
 

 

 חברתית השקעה מדיניות

 קבוצת ניאופרם היא קבוצת חברות מובילות שפועלות בישראל בתחומי הבריאות ואיכות החיים. 

 אנו מאמינים ופועלים מתוך תפיסה שפעילויות המחזקות את הקהילה וגורמות לשגשוגה מחזקות גם אותנו כפירמה.

, ובמקביל למובילות ויזמות עסקית אנו מאמינים שעלינו להוביל גם מהאסטרטגיה ומערכי ניאופרם מהחזון,כחלק 

חברתית באמצעות השקעה ארוכת טווח של זמן ומשאבים בפרויקטים המקדמים את הבריאות,  -ברמה הערכית

 החינוך והתרבות בישראל. 

 

 :ניאופרם קבוצת של חברתית הערכית העשייה עקרונות

 :חברתיות שותפויות

ום החשוב של המגזר הציבורי והמגזר ההתנדבותי )המגזר השלישי(, ניאופרם  יוזמת תוכניות כמי שמכירים במק

חברתיות בתחומים הרלוונטיים ושותפה בביצוען יחד עם ארגונים חברתיים בישראל. הפעילות מתקיימת במגוון צורות, 

 תוך דיאלוג מתמיד בין הארגונים.

זו , הינה שותף מרכזי בעשייה זו. במסגרת שותפות  ור שכלי בישראלאגודה לאומית לקימום אנשים עם פיגאקים,   

 לבעלי פיגור שכלי בפרומדיקו.יעודי מרכז תעסוקה  מקיימתקבוצת ניאופרם 

 :עובדים התנדבות

מעודדת התנדבות עובדים  התנדבות עובדי קבוצת ניאופרם הינו ערוץ פעילות חשוב ומשמעותי בפעילותינו. ניאופרם

 ותומכת בה. ההתנדבות מתבצעת בהתאם לצרכי הקהילה ולנטיית הלב של העובדים. 

מיית גן ונוף בפתח תקווה. במסגרת שותפות זו מלווים עובדי ישותף מרכזי בפעילות התנדבות עובדי הקבוצה הוא פנ

 ברתיות כגוון טיולי בר מצווה, ימי הולדת וכו.החברה את ילדי שכבת בר המצווה הן בחניכה אישית והן בפעילויות ח

 וליחידים לארגונים סיוע

קבוצת ניאופרם מסייעת לעמותות וארגונים העוסקים בשיפור הבריאות, החברה, החינוך והתרבות באמצעות תרומת 

 כסף ושווה כסף בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

יתן למצוא את המרכז הבין תחומי, אוניברסיטת בר אילן בתחום החינוך בין הארגונים בהם תומכת קבוצת ניאופרם נ

 ועמותת חינוך לפסגות. כמו כן ניאופרם תומכת במתן מילגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים בתחום המדעים.

 למאבק באיידס, ובסרטן וכן לקרנות מחקר ועמותות חולים., בין השאר, בתחום הבריאות ניאופרם תורמת 

 תורמת לאופרה הישראלית, למוזיאונים לאומנות ועוד. בתחום התרבות ניאופרם 

 קרן ליבי .ארגונים דוגמת בתחום החברה מרימה ניאופרם תרומה נכבדה ל

 משאבים כספיים 

המשאבים הכספיים המוקדשים לנושא נקבעים כחלק מתכנית עבודה שנתית, בהתאם למטרות ויעדים. התמיכות 

  חברה.המפורסמים בהדירקטוריון, בהתאם לקריטריונים הנהלת החברות ומחולקות בכפוף להחלטת 

 


