PROPOSTA DE VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL DAVANT EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Emmarcat en la Setmana de la RSC estem treballant en diferents activitats de voluntariat al
voltant de l'Emergència Climàtica mundial.
La Setmana de la Responsabilitat Social és una cita anual organitzada per l'Associació
+Responsables i la consultora especialitzada en RSC i sostenibilitat INGENIERIA SOCIAL, SAL, es
presenta com un espai de trobada per debatre i reflexionar sobre la Responsabilitat Social. Acull
a empreses, administracions públiques, entitats i ciutadania, que durant 6 dies assistiran i
participaran en les diverses activitats programades: conferències empresarials, espais de
networking, portes obertes d'empreses responsables, voluntariat corporatiu, cinema amb
valors, tallers per a la ciutadania .. .
Aquest any celebrarem la 10a edició de la Setmana de la RSC a Catalunya, i es durà a terme del
22 al 26 d'octubre a tot el territori català. Celebrarem conferències el 22 a Barcelona, 23 a
Tarragona, 24 a Girona i 25 a Lleida. A més, el dijous 24 compartirem cinema amb valors a la
Filmoteca de Catalunya i el dissabte 26 farem activitats de voluntariat i tallers per conscienciar
la ciutadania.
Una de les accions que ja activem i fins a la nostra cita a la Setmana
RSC, és la campanya #HelpPlaneta
http://setmanarsc.org/help-planeta

CAMPANYA #HelpPlaneta
1. Què és la campanya #HelpPlaneta?
La campanya #HelpPlaneta és està dissenyada per ressaltar i promocionar els valors, principis i
missatges de la responsabilitat social, i especialment sobre temes mediambientals.
S'emmarca en la Setmana de la Responsabilitat Social, que es realitzarà a Catalunya i Madrid.
És una acció per vincular a través de la RSC a tot tipus d'organitzacions i conscienciar sobre la
importància de tenir cura del planeta. Es volen ressaltar les accions positives de les persones cap
al planeta, i denunciar el deteriorament cada vegada més ràpid del nostre entorn, oceans,
boscos, aire ...
2. ¿Què es pretén amb la campanya?
La campanya pretén emfatitzar la responsabilitat social en general i els aspectes ambientals en
particular, com a element transversal per a la millora de la societat, tant per a les organitzacions
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com per a la ciutadania. I actuar com a plataforma de difusió per integrar i formar una gran xarxa
d'empreses i societat vinculades i compromeses amb la responsabilitat social.
Aquesta campanya pretén conscienciar i posar en valor les iniciatives tant d'organitzacions com
de particulars cap al Planeta. Mostrar les bones pràctiques que poden ajudar a frenar el
deteriorament de la Terra.

3. ¿Quines son les raons per adherir-se a la campanya #HelpPlaneta?

1. Prendre consciència
Entendre que no podem continuar pel camí de créixer de forma insostenible. Veure que les
nostres accions estan directament relacionades amb el deteriorament del Planeta.
2. Denunciar
Denunciar tots els actes d'irresponsabilitat que cometem, tant a nivell particular com les
organitzacions.
3. Compartir
Compartir les nostres bones accions. Encoratgem a tots a fer petits o grans canvis.
4. Petites i grans accions
No hi ha acció petita o insignificant, tots els nostres actes sumen. Volem ser elements actius per
a la protecció del Planeta.
4. ¿Quin és el contingut central de la campanya?
La campanya serveix com a marc d'actuació per a promocionar la responsabilitat social i la
conscienciació ciutadana davant l'emergència climàtica.
✓ Corporatius: Establir i mostrar polítiques de responsabilitat social a les empreses
✓ Socials: Crear conscienciació sobre la responsabilitat social
✓ Projectes: Posar en marxa i aplicar polítiques de responsabilitat social en els projectes
que es desenvolupin a nivell institucional i empresarial
✓ Individuals: Evidenciar que la ciutadania té molt a dir i és un element actiu davant la
sostenibilitat en general i l'emergència climàtica en particular.

5. ¿On i com es realitzarà la campanya #HelpPlaneta?
La campanya està activa al hashtag #HelpPlaneta
La campanya s'aplicarà en les xarxes socials, principalment a Instagram, on es podran publicar
missatges, fotografies i vídeos de les accions que s'han dut a terme.
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Per tal de donar la màxima difusió possible es recomana incloure els següents hasghtags:
#SetmanaRSC, #SemanaRSC,
La campanya busca la participació i la conscienciació del màxim d'actors possibles aprofitant els
avantatges d'una campanya de comunicació.
Per exemple: Una empresa que vol donar a conèixer accions de reciclatge intern o innovador i
vol donar-lo a conèixer pot utilitzar el hashtag #HelpPlaneta per ampliar la difusió. O persones a
nivell individual poden voler multiplicar les seves bones accions cap al Planeta, també poden
utilitzar el hashtag #HelpPlaneta.
6. ¿Com es fa el seguiment de les accions emmarcades dins de la campanya?
Les accions emmarcades dins de la campanya es podran veure a Instagram i a la web de la
Setmana de la Responsabilitat Social. Posteriorment, les fotografies es podran veure al web de
la Setmana de la RSC.
Qualsevol empresa, persona o institució està convidada a compartir les seves experiències i
publicar fotografies o vídeos a Instagram. L'únic requeriment és vincular la publicació en
aspectes de ambientals.
7. ¿Com es pot aplicar la campanya #HelpPlaneta en les meves accions corporatives si soc una
empresa?
Seguint l'estratègia empresarial, es pot triar el projecte, activitat o esdeveniment que es podria
utilitzar per a temes de difusió i promoció.
El departament de comunicació de l'empresa es pot encarregar de definir els missatges i
l'objecte del projecte.
Un cop el projecte està promocionat i difós el mateix departament de comunicació pot valorar
el seu impacte.
Es tracta d'accions de comunicació i promoció per donar a conèixer les accions i activitats dels
projectes.
8. Hi ha que pagar per formar part de la campanya?
No, la campanya és completament gratuïta i mitjançant Instagram on es podran compartir
accions i activitats sobre la responsabilitat social.
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9. ¿Què tens que fer?

Només tenim un planeta i cal que salvar-lo
¿Ens ajudes?

Et proposem que ens facis arribar via xarxes socials la teva petita
o gran contribució per cuidar el nostre planeta amb l’etiqueta
#HelpPlaneta

¿T’apuntes? Tot el món pot participar. Pots fer-ho des de casa,
des de la feina, des del teu lloc de vacances ...

Només tens que fer la foto, que la pengis a Instagram o Twitter,
seguint-nos, etiquetant-nos (@setmanarsc) i utilitzant sempre
#HelpPlaneta

Ah, i molt important, recorda fer el cercle amb dues mans
simbolitzant el planeta, que serà la nostre marca per aquesta
campanya i per la 10ª SetmanaRSC
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