Times
Měsíc únor v BLF:
Máme tu čest Vám oznámit, že se Telefónica O2 stala novým členem Business Leaders Fóra.
Také BLF tým se rozrostl - novými členy týmu jsou Anežka Hejdová, Eva Antonie Brožová a dva externí
stážisti z New York University. Eva Brožová má na starosti správu kanceláře, přehled chráněných dílen
a je koordinátorka pracovních snídaní.
Web BLF (www.csr-online.cz) bude modernizován, je zamýšlena jak změna struktury, tak změna
grafiky a loga BLF (při zachování stávajícího konceptu). Úpravy proběhnou tak, aby počet unikátních
vstupů za měsíc zůstal zachován a nedošlo k propadu. Probíhají jednání o prezentaci BLF v časopisech
Be the Best, Ekonom a Respekt. Pokračuje spolupráce s Mediafaxem, Euroactivem a Xantypou. O
BLF se také mluvilo v Českém rozhlase. Je take velmi pravděpodobné že se podaří dohodnout
prezentaci BLF v ČT. Buď bude natočen krátký videospot o Stínování manažerů, nebo bude BLF
zmíněno ve zpravodajství.
BLF začíná s přípravou výzkumů, které mají za cíl zjistit jaké povědomí o CSR panuje v České
republice. Zjišťovat se bude úroveň povědomí, které je mezi firmami a mezi veřejností.

Realizované projekty:
Stále je možné přihlašovat projekty do soutěže Cena Futurum
(www.cenafuturum.cz), která se zaměřuje na projekty týkající
se životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
Uzávěrka přihlášek je 30.března 2012. Cena Futurum se do
budoucna změní – možná se více zaměří na problematiku
udržitelnosti. Pro začátek to bude zvláštní téma příštího
ročníku. V tom bud cena Futurum medializována
prostřednictvím vydavatelství Ekonomia a webu ihned.cz.

Ze zahraničí:
Rozhodnutí o tom, zda bude schválen projekt zaměřený na
přenos výukových materiálů o CSR, který byl podán ve
spolupráci s maďarskou organizací KÖVET a dalšími, by mělo
padnout začátkem června 2012. V souvislosti se zamýšlenou změnou, týkající se BLF jako právnické
osoby, se take otevírá možnost podat návrh na projekt, který by mohl být zaměřen na přenos knowhow týkajícího se kojení v zaměstnání.

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

Rádi bychom poděkovali za podporu našim partnerům, následujícím
společnostem:

