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Slovo úvodem
Letní prázdniny jako obvykle utekly mílovými kroky a před námi je nový školní rok, který
bude pro několik kantorů a žáků tak trochu jiný. Učitelé našeho významného projektu
Mentoring začínajících učitelů strávili část léta intenzivními přípravami, aby
zvládli mentoring začít úspěšně využívat v praxi už od září. Velmi rádi jsme také přivítali
další nové členy Business Leaders Fóra – řetězec drogérií a parfumérií Rossmann,
společnost ADCALL systems, vyhlášený hotel Golf a v neposlední řadě Univerzitu Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále jsme byli svědky vzniku nového
akceleračního programu člena BLF, který podporuje rozvoj ambiciózních
a zodpovědných projektů.
Pojďme si připomenout, jaké důležité události se staly v uplynulých měsících a na jaké akce
se můžete těšit.

Mentoring začínajících učitelů jde poprvé do školy
Ani přes prázdniny se učitelé z projektu Mentoring začínajících učitelů nezastavili. Při
prvním praktickém setkání ve dnech 3. – 4. 7. měli možnost vzájemně se více poznat, sdílet
know-how nebo se zúčastnit zajímavých přenášek například na téma respektující přístup
k dětem Jany Nováčkové. Další kurz se konal o dva měsíce později 25. – 27. 8. 2014. Toto
setkání vedli experti Karolina Duschinská a Vladimír Dvořák, kteří učitele seznámili s pojmy
mentor a mentees, s technikou mentoringu a jejím využitím v praxi. Na řadu
přišlo i praktické zkoušení nově nabytých poznatků, aby mohli učitelé mentoring začít
úspěšně používat v praxi od nového školního roku.

Podívejte se na informačním video projektu, kde zazní hlasy
samotných učitelů, partnerů a patronů projektu. Mentoring
začínajících učitelů také můžete podpořit koupí originálních
triček a látkových tašek s mottem „Hodina hrdinů“, které jsme
připravili ve spolupráci se společností ZOOT a které si můžete
objednat zde.

Další akcelerační program: Laboratoř Nadace Vodafone
Pod záštitou Impact Hub Praha vznikl nový akcelerační program pro neziskové organizace
a sociální podniky – Laboratoř Nadace Vodafone. Slouží k tomu, aby si mohli tvůrci
společensky prospěšných nápadů napřed vyzkoušet, jestli jsou jejich projekty dostatečně
nosné, aby se v praxi uživily. K tomu jim poslouží série workshopů, školení experti,
finanční pomoc ve výši 50 000 Kč a praktické experimenty založené na metodice
Lean Startup. Projekty, které projdou Laboratoří, se navíc mohou v rámci
programu Technologie pro společnost ucházet o finanční podporu více než 1 milion Kč.

Prohlédněte si nového průvodce CSR v mediálním sektoru
Členové významné francouzské CSR platformy ORSE vypracovali unikátní dokument,
ve kterém se věnují tematice CSR v prostředí médií. Dočíst se můžete o tématech
etický kodex, ochrana mládeže, mediální gramotnost, atd. Celou studii naleznete zde,
abstrakt v anglickém jazyce zde.

Firma Bayer ocenila nejlepší studentské projekty na podporu
prestiže vědy
Školní konferencí přímo ve společnosti Bayer byl 6. června slavnostně zakončen další
ročník programu „Věda má budoucnost“. Vlastní návrhy, jak pomoci zlepšit prestiž
vědy v České republice, předložili samotní žáci a studenti základních a středních škol. Projekt
se snaží dlouhodobě bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu
o přírodovědné obory u české a slovenské mládeže. Na vítězné projekty letošního již
třetího ročníku soutěže „Jak zlepšit prestiž vědy“ se můžete podívat na webových
stránkách soutěže.

Uklízejme Česko!
Je nám ctí, když můžeme podpořit zodpovědné projekty, kterým ekologický projekt „Ukliďme
Česko“ bezesporu je. Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR oceňuje iniciativy šetřící
energii, přírodu a celkově naše životní prostředí a projekt „Ukliďme Česko“ je jedním
z 12 kandidátů na ekologického Oskara. Hlasovat můžete na jeho webových stránkách.
Více informací se dozvíte zde.

Vítáme nové členy BLF
Po delší době vám srdečně představujeme další organizace, které se v nedávné
době staly novými členy Business Leaders Fora. Na následující straně se můžete
dozvědět základní údaje a informace o CSR aktivitách společností Rossmann, ADCALL
systems, dále hotelu Golf a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Společnost Rossmann provozuje síť více než 3000 prodejen
drogerie-parfumerie a patří k nejúspěšnějším drogistickým
řetězcům v Evropě. Rossmann v České republice provozuje 118
drogerií, které všechny umožňují bezbariérový přístup.
Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně je
v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením
na ekonomická a sociální studia. Byla zřízena v roce 1991 a jejím
hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků
pro státní i soukromou sféru v sociálně-ekonomické sféře.
Společnost ADCALL systems a její mediální agentura The
Media budují síť LED informačních panelů v nemocnicích, na
úřadech a dalších místech. Na těchto panelech zajišťují správu
vysílání s informačně vzdělávacím obsahem. Společnost se snaží
podpořit neziskové, společensky prospěšné a smysluplné
projekty poskytnutím mediálního prostoru bezúplatně.
Hotel Golf je prvním hotelem, který se stal členem Business
Leaders Fora. Ideou managementu je nejen pečovat o své hosty,
ale soustředit se i na osoby, které jsou nějakým způsobem
znevýhodněné. Proto navázalo vedení společnosti spolupráci
s neziskovou organizací Splněné dětské přání, která podporuje
handicapované.

Pozvánka
Společně se školou vaření Laboratorio Vás zveme na oběd, který si ale budete muset s dalšími
15 manažery uvařit sami. Tohoto exkluzivního setkání s dobrým jídlem a diskusemi
nejen o vzdělávání se můžete zúčastnit dne 18. září 2014 od 12:00 do 14:00.
Společné vaření povede michellinský šéfkuchař Riccardo Lucque. Výtěžek bude věnován
na rozvoj Mentoringu začínajících učitelů. Na akci se registrujte na e-mailu
mentoring@blf.cz do 12. 9. 2014.
Další událostí, jejíž výtěžek podpoří Mentoring začínajících učitelů, je benefiční módní
přehlídka, kterou pořádáme společně s módním butikem DUSNI3. Koná se 24. září
od 18:00 a kromě výběru nových podzimních trendů Vám odborníci poradí například
s líčením. Registrujte se na e-mailu mentoring@blf.cz do 18. 9. 2014. Pozvánku na akci
naleznete zde.

