Times červenec/srpen
R ealizované projekty
Dne 4. července 2012 proběhlo v hotelu Perla sedmé
pracovní setkání na téma "Normy a iniciativy v oblasti
společenské odpovědnosti firem". Během setkání
vystoupila například Alena Plášková z České
společnosti pro jakost s prezentací tématu normy ISO
26 000, Stanislav Kužel ze společnosti Smart Report
účastníky seznámil s tématem Global Reporting
Initiative, celosvětově nejrozšířenějším standardem
udržitelného rozvoje a Renata Mládková z firmy 3 Win
Consulting prezentovala americkou certifikační normu
SA 8000, která je zaměřena především na sociální
aspekty společenské odpovědnosti firem.

Dne 26. 7. 2012 proběhl v Café Rozmar seminář
"NEJLEPŠÍ PRAXE". Účelem tohoto semináře bylo
představit nejlepší projekty z letošního ročníku
ekologické soutěže Cena Futurum a sdílet své knowhow a zkušenosti - a také navázat nové kontakty. Se
svou prezentací o vzdělávacích aktivitách v oblasti
environmentální výchovy na ZŠ a MŠ Prameny v
Karviné zde vystoupila Dagmar Šebestíková. Zuzana
Kučerová z marketingového oddělení společnosti
NET4GAS představila svůj projekt Blíž k přírodě. A jako
třetí host se přišli představit zástupci brněnské firmy
WATERSAVERS, která vyhrála v letošním ročníku
soutěže 1. místo.
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N oví členové platformy
Novým členem BLF se stala již výše zmíněná firma WATERSAVERS z Brna.
Společnost
WATERSAVERS, s.r.o. byla založena v roce 2002 za účelem výroby antivápenných šetřičů vody
vhodných pro umyvadla, dřezy, sprchy i toalety, kterými lze uspořit až 70% vody a tím významně
přispět k ochraně životního prostředí.
Dalším členem platformy se stal PaedDr. Jaromír Vít, CSc. se svou společností Q management,
která se specializuje na poradenskou, konzultační a auditorskou činnost v oblasti managementu
kvality.

N oví partneři
Novými partnery platformy se stala společnost DAS, pojišťovna právní ochrany a Centrum
individuální pomoci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Š íření myšlenek
Business Leaders Forum přispělo svým komentářem do událostí ČT1 ohledně problematiky
etického kodexu organizací.
BLF se vyjádřilo na podporu Národního akčního plánu pro CSR (NAP). Tento plán je vnímán jako
jedinečný nástroj k šíření konceptu CSR mezi firmami, neboť může formulovat hlavní témata v
oblasti CSR, představit nejžhavější problémy, přinést jednotné podmínky a stanovit hlavní cíle pro
národní program CSR. Dokument má být připraven příslušnými ministerstvy a předložen
nevládním organizacím, akademické obci a zástupcům korporátní sféry.

Z měny v týmu BLF
V průběhu prázdnin se náš tým rozrostl o nové tváře. Blíže se s našim týmem můžete seznámit na
našich webových stránkách, kde má každý člen vytvořen osobní medailonek nebo osobně při
spolupráci na projektech či pracovních setkáních.
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P řipravujeme
V současné době pilně pracujeme na přípravě stávajících i nových projektů pro rok 2013. Pro
aktuální informace o našich projektech Stínování manažerů, CSR Ambassadors a Business Master
Classes sledujte naše webové stránky.

P ozvánka na nejbližší akce
Dovolte nám Vás co nejsrdečněji pozvat na dvě pracovní setkání, které se uskuteční v měsíci říjnu.
První z nich proběhne 23. října v hotelu Perla netradičně v odpoledních hodinách. Setkání
proběhne v rámci 16. konference Fora 2000 na téma Média a CSR.
Dne 31. října proběhne konference zhruba pro 40 účastníků, na které budou představeny výsledky
výzkumu na téma Povědomí českých firem o CSR.
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