BLF Times listopad a prosinec 2012
Realizované projekty


T

Dne 27. 11. 2012 byl zahájen projekt Business
Master Classes prostřednictvím semináře Ivana
Pilného. Pan Pilný promluvil na téma “Trénování
mozku – efektivní cesta k jeho lepšímu využítí.”
Prvního semináře se zúčastnilo celkem 40 studentů
z pražských vysokých škol. Generální partnerem
projektu je skupina ČSOB, která poskytuje prostor
Era svět ke konání seminářů v rámci tohoto
projektu.



V listopadu a prosinci se uskutečnila výběrová řízení
studentů do programu Stínování manažerů. Do
stávajícího ročníku programu bude přijato celkem
23 studentů, kteří budou „stínovat“ manažery
z deseti firem. Jednou ze zapojených společností je
generální partner tohoto ročníku GE Money Bank.



Podařilo se nám získat grant od Visegrádského
fondu, v rámci kterého v lednu 2013 odstartujeme
projekt Stínování přes hranice (Shadowing across
the border). Jedná se o novou verzi programu
Stínování manažerů, kdy studenti z Polska,
Maďarska a Slovenské republiky budou stínovat
společnosti sídlící v České republice. Pokud má Vaše
společnost zájem o více informací o projektu,
neváhejte prosím kontaktovat Vladimíru Bendovou bendova@blf.cz, tel: +420 777 185 515
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Vize pro rok 2013


Protože Business Leaders Forum usiluje o šíření konceptu společensky odpovědného
chování, naše aktivity v roce 2013 budou směřovat do rozvíjení potenciálu tří
klíčových skupin, které mají zásadný vliv na kvalitu podnikatelského a
celospolečenského klimatu v ČR.



Našim prvním cílem je plné využití potenciálu platformy leaderů. V rámci CSR Clubu
chceme identifikovat ve facilitovaných diskusích za přítomnosti našich členů a předních
osobností českého byznysu klíčové překážky v realizaci konceptu společensky
odpovědného chování.



Našim druhým cílem je ve spolupráci s týmy těchto leaderů a za využití kapacit týmu
BLF pracovat na odstraňování těchto překážek, realizovat konkrétní společensky
odpovědné projekty a kroky vedoucí k šíření konceptu napříč firmami.



Třetím cílem je podpora šíření konceptu CSR v rámci skupiny budoucích leaderů současných studentů pátých ročníků předních vysokých škol. A to zejména
prostřednictvím našich projektů Business Master Classes, CSR Coffe, CSR
Ambassadors a v úzké spolupráci s akademickými pracovníky českých vysokých škol.



CSR Club, poradenská a projektová spolupráce a realizace studentských projektů tedy
představují naše tři plavidla, kterými chceme brázdit vody českého byznysu a ve
spolupráci s našimi členy a partnery zvyšovat kvalitu těchto vod.

Přání do nového roku


Dovolujeme si popřát, aby rok 2013 byl pro Vás i Vaše blízké rokem plným
inspirace, radosti z práce a setkávání s milými a férovými osobnostmi a to nejen
ze světa byznysu.
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