BLF na valné hromadě CSR Europe
Byli jsme součástí celoevropského setkání
organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve
dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR
Europe. V rámci valné hromady CSR Europe
proběhlo též jednání s členskými organizacemi CSR
Europe ke sdílení dobrých praxí jak v oblasti péče
o členskou základnu, tak v rozvoji studentských
projektů, které jsou naší vlajkovou lodí
v oblasti vzdělávání CSR.
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Nejnovějšími událostmi na poli rozvoje CSR v institucích EU je tvorba nové direktivy,
jejímž obsahem je povinné zavedení nefinančního výkaznictví CSR v rámci firem, jež
zaměstnávají alespoň 500 zaměstnanců. Metodika pro výkaznictví CSR je nastavena
velice volně, doporučený je rámec GRI, ovšem firmy mohou reportovat též podle
metodiky UN Global Compact či OECD. Akceptovatelné jsou též národní reportovací
rámce.

BLF jako průvodce reportingem GRI
Business Leaders Forum připravuje pro své členy seminář k problematice GRI, který se
uskuteční 22. května. Jeho obsahem bude představení této reportovací metodiky a
podpory, kterou BLF spolu se svými strategickými partnery v této oblasti nabízí. Jedná se
zejména o možnost odborné konzultace se zkušenými a certifikovanými školiteli BLF
Slovensko a též možnost využívání auditu společnosti Det Norske Veritas. Metodika GRI
je vytvářena tak, aby ji uměl využít každý CSR manažer a byla co nejvíce uživatelsky
přívětivá. Pozvánka Vám bude zaslána blíže k datu.
Pro zájemce o CSR reporting doporučujeme web www.reportingcsr.org

Vznik Národního akčního plánu
Business Leaders Forum spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě
českého Národního akčního plánu. Iva Petříčková, paní Gabriela Nekolová, profesorka
VŠE paní Plášková, paní Táňa Chudáčková a zástupci MPO a MPSV nyní připravují
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dokument, který bude dále diskutován v rámci širšího dialogu CSR subjektů a na
počátku léta představen Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ve finální fázi bude poté
předložen vládě a implementován jednotlivými ministerstvy. Členské firmy BLF jsou
srdečně zvány k průběžnému připomínkování dokumentu.

Navázání spolupráce
Business Leaders Forum navázalo partnerskou spolupráci s Ethnocatheringem,
společností nabízející profesionální cateringové služby s portfoliem přes 100 druhů
originálních jídel domácích kuchyní z různých zemí světa (Gruzie, Arménie, Afghánistán,
aj). Tyto pokrmy jsou připravované ženami - migrantkami, které přišly do České
republiky hledat nový domov. Každá z žen připravuje jídla podle původních receptů, a
tím dává jednotlivým pokrmům autentickou chuť a originalitu.

BLF též začalo spolupracovat se zahraničními partnery. V oblasti GRI kooperujeme s BLF
SK, Ekvilib Institue Slovinsko a v oblasti Národního akčního plánu s Business in the
Community Ireland.
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Tým BLF na CSR Summitu
Členové týmu BLF se zúčastnili tradičního setkání CSR Summit, na kterém vystoupily
špičky z daného oboru. Vyslechli jsme si nejen zajímavé poznatky např. k udržitelnosti,
odpovědnému podnikání či proměnám strategického řízení firem, ale podařilo se nám
rovněž navázat nové kontakty a rozšířit povědomí o našich aktivitách.

Naše projekty pokračují
Managing shadowing across the border
Zástupci BLF se ve druhém dubnovém
týdnu vydali na zahraniční cestu do zemí
Visegrádské čtyřky, jejímž cílem bylo
vybrat 15 studentů z ekonomicky
zaměřených oborů předních univerzit.
Na základě pohovorů, které byly
pořádány přímo na 3 zahraničních univerzitách, se ukázalo, kteří studenti dokážou čelit
náročným otázkám a mají jasno ohledně toho, jak je může účast v projektu SAB obohatit
a jak mohou být sami co největším přínosem pro zapojené firmy. Kromě pohovorů se v
každé zemi konal také workshop na téma „Jak uspět v Assessment centru“, kde studenti
nejen řešili business case study, do kterého vnesli mnoho inovativních nápadů, ale také
se dozvěděli, co je může čekat, až se budou ucházet o pozici v mezinárodní firmě.

T

Stínování manažerů
BLF představilo svůj projekt Stínování manažerů a celkovou činnost organizace v rámci
Career Day na University of New York in Prague. Zhruba 200 příchozích studentů
projevilo o tento systém stáží velký zájem. V současnosti připravujeme další ročník
projektu a vymýšlíme efektivní komunikační strategii pro oslovování firem i studentů.

CSR Ambassadors
V rámci projektu CSR Ambassadors proběhlo setkání Skansky,
studentů a paní Pláškové. Studenti dostali za úkol zmapovat
dle jednotlivých krajů situaci CSR projektů a navrhnout, do
kterého projektu by se společnost Skanska měla zapojit.
Business Master Classes
V prostorách Era svět proběhla v pořadí již pátá přednáška
z cyklu Business Master Classes na téma Jak uspět u
přijímacího pohovoru. Přednášející, PhDr. Lenka Kolajová, ji
tentokrát pojala poněkud netradičně – studenti si na vlastní
kůži vyzkoušeli, jak přijímací pohovor probíhá a dostali cenné
rady ohledně toho, co ve svém projevu pro příště vylepšit.

Připravované akce
Business Leaders Forum připravuje neformální setkání Women in Business, zaměřené na
praktické tipy týkající se slaďování mateřství a práce. Setkání je určeno pro 12 žen top
businessu. Bližší info Vám bude zasláno blíže k datu konání.

Nová posila týmu
Business Leaders Forum navázalo spolupráci s novým členem týmu, pani Gabrielou
Šnaidaufovou, která díky svému působení bude zastupovat BLF u Evropských institucí a
CSR Europe, a tak dojde k lepšímu využívání potenciálu plynoucího ze členství v CSR
Europe, jehož je BLF národním partnerem.
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