Социални инициативи 2019
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 подобър свят за бъдещите поколения!

Социална отговорност 2019
Джуниър Ачийвмънт, България
За екипа на ВАПТЕХ е привилегия да подкрепя всички
инициативи на Джуниър Ачийвмънт България 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“.
Място: София, България
http://www.jabulgaria.org/index.php?lang=en

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе
Амалипе
е
водеща
ромска
организация,
която
работи
за
равноправното
интегриране
на
ромите в българското общество.

http://amalipe.com/
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TOYOTA & VAPTECH – Clean Future Today!
ВАПТЕХ постоянно се стреми да опазва околната среда и нашата планета. Споделяйки тази обща
цел, TOYOTA и ВАПТЕХ вече няколко години си партнират успешно, както по отношение на
транспортните средства с марка TOYOTA Hybrid, които ВАПТЕХ използва, така и относно обмяната на
знания и опит свързани с по-ефективното и постоянно усъвършенстващо се производство, област в
която TOYOTA е световен лидер.
През септември 2018 г. служителите на TOYOTA България и ВАПТЕХ обединиха усилията си и
участваха в националната инициатива „Да почистим България за един ден!
https://vaptech.bg/pages/sustainability

TOYOTA & VAPTECH
Дни на доброволчество:
ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!
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Инициативи 2019
По традиция служителите на ВАПТЕХ и техните семейства имаха възможност да се включат в няколко
развлекателни събития за сплотяване на колектива и добро настроение.
Място: Плевен, София България

Събитие в Тбилиси, Грузия 2019, специално
организирано за партньорите и клиентите на
ВАПТЕХ в страната

Празник по повод 1-ви Юни,
Международен ден на детет

Коледно парти на екипа 2018

Дарение за приют за животни в София, 2018

Тийм билдинг 2019
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Инициативи 2019
Кампания "Капачки за бъдещето"
Служителите на ВАПТЕХ участват в националната
инициатива "Капачки за бъдещето", която цели
чрез събиране на пластмасови капачки да се
съберат средства за закупуване на кувьози за
български болници.
Кампанията се грижи, от една страна, за околната
среда, а от друга страна помага на недоносените
бебета, както и обучава хората в духа на
доброволчеството.
Място: София, България

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 2003
http://www.nsobg.com/

Българската Коледа 2018

За втора поредна година ВАПТЕХ взе участие в
благотворителната инициатива „Българската
Коледа“, която има за цел да насърчава
дарителството, да спомага за решаване на
значими за обществото проблеми, касаещи
здравето на децата в България и да подпомага
лечението на деца. Децата, чието лечение се
подпомага от „Българската Коледа“, се
определят съвместно от Експертния съвет към
„Българската
Коледа“,
както
и
от
съорганизаторите
на
благотворителната
инициатива."
Място: София, България
www.bgkoleda.bg
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