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K PLAN

Škola odpovědného podnikání
iKid

Etika a transparentnost

Péče o zaměstnance

Odpovědné fungování

Pomáháme tím, co umíme

Cesta k udržitelnosti

Odborná školení
Servisní granty

Mentoring pro NNO
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Expertní dobrovolnictví

• Loajalita (snížené náklady na 
nábory)

• Zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců, rozvoj dovedností 
(snížené náklady na trénink –
jejich přerozdělení)

• Talent management – zpětná 
vazba pro další rozvoj a 
hodnocení (povýšení)

Interní přínosy

• Vyšší empatie, lepší 
komunikační dovednosti 
zaměstnanců – vliv při 
získávání zakázek, dojem u 
klienta

• Atraktivita zaměstnavatele

Externí přínosy

Pomáháme tím, co umíme
• využíváme odborného know-how KPMG k podpoře sociálního podnikání u mladé generace 

a profesionalizaci neziskových organizací a tím zároveň nabízíme nové rozvojové možnosti 
zaměstnancům KPMG a posouváme své znalosti a dovednosti

Největší výzvou
bylo pochopit, 
co vlastně daná neziskovka
potřebuje, co jí ve
skutečnosti pomůže.

A stejnou výzvu potkáváme
denně
i u klientů.

Petr Jung
Senior Consultant
Management Consulting
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Manuální dobrovolnictví - DobroDny
Přínosy:
• Loajalita 
• Pozitivní pracovní atmosféra (rozvoj 

empatie, ohleduplnosti a soudržnosti mezi 
zaměstnanci)

• Prevence syndromu vyhoření
• Teambuilding



Díky za pozornost…

Anna Vaníčková
CSR Specialist
KPMG Česká republika
avanickova@kpmg.cz
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