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SPOLUPRACUJEME

Navázali jsme spolupráci
s Asociací společenské odpovědnosti
Společensky odpovědné a udržitelné podnikání (CSR) je těžko představitelné bez
partnerství mezi podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. Zvláště
neziskovky poskytující veřejně prospěšné služby mají firmám co nabídnout. Důležité
však je, aby se obě tyto strany měly kde potkat. Proto jsme se nedávno domluvili na
spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, která je největší platformou svého
druhu v České republice.

Díky Asociaci společenské odpovědnosti mohla Praha letos v květnu hostit Summit GLOBAL COMPACT a stát se tak na několik dní hlavním městem společenské odpovědnosti.
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Posláním Asociace společenské odpovědnosti
(A-CSR) je šířit a prosazovat koncept společensky
odpovědného a udržitelného podnikání. Zaměřuje
se nejenom na velké firmy, ale i na střední a menší
podniky. V tomto segmentu máme u nás co dohánět, na druhou stranu se zde však skrývá i obrovský potenciál. Nemenší pozornost však A-CSR
věnuje i neziskovkám, sociálním podnikům, ale též
organizacím státního a veřejného sektoru, školám a zapojení umožňuje i aktivním jednotlivcům.
Všem aktérům poskytuje kvalitní servis. Posiluje
tak jejich kompetence i znalosti a pomáhá jim
s hledáním partnerů nebo přímo s realizací plánů
v oblasti CSR.
Zvláštní důraz A-CSR ve své práci klade na zohledňování regionálních specifik a propojování společensky odpovědných aktivit, neboť tak lze dosáhnout maximalizace dopadů a přínosů CSR.
A-CSR se také aktivně účastní debat o CSR
na všech úrovních včetně politické a účinně tak
dokáže ovlivňovat tvorbu příslušných politik.
PROČ BÝT ČLENEM?
Členy Asociace společenské odpovědnosti se
mohou stát firmy a organizace, které aktivně
pečují o své zaměstnance, podporují region,
v němž působí, není jim lhostejný dopad jejich činností na životní prostředí, podporují místní komunitu, jsou plně transparentní ve svém chování

a ctí zásady etického podnikání. Přijetí a dodržování zásad Etického kodexu člena A-CSR je podmínkou členství.
Členství v A-CSR ovlivňuje strategii i každodenní
provoz organizací. Členové se podílejí na směřování celé platformy a mají tak šanci ovlivňovat
prostředí v České republice. Získávají také cenné
kontakty, informace, know-how a otevírají se jim
nové možnosti, jak mohou informovat o svých
aktivitách. Mohou také využívat širokou nabídku
služeb A-CSR, mezi které patří například vzdělávání a konzultace v oblasti CSR.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
A-CSR je hostitelskou organizací Národní sítě
Global Compact Česká republika. Přináší tak do
našeho prostředí jedinečné know-how United
Nations Global Compact (UN GC), což je největší
platforma společenské odpovědnosti a udržitelnosti na světě, která funguje pod patronací OSN.
V současné době sdružuje více než 14 000 organizacíze 160 zemí světa. A-CSR pomáhá členským
organizacím využívat mezinárodních zkušenosti
v jejich lokálních projektech, nabízí ale i pomoc
firmám, které se rozhodnou do UN GC vstoupit.
Výčet všeho dalšího, co A-CSR nabízí, by byl
dlouhý, pro AVPO ČR se každopádně jedná
o významného partnera, se kterým si budeme

vyměňovat zkušenosti a vzájemně koordinovat
naše aktivity.
Více informací najdete:
www.spolecenskaodpovednost.cz

AVPO ČR
CENA ZA CSR PODNIKÁME
ODPOVĚDNĚ
Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně letos již podruhé vyhlašují
Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR a P3 - People, Planet, Profit.
Cena je určena pro malé a střední podnikatele
a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Ke společenské
odpovědnosti je vedou většinou silné etické
a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů.
Za každým podnikem stojí zajímavý příběh,
který může být inspirací a příkladem ostatním.
Zvláštní kategorii tvoří sociální podnik.
Hlásit se můžete do 31. srpna 2016.
Ceny vítězům budou předány na slavnostním
večeru ve Španělském sále Pražského hradu.

Více na: http://narodniportal.cz/oceneniza-csr/podnikame-odpovedne/
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