Социални инициативи 2015
За ВАПТЕХ, да бъдеш устойчив е основният
принцип в развитието, отговорното и успешно
съществуване на една организация. Със своите
услуги, продукти, бизнес етика и култура, която
създаваме и заедно с нашите партньори и
клиенти по целия свят, ние винаги се стремим да
постигнем своята основна цел – един по-добър
свят за бъдещите поколения!

Junior Achievement
За екипа на ВАПТЕХ е
привилегия
да
подкрепя
всички
инициативи
на
Джуниър
Ачийвмънт
в
страната и силно вярва в
приноса на тази организация в
създаването
на
предприемачеството
в
България. В тази връзка
ВАПТЕХ
е
дългогодишен
партньор на организацията,
както
и
участник
в
инициативата „Мениджър за
един ден“.

http://www.jabulgaria.org/index.ph
p?lang=en
.

TOYOTA & VAPTECH – Clean Future Today!

.

ВАПТЕХ постоянно се стреми да опазва околната среда и да щади
планетата. Споделяйки тази обща цел, TOYOTA и ВАПТЕХ поставиха
началото на едно дългогодишно сътрудничество, както по
отношение на транспортните средства с марка TOYOTA Hybrid,
които ВАПТЕХ ще ползва, така и относно обмяната на знания и опит
свързани с по-ефективното и постоянно усъвършенстващо се
производство, област в която TOYOTA е световен лидер.
http://vaptech.bg/page/sustainability
http://vaptech.bg/page/sustainability
.

Доброволческа
инициатива
Боядисахме оградата на детска
градина в София
Кога: 13.06.2015
Къде: 150 Детска градина, София
.
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Ново дървено мостче на Витоша
На едно от най-приятните
и любими места за деца и
семейства в София, екипът
на
ВАПТЕХ
реновира
дървено мостче, като
изгради
изцяло
ново
дървена конструкция.
Кога – 30.05.2015
Къде – парк Дендрариум,
Витоша, София

PIC

Плевенската филхармония и
Северняшки танцов ансамбъл
Превърналата се в традиция за ВАПТЕХ инициатива да
организира концерти за своите служители, през 2014
премина под мотото „Музика и танц“ и представи
неповторим танцов спектакъл с участието на
традиционни български хора, както и класически танци
като болеро, фламенко и др.
Специално участие имаха талантливите танцьори от
Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци, а
класическата традиция бе продължена от Плевенската
филхармония, които представиха напълно обновената
си програма „Танцът в музиката“.
Кога: Септември 2014
Къде: Плевен

Спонсорство за Нов симфоничен оркестър
Нов симфоничен оркестър е основан през 1991 г. като алтернатива на съществуващите за
тези години музикални институции. От създаването си до днес, Нов симфоничен
продължава да създава неповторим културен модел придружаван от своя верен приятески
кръг, които бдят за развитието на тази уникална за България културна институция.
Кога: От 1994
http://www.nsobg.com/
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Спонсорство на Център за междуетнически диалог и толерантност
Амелипе
Амалипе е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на
ромите в българското общество.
http://amalipe.com/

Подкрепяме Дом за деца
лишени от родителски
грижа Детелина в Плевен

Детелина е дом за деца
лишени от родителски грижи в
Плевен. ВАПТЕХ е участвал в
многобройни инициативи в
подкрепа на децата и дома.

Спонсорство на Техническия
Университет в София
Спонсорството е осъществено с подкрепата на
Българо-Швейцарската камара.

Стажантски практики за
учениците от
Професионална гимназия
„Захари Зограф“, Плевен

http://www.bscc.bg/en
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