polítiques de 
RSE en la teva empresa.  

• Millor reputació social de l'empresa davant l'opinió pública, clients, emprats/as, 
proveïdors, etc..… als quals pots motivar fent-los partícips del teu compromís 
social.  

• Incrementar la participació de l'empresa en la societat i en el seu propi entorn, 
de forma directa.  

• Intensificar la teva repercussió i bona imatge pública a través dels mitjans de 
comunicació i la incorporació d'informació i logotips de l'empresa a les nostres 
xarxes.  

• Constant informació sobre la destinació de les teves aportacions, amb avaluació 
de resultats i una exhaustiva rendició de comptes. 

• Incrementar la participació de l'empresa en la societat i en el seu propi entorn, de 
forma directa.  

• Intensificar la teva repercussió i bona imatge pública a través dels mitjans de 
comunicació i la incorporació d'informació i logotips de l'empresa als nostres xarxes. 

• Constant informació sobre la destinació dels teves aportacions, amb avaluació de 
resultats i una exhaustiva rendició de comptes. 

• Distintiu solidari que identificarà la teva empresa.  
• Propaganda i difusió en tots els mitjans de la nostra associació. I publicació al mitjans 

de comunicació.  

 

 

QUIN ES EL NOSTRE VALOR AFEGIT? 
 
Nombroses entitats associades, es poden escollir tot tous de projectes. 
 
Totes lles nostres entitats son petites i de proximitat, fan una gran tasca i tenen pocs recursos. 
 
Un pla de RSC a mida de cada empresa. 
 
Seguiment per part de l'empresa del destí dels seus fons d'una manera regular 
  
Elaboració de memòries de RSC. 
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Les nostres Entitats: 
 

Contem amb diferents Entitats i projectes, amb els que pots col·laborar: 
 

• Empoder@dos 

• Assadega’m 

• Centre d’estudis de la Saviesa 

• Echo Congo 

• Espai Sacra 

• Suport Salut mental 

• Parkinson (delegació Sant Cugat) 

• Atelca 

• La Caseta 

• La Xell 

• Plataforma de infancia 

• Videojuegos sin fronteras 

• Amics de Villacaoba 

• PREAD 
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