Nefinanční reporting
Evropských
společností,
které
zveřejňují
nefinanční informace, je málo nebo mají tyto
informace rozmanitou kvalitu. V daných zemích se
také různě uplatňují právní předpisy a tamější
správní a dozorčí rady nejsou dostatečně
rozmanité. Na základě těchto problémů podala
Evropská komise legislativní návrh na zveřejňování nefinančních informací. Definovala
v něm tyto cíle:
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-

Zvýšit kvantitu a kvalitu informací a budovat důvěru v podnikání

-

Podpořit větší rozmanitost ve správních a dozorčích radách

-

Zajistit všem stejné podmínky pro zveřejňování nefinančních informací

-

Vyšší a lépe udržitelný růst a zaměstnanost v EU

Transparentní společnosti mají v dlouhodobém horizontu lepší a konzistentnější
výsledky, nižší finanční náklady, přitahují a udržují si talentovanější zaměstnance a jsou
celkově úspěšnější. První výroční zprávy zveřejňující nefinanční informace podle této
nové směrnice se očekávají v roce 2017.
Podrobnější informace naleznete na stránkách www.csreurope.org.

CSR Club opět přinesl zajímavou diskuzi
Dne 28. 5. 2013 se uskutečnilo další setkání členů BLF, CSR Club. Tentokrát se
diskutovalo na téma CSR jako součást komunikační strategie firmy. Jiří Seidler
z Tepelného hospodářství Hradec Králové představil případovou studii, následně
proběhla diskuze a sdílení know-how celkem třiceti zástupců členských firem. BLF
představilo svým členům svou komunikační strategii, jejímž cílem je šíření povědomí
o problematice CSR v ČR a medializace výjimečných CSR přístupů členských firem
BLF.
Další setkání CSR Club se uskuteční 17. 9. 2013 od 15 hodin.

První setkání LeanIn Clubu se blíží
Dne 12. 6. 2013 se uskuteční první setkání LeanIn Clubu, diskuze inspirovaná knihou
Opřete se do toho: Ženy, práce a vůle uspět Sheryl Sandbergové. Jedná se o setkání
žen, které zastávají vrcholnou pozici v zaměstnání a zároveň se nevzdávají své role
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matky, dcery, manželky. Cílem tohoto neformálního setkání je výměna praktických tipů
pro každodenní život žen. Jako hlavní host vystoupí Taťána LeMoigne, ředitelka
společnosti Google ČR.
Více informací o iniciativě, jež vedla k založení prvního českého LeanIn kruhu se dozvíte
na stránkách http://leanin.org/.

Pokračování projektů
Business Master Classes
V rámci cyklu přednášek Business
Master Classes pod záštitou ČSOB
proběhlo v prostorách Era svět
poslední setkání studentů. Role
přednášejícího se opět ujala paní
doktorka Kolajová, tentokrát hovořila
na
téma
Time
Management
4. generace. Účastníci si odnesli
praktické rady, jak efektivně skloubit
své aktivity tak, aby měli dostatek
času na povinnosti i zábavu.
Součástí
přednášky
byl
také
praktický workshop.

Stínování manažerů
Tradiční projekt Business Leaders
Fora si v minulém měsíci získal
pozornost jednoho z nejčtenějších
českých
deníků,
Hospodářských
novin. V současné době probíhá
výběr vhodných manažerů pro
stínování v příštím ročníku, který bude
realizován za laskavé podpory
společnosti Mucos Pharma.

Stínování přes hranice
Již počátkem příštího měsíce přijedou první studenti na stáže v českých firmách. Další
spolupráce mezi zahraničními studenty a zapojenými firmami bude probíhat
v následujících měsících.

Stínování nevidomých
BLF navazuje na úspěšný projekt Stínování manažerů novou aktivitou. Tentokrát se
snaží spojit firmy s nevidomými uchazeči, kteří zde budou vykonávat praktickou stáž.
V současné době je projekt v přípravné fázi, firmy mají stále šanci se do projektu zapojit
a ukázat, že jsou společensky odpovědné.
Bližší informace naleznete na stránkách www.csr-online.cz.

CSR Ambasssadors
Studenti, kteří se účastnili letošního ročníku CSR Ambassadors budou prezentovat své
projekty v rámci slavnostního ukončení projektu. Vzhledem k velkému zájmu o tento
projekt ze strany studentů i firem se jej BLF rozhodlo realizovat i v následujícím roce.
Dne 20. 6. 2013 proběhne od 13:00 v prostorách Era svět zahájení nového ročníku,
jehož se účastní společnosti SKANSKA, ČSOB a Nestlé.

BLF spoluorganizuje mezinárodní summit
Dne 30. 5. 2013 se uskuteční setkání CSR Central a Eastern Europe Summit, které
Business Leaders Forum spolupořádá. Summit proběhne v Bratislavě a mezi hlavními
řečníky se objeví mimo jiné představitelé společnosti Vodafone, která je členskou firmou
BLF.

Navázání spolupráce s Tamtamy, o.p.s.
BLF pomáhá sdružení Tamtamy, které zajišťuje podporované zaměstnání pro osoby
s lehčím zdravotním postižením. Společnost také organizuje vzdělávací aktivity pro
zdravotně postižené klienty, aby našli větší uplatnění na trhu práce. Pro tuto činnost
však potřebuje zařídit učebnu, a to s co nejmenšími náklady. Obracíme se proto na vás,
čtenáře – pokud máte k dispozici starý kancelářský nábytek, stolní počítač či notebook a
příslušenství, flipchart, whiteboard a další kancelářské vybavení, které ve vaší firmě

přebývá, a přemýšlíte, jak se jej zbavit, sdružení podobný dar rádo uvítá.
Více informací se dozvíte na stránce www.tamtamy.cz.

Podpora projektu Proti ztrátě paměti
BLF se stalo partnerem kampaně společnosti Člověk v tísni, jejímž cílem je rozšíření
povědomí o období komunismu v Československu. Především mladí lidé se tak díky
tomuto vzdělávacímu programu dozvědí informace o této historické etapě, na kterou
bychom neměli zapomínat. V rámci kampaně proběhne řada akcí, kterých se mohou
účastnit školy, neziskové organizace, firmy a každý, koho tato problematika zajímá.
Podrobnější informace naleznete zde.

Spolupráce s Ethnocateringem pokračuje
Business Leaders Forum nadále pokračuje s partnerskou spoluprací se
společností Ethnocathering, která nabízí profesionální cateringové služby. Jejich
portfolio čítá přes 100 druhů originálních jídel domácích kuchyní z různých zemí světa.
Pokrmy jsou připravovány 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.
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Více informací ohledně organizace Business Leaders Forum a především aktuality ze
světa CSR naleznete na webových stránkách www.csr-online.cz, na facebookové
stránce csr-online a také ve skupině BLF na sociální síti LinkedIn.
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