Vállalati programok
SRT közhasznú alapítvány

Két alapvetően eltérő programtípust ajánlunk vállalati / céges keretek között:
1. Azon tevékenységekbe történő bekapcsolódás, melyek az alapítvány eredeti céljaival
önazonosak (magyarul ezek az alapítványi tagok és önkéntesek eredetileg meghatározott
munkái, konkrét feladatai). Itt nem a program csapatépítő jellegén van a hangsúly, hanem
egy vagy több közösen végzett feladaton, ami tényleges hasznossággal bír a környezet- vagy
az állatvédelem ügyeiben.
A közös tevékenység sokféle lehet, melyet az előzetes konzultáció alapján választ ki az
adományozó cég képviselője.
Néhány példa: szemétszedés, szórólapozás, csapdakeresés, falusi és kisvárosi ebtartási
szokások feltérképezése (láncméret, kennel), menhelyi munkák, kutyasétáltatás, vadászati
tevékenységi szemlével egybekötött kirándulás, stb.
2. Az alábbi programtípus némileg összetettebb, viszont aktuális piaci HR igényekre reagál: 2013
februárjában ér véget egy interjú sorozatunk, mely HR Igazgatói szemléleteteket / best
practice-okat hivatott feldolgozni a legjobb csapatépítési szokásokról, módszerekről,
eredményekről.
Ezen információk alapján azt látjuk, hogy bizonyos vállalati elvárásokat, menedzsment
filozófiát kell leképezni csapatépítési tevékenységre, úgy, hogy az a résztvevőkről szóljon és
eredményeként például jobb önismeret és (esetünkben például) környezettudatos
gondolkodás jelenjen meg.
Egy ilyen program több előzetes egyeztetést, vállalati igénybegyűjtést igényel és ezt
követően némi agymunkát a szervezőktől és legalább egy gyakorlott tréner bevonását.
Ezen típusú programokat a természetben tartjuk praktikusnak kivitelezni és teret kell adni
valamilyen feladat/ok elvégzésének. Pár példa a keretekre: madárfigyelés (ornitológussal),
barlangi túra, teljesítménytúra, termálvizes fürdős terepgyakorlat, gyorsforgalmi út - ahogy a
vad látja, stb.

A programok alatt szeretünk figyelni az alábbiakra:
- a lehető legkevesebb üzemanyagot használjunk amíg a csapat a program helyszínére ér és
vissza,
- lehetőség szerint húsmentes étrendet állítsunk össze a résztvevőknek a program napjára
(növény, tej vagy szója alapú fehérjét biztosítsunk, illetve előre egyeztetett vega menüs
vendéglátóegységet látogassunk),
- a legkevesebb szemetet és „civilizációs lábnyomot” hagyjuk a természetben, inkább hozzuk
el más emberek „hagyatékát”,
- ha túrára megyünk vonjunk be a témában kompetens környezetvédőt, erdészt, állatvédőt.

