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Podnikat
a pomáhat
jde dohromady

Společenská odpovědnost v deseti principech

Hlavním cílem sociálního podnikání není co nejvyšší zisk, ale
snaha zlepšovat svět, pomáhat lidem. Zní to idealisticky. Ve
skutečnosti je to ale hodně tvrdá práce.
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jako u běžných fi- „hnací motor“
samy znevýhodněné
rem. Největší hodskupiny přímo nezaspolečenské
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řejně prospěšné oblasti,“ vysvětluje Gabriela Kurková
jim musí věnovat zvýšenou péči,
ze společnosti P3 - People, Planet,
někdy i podporu po celou dobu
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Že určitě sociální podniky žijí z dopotiskem. „Na jejich ruční kompletací od státu, různých grantů a
taci se v chráněných dílnách a socidarů? Do jisté míry ano. Cílem
álních podnicích, kterým je udělevšak je maximální soběstačnost.
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Lenka Mrázová
předsedkyně správní
rady Nadace VIA

» Je to životní

Pro mě je to moje osobní odpovědnost vůči společnosti, lidem kolem
mne. To, čím mohu být já svými schopnostmi prospěšná společnosti jako celku. Že pomáhám těm, kteří chtějí pomáhat dále. Nenechám si pro sebe řešení, na něž jsem přišla, způsob práce,
jenž se mi nosvědčil. Že dodržuji své
závazky a sliby, platné zákony, etické
kodexy.

Vnímám ji jako součást DNA. Člověk ji v
sobě buď má a žije tak, podniká tak,
vede tak firmu. Protože to tak cítí. Nebo
je to pro něj jen něco, co by se mělo. Co
teď frčí. Nejde to pak ale ze srdce, což
je znát. A nemusí jít vždy o velké věci.
Stačí malé krůčky každý den – tak, jak
to sami v naší firmě hlásáme a děláme.

Markéta Borecká
spoluzakladatelka
projektu FOREWEAR

Lidská práva

1.

Firmy mají podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva.

2.

Musí si být jisté, že se neúčastní porušování lidských
práv v jakémkoliv směru.
Je-li to možné, zaměstnávejte
lidi se zdravotním postižením či
z nějakého jiného důvodu znevýhodněné. Vyplácejte srovnatelné
mzdy za srovnatelnou práci. Vybírejte dodavatele, kteří neporušují
lidská práva. A důrazně odmítejte
vtipy či chování mířící na zaměst-

nance či dodavatele kvůli jejich
barvě pleti, pohlaví, postižení, politickému názoru a podobně.

Pracovní podmínky

3.
4.
5.
6.

Firmy mají uznat právo na
sdružování zaměstnanců
a na kolektivní vyjednávání.
Nedovolit jakoukoliv formu
nucené práce.
Zamezit
dětské práci.
Bránit jakékoliv diskriminaci v zaměstnání.

Buďte otevření k vytváření pozic na poloviční úvazek či s pružnou pracovní dobou. Zaveďte firemní politiku proti genderové
diskriminaci. Přemýšlejte, jak zvýšit životní standard v místní komunitě; zvažte podporu denní
péče o děti svých zaměstnanců.

Životní prostředí

7.

Firmy mají podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí.

8.

Účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostřed.

9.

Podporovat vývoj a šíření
ekologicky šetrných technologií.
Šetřete energii, recyklujte odpad, využívejte energeticky efektivní přístroje a vozy, upřednostňujte videokonference s dodavateli nebo zákazníky před cestováním. Pokud je to možné, volte
místní dodavatele nebo zboží
vyráběné lokálně a snižte tak dopravu na minimum.

Protikorupční opatření

10.

Firmy mají být proti
všem formám korupce
včetně vyděračství a úplatkářství.
V tomto směru je klíčový přístup majitelů a vedení společností. To oni jednají za firmu. V
případě, že budou jednoznačně
a dlouhodobě deklarovat, že získat zakázku úplatkem je naprosto nepřijatelné, tak se tento postoj projeví i na chování a jednání ostatních zaměstnanců. Formální pravidla (například etické
kodexy, systém řízení bezpečnostních rizik, protikorupční linky a podobně) pak mohou být
vhodným doplňkem.
(dan)
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Gabriela Kurková
spoluzakladatelka P3 People, Planet, Profit

» Podnikání s přidanou

» Je to součást

Společenskou odpovědnost vnímám
jako aktivní přístup ze strany firem i
jednotlivců, kdy svým předmětem
podnikání či jednáním vytvářejí přidanou hodnotu pro své okolí. Chci mít
tzv. social enterprise – ziskový podnik,
který svým předmětem činnosti řeší
otázku nevyužitého oblečení a dává
práci lidem v chráněných dílnách.

Společenskou odpovědnost vnímám
jako součást konceptu udržitelného
rozvoje, který je obecně známý. Je to
také určitá „samozřejmost“, která by
měla být vlastní každé firmě, stejně
tak jako udržování vztahů s partnery a
zákazníky. Jednou z možností směřování CSR ve firmách může být oblast
podpory sociálního podnikání.

hodnotou pro okolí

Zajímavý je například i projekt
FOREWEAR Markéty Borecké a
Zuzany Jurové. Na firemních akcích dělají sbírky nepotřebného
oblečení. Část pomůže lidem v
nouzi a ze zbytku v chráněné dílně v Chotěboři šest žen šije
designové obaly na mobily, tablety, zápisníky či knihy pro firmy i
veřejnost.
Dana Jakešová

Zavádění společenské odpovědnosti ve firmách i společnosti obecně.
To je hlavní cíl mezinárodní iniciativy Global Compact, fungující pod
záštitou OSN. Činí tak pomocí
10 principů UN Global Compact.
Platné jsou pro velké, střední i malé
firmy, neziskové organizace či školy. Už nyní se k nim hlásí více než 12
tisíc organizací ze 145 zemí světa.
Příklady, jak se můžete zapojit i vy,
dává Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti,
a Petr Soukenka, ředitel Nadačního
fondu proti korupci (10. princip).

Pavel Černý
spoluzakladatel
společnosti Econea

» Pomáhat těm, kteří chtějí
pomáhat dále

B 5

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC: 5,4 l (CNG 5,4 m3)/100 km, 127 (CNG 97) g/km

Nová ŠKODA Octavia G-TEC
Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vašemu rozpočtu Vám přináší Octavia vybavená motorem
1,4 TSI/81 kW G-TEC. Vůz jezdí na benzin i na stlačený zemní plyn (CNG), který představuje oproti běžným
palivům mnohem „zelenější” alternativu. CNG se tankuje do dvou bezpečně uložených nádrží. Navíc je
tu plnohodnotná 50litrová nádrž na benzin, takže ujedete až 1 330 km bez zastávky u čerpací stanice.
A cena vozu? Již od 433 900 Kč. Náklady na provoz si můžete spočítat na online kalkulačce na octaviagtec.cz.
Přijďte na ekologickou a ekonomickou zkušební jízdu k nejbližšímu prodejci vozů ŠKODA.
skoda-auto.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

udržitelného rozvoje

ŠKODA usnadňuje život svým
zákazníkům každý den.
Bi-fuel technologie

Výhodnější než LPG,
benzin nebo nafta

Maximální bezpečí*

* EuroNCAP – nezávislé sdružení evropských ministerstev dopravy, automobilových klubů, pojišťoven a organizací na ochranu spotřebitele

Systém Start-Stop

