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Měsíc leden v BLF:
Během ledna získalo BLF dva nové členy, kterými je advokátní kancelář Havlíček a Janeba a Centrum
andragogiky, které se zaměřuje na korporátní vzdělávání. Také je nám ctí oznámit vám, že se naším
patronem stal Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., spolupracovník arcibiskupa Dominika Duky.
Byla návázána spolupráce s Euractivem a Mediafaxem. Od tohoto měsíce jsou tito mediální partneři
srdečně zváni na naše pracovní snídaně a na další projekty, které BLF pořádá.
Euractiv zveřejnil článek o naší lednové pracovní snídani a zmínil v něm také Magdalénu Steinerovou
ze společnosti ABB a Roberta Hladila z firmy Blue Ocean Management, kteří vystoupili v roli řečníků.

Realizované projekty:
Tento měsíc se konala pracovní snídaně na téma Prezentace CSR uvnitř firmy a směrem k veřejnosti,
která se těšila opravdu hojné účasti ze strany členských
firem.
15. ledna se konal seminář pro účastníky projektu
Stínování.
Byla spuštěna nová webová stránka Ceny Futurum
www.cenafuturum.cz, která se zaměřuje na projekty
týkající se životního prostředí, ochrany zdraví a
bezpečnosti práce. V případě zájmu se neváhejte
přihlásit, přihlášky jsou přijímány do konce března.
Soutěž bude probíhat pod záštitou Ministerstva
životního prostředí ČR a projekty budou posuzovány
odbornou komisí pod vedením RNDr. Bedřicha Moldana,
CSc.
Vrcholí přípravy projektu CSR Ambassadorů, který bude zaměřen na prezentaci CSR na vysokých
školách. Jeho cílem je rozšíření povědomí o společenské odpovědnosti mezi studenty
Naše partnerská organizace CSR Consult se rozhodla Vám, členům BLF, nabídnout až 4 hodiny
konzultace na téma CSR zdarma.

Ze zahraničí:
BLF v současnosti připravuje ve spolupráci s maďarskou organizací KÖVET a dalšími návrh na projekt,
jehož cílem by bylo přenesení inovativního řešení vzdělávání zaměřeného na oblast CSR. BLF v
současnosti take navazuje kontakt s potenciálními partnery pro další projekt s mezinárodní účastí.

Pozvánka:
5. dubna 2012 proběhne čtvrtá pracovní snídaně. Její téma bude Energetická úspora.

Rádi bychom poděkovali za podporu našim partnerům, následujícím
společnostem:

