Duben byl měsícem zásadních legislativních posunů v oblasti CSR a to jak na domácí půdě,
tak na půdě evropských institucí. Vláda České republiky schválila Národní akční plán, jehož
hlavní body naleznete zde. BLF je nyní součástí diskusí nad jeho implementací. Na půdě
Evropského parlamentu byla současně přijata zásadní směrnice, která firmám nad 500
zaměstnanců ukládá povinné reportování CSR.
O obou dokumentech a jejich praktických dopadech bude i CSR Club, na nějž Vás srdečně
zveme- 14.5. od 15 hodin v Era světě. Též se těšíme na setkání CEOs, členských firem a
patronů BLF, které proběhne historicky poprvé na půdě britské ambasády 20.5. 2014.
Velmi se těšíme na naše setkání a přejeme Vám krásné jaro.
Za tým BLF,
Iva Petříčková

Vzdělávací experti na 2. stakeholders dialogu představili po několikaměsíčních
přípravách konkrétní metodiku workshopů a kurzů pro učitele. Součástí dialogu byla
také diskuze, v rámci které probrali hosté otázky ohledně realizace projektu a jeho
dlouhodobé vize. Zároveň pokračovala intenzivní komunikace se školami, které nám posílají
přihlášky do projektu. Po shromáždění všech přihlášek budou experti vybírat finálních
šest dvojic, které se projektu zúčastní.
V rámci finanční podpory projektu připravujeme benefiční prodej triček, který kromě
originálních nápisů nabídne jedinečnou možnost přímo podpořit učitele a pomoci tak dobré
věci. Současně se všemi zmíněními aktivitami pokračujeme v přípravě Slavnostního
zahájení Mentoringu začínajících učitelů, který se bude konat 22. května 2014
v Richterově domě. Na setkání vystoupí významné osobnosti spojené s naším projektem jako
je patron Mentoringu začínajících učitelů Jan Mühlfeit a paní Renata Mrázová.

Více informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách. Máte-li jakékoli ohlasy,
připomínky nebo návrhy na spolupráci, obraťte se prosím na Vladimíru Bendovou
(bendova@blf.cz, +42077 185 515).

Počet členů BLF se během dubna opět zvýšil. Naše řady tentokrát posílilo Inovacentrum
ČVUT a také paní Dagmar Fousková, ředitelka organizace INEX-SDA. Dovolte nám tyto
organizace ve sturčnosti představit.
Inovacentrum ČVUT v Praze je univerzitní centrum, jehož hlavním posláním je spolupráce
s průmyslem v České republice i v zahraničí. Poskytuje komplexní služby všem, kteří chtějí
zvýšit svou konkurenceschopnost a k inovaci výroby, provozu nebo služeb využít odbornosti
expertů z nejstarší a nejprestižnější české technické univerzity. Za tímto účelem hledá
Inovacentrum ČVUT v Praze stále nové partnery, kteří by podpořili rozvoj této myšlenky. Z
pohledu CSR usiluje o dlouhodobý rozvoj vědy, výzkumu i začínajících podnikatelů, formou
finanční i materiální podpory ze strany podniků i jednotlivců. Chce být partnerem těch,
kterým není snaha mladých vědců lhostejná a v jejichž úsilí cítí budoucnost.
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace
působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a
podpory a vzdělávání k aktivnímu občanství. Organizace zprostředkovává dobrovolnické
projekty po celém světě a pro zahraniční i české zájemce organizuje dobrovolnické aktivity v
ČR. Posláním INEX-SDA je podporovat rozvoj tolerantní, inkluzivní a otevřené společnosti a
aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu. INEX-SDA každý rok pozitivně ovlivní život
více jak 1.200 lidem přímo (vzděláváním, účastí na projektech) a více jak 4.000 lidem
nepřímo (dopad práce dobrovolníků na cílovou skupinu a komunitu).

Chtějí středoevropané zodpovědné produkty a služby? Jakým způsobem komunikovat Vaše
produkty jinak a úspěšně? Přijďte se na tato témata pobavit s předními odborníky na
mezinárodní konferenci do Bratislavy.
Dne 22.května se v Bratislavě uskuteční další ročník konference CEE CSR Summit,
jehož je Business Leaders Forum hrdým partnerem. Tato konference je největší
událostí svého druhu ve střední a východní Evropě. Na konferenci přijali pozvání
významné osobnosti ze soukromé i neziskové sféry, kteří s Vámi budou sdílet své know –
how a zkušenosti. Součástí konference je i tržnice řešení, kde budou prezentovány
ty nejlepší nápady a řešení z celé střední a východní Evropy.
Přijďte do Bratislavy zvýšit své spotřebitelské povědomí a získejte novou inspiraci pro Vaše
CSR aktivity. Více informací o konferenci včetně programu, který této události předchází,
naleznete na oficiálních stránkách konference.

