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GIVE & GAIN DAY 2016
Rekordních 1200 firemních dobrovolníků
nabídlo drobnou pomoc, která měla velký smysl.
Do 120 míst po celé ČR vyrazilo v pátek
13. května 2016 v rámci unikátní
celosvětové akce firemního dobrovolnictví
téměř o třetinu více zaměstnanců než
vloni. Do globálního dobrovolnického
dne, který letos nově proběhl i v Chile
či Guatemale, se u nás zapojilo 40 firem,
samospráv a univerzit. Dobrovolníci
podpořili na 120 komunitních projektů
a podíleli se svou drobnou pomocí na
zlepšení kvality života v místech, kde žijí.
Většina pomoci směřovala do sociální
a zdravotní sféry (36 %), dále do vzdělávání
dětí a mládeže (32 %), významně byla
zastoupena také pomoc seniorům (27 %).
Dobrovolníci věnovali své komunitě téměř
10 000 hodin práce v hodnotě minimálně
1 600 000 korun.
„Akci jsme organizovali letos pošesté
a v každém roce narůstá počet

zapojených firemních dobrovolníků
i pomoc, kterou přinesou. Ty nejvěrnější
dobrovolníky jsme letos ocenili titulem
Give&Gain Hero, tedy hrdinové, pro
které je pomoc druhým součástí běžného
pracovního života,“ říká Martina
Flídrová, manažerka programu firemního
dobrovolnictví Byznysu pro společnost.
Z 97 % byla akce ze strany dobrovolníků
hodnocena pozitivně nebo spíše pozitivně.
Akce se jim zdála vydařená a přínosná pro
organizaci, ve které pomáhali. Ve většině
případů přesně věděli, proč pomáhají
právě zde a čím je jejich pomoc užitečná.
„Jsem ráda, že můžu pomoci. Když se
firmy chovají odpovědně a ohleduplně,
tak se tak chovají i jejich zaměstnanci,
potvrdila nám Martina Ježková, HR
ředitelka společnosti Tchibo Praha.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Kdybychom měli jedním slovem popsat
obsah těchto CSR News, pak by to bylo
slovo LIDÉ. LIDÉ jako zaměstnanci firem,
které podporují diverzitu a inkluzi. Ti, pro
které firmy nastavují individuální přístup
v prostředí postaveném na respektu
vůči odlišnosti. LIDÉ jako firemní
dobrovolníci, kteří se ve stále větším
množství vydávají pomáhat neziskovým
projektům.
V současném kontextu České republiky,
která zažívá ekonomický rozvoj, je
o talenty stále větší souboj a řada odvětví
již pociťuje nedostatek pracovní síly. Jsou
to právě programy diverzity, zlepšování
firemní kultury i odpovědné přístupy
firem, které mohou firmy na trhu práce
diferenciovat. Jsme proto velice rádi, že
se Vás do našich programů zapojuje stále
více.
Hezké léto
Pavlína Kalousová
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Letos získala spolu s dalšími firemními
kolegy titul Give&Gain Hero za
dlouhodobou dobrovolnickou pomoc.
„Pomáhat v komunitním centru Neposeda
je pro nás už tradice, jsme rádi, že vidíme,
jak se centrum rozvíjí i díky naší pomoci.“

V Praze, Brně
a Pardubicích pomáhali
top manažeři z firem.
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Prvním rokem zapojila své zaměstnance
do akce Give & Gain Day společnost
Rossmann. „Okolo nás je mnoho lidí,
kteří dělají záslužné věci, a i my chceme
pomáhat a inspirovat k tomu ostatní.
Je to příležitost pro naše zaměstnance
zažít něco nového,” vysvětlila manažerka
komunikace Olga Stanley motivaci
pro zapojení do Mezinárodního
dobrovolnického dne.
V Praze, Brně a Pardubicích pomáhali
top manažeři z firem. Kromě vedení
společnosti Tchibo Praha v organizaci
Neposeda to byl tým generálního ředitele
společnosti Antalis v Domově Palata,
v Dětském centru při Thomayerově
nemocnici se zapojili do dobrovolnictví
manažeři firem Zenova, Sephora
a Agrofert. V brněnské Naději pomáhala
ředitelka provozu společnosti Rossmann,
v pardubické speciální škole Svítání
vedení regionální firmy Stäubli. Firma
Zenova poskytla své čisticí stroje
a personálně zajistila estetizaci veřejného
prostoru na Praze 4, Dětské centrum
podpořila kromě dobrovolnictví také
materiální pomocí.
„Pochopili jsme, že ve spolupráci
s Prahou 4 není potřebná jen lidská síla,
ale je nutno poskytnout i pracovní stroje,
které má naše společnost k dispozici,“
sdělila nám manažerka rozvoje a nadšená
dobrovolnice Karolina Kuhn Kučerová ze
společnosti Zenova. „V rámci Dětského
centra v Krči se kromě aktivního
zapojení při práci snažíme vypomoct
i s poskytnutím kvalitních hygienických

01 08 09

Firemní dobrovolnictví
Aktivity na téma diverzita realizujeme
v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme
ženy na palubu, který podpořila Nadace Open
Society Fund Praha z programu Dejme (že)
nám šanci a je financován z Norských fondů.
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Potraviny pomáhají

potřeb, které máme jako firma zabývající
se úklidovým servisem k dispozici,“
doplnila.
Již potřetí se téměř stovkou
dobrovolnických sil do mezinárodního
dne Give & Gain zapojila společnost
Novartis. „Jsem ráda, že můžu udělat
něco, co je hned vidět, je to příjemná
změna. Oceňuji, že můžeme udělat
něco pro děti,“ říká Michaela Withy,
dobrovolnice Novartisu v Mateřské
škole Klánovice, letos oceněná titulem
Give&Gain Hero.
V čem vidí přínosy akce veřejně
prospěšný sektor? „Máme možnost
dozvědět se odborné informace, získat
jiný pohled na věci, které běžně děláme,“
zmínila koordinátorka Lucie Sommerová
z organizace FOSA pomáhající lidem
s postižením. „Díky tomu se nám otevřou
nové perspektivy. Navíc se na základě
poskytnutých informací můžeme sami
zdokonalovat,“ doplnila.
Mezinárodní dobrovolnický den
Give & Gain Day 2016 (Daruji a Získám)
každoročně pořádá platforma
odpovědných firem Byznys pro společnost
jako národní partner britské CSR
platformy BITC, která je jeho iniciátorem
na globální úrovni.
Zapojené organizace a společnosti:
AEGON, AGROFERT, Alliance
Healthcare, ALLIANZ, Antalis,
Cofidis, Commerzbank AG, Česká
podnikatelská pojišťovna, ČEZ, ČSOB,
ČSOB Leasing, E.ON, FNZ (Czechia),
GSK, Hafele Czech & Slovakia,
Hochtief, IBM Česká republika,
Johnson & Johnson, Kooperativa
pojišťovna, KPMG Česká republika,
MČ Praha 8, Merck, Novartis, Personal
Connect, Plzeňský Prazdroj, Procter
& Gamble, Raben Logistics Czech,
Renomia, Rossmann, Sephora SA,
Siemens, Skupina Generali, Sodexo,
Stäubli Systems, Tchibo Praha,
Univerzita Palackého Olomouc, Veolia,
Zenova
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NASTARTOVALI JSME TÉMA

DIVERZITY

Ministr Jiří Dienstbier přijal záštitu
nad evropskou Chartou Diverzity

Poprvé v ČR jsme sestavili Index ženy ve
vedení, který zmapoval situaci zastoupení
žen ve vedení firem podnikajících na
českém trhu. Index ukazuje i zastoupení
žen ve statutárních orgánech TOP 250 dle
obratu. Jeho výsledky a mnoho dalších
informací a rozhovorů na téma diverzity
jsme zveřejnili na webových stránkách
www.diverzita.cz a ve dvou přílohách
celostátních novin. Spolu s partnery jsme
vypracovali několik studií, které mapují
jak společnosti kótované na burze, tak
státní a městské podniky a soukromé
společnosti.
Diverzitu jsme se rozhodli pojmout
jako princip a klíčovou součást HR
politiky firem, která umožňuje všem
lidem bez ohledu na jejich individuální
odlišnosti plně rozvinout jejich osobní
potenciál. Pro úspěch našich aktivit jsme
do České republiky „přivedli“ evropskou
Chartu Diverzity, do které se v České
republice již zapojilo přes 50 společností
ze všech oblastí podnikání. Charta není
jen veřejným závazkem, ale zejména
příležitostí k rozvoji tématu diverzity
jak uvnitř společností, tak v českém
i mezinárodním kontextu. A téma
diverzity skutečně ožilo. Pravidelná
networkingová setkání pro signatáře
Charty přinesla výměnu zkušeností
a sdílení praktických rad, jak řešit situace
spojené s diverzitou na pracovišti.
Začali jsme realizovat zážitkové
interaktivní workshopy diverzity pro
vedení firem, připravili jsme nástroje
interní komunikace a pomáháme firmám
rozvíjet se v tématu diverzity dále.

Každá firma si může například
vyzkoušet, jak na tom s nastavením
strategie diverzity je, které oblasti

NEJSEM ŽÁDNÝ PRŮMĚR!
V dubnu spustil Byznys pro společnost
kampaň pro všechny komerční
i nekomerční organizace, které chtějí
podpořit rozmanitost na pracovišti.
Kampaň Nejsem žádný průměr!
představuje hravou formou význam
diverzity v pracovním prostředí.
Pro zaměstnavatele je nástrojem
interní komunikace, skrze který
mohou zaměstnancům hravou
formou ukázat, co pro podporu
rozmanitosti dělají či jaké opatření
v této oblasti plánují zavést (např.
možnost pracovat z domova nebo
na zkrácený úvazek, respektování
individuality zaměstnanců, podpora
znevýhodněných skupin zaměstnanců
a další). Všichni zájemci se mohou
do kampaně zapojit navštívením
stránek http://nejsemzadnyprumer.
diverzita.cz a sdílením výsledků „testu
průměrnosti“ na sociálních sítích.
V případě zájmu o zapojení firmy
do kampaně kontaktujte
Veroniku Hejzlarovou na
hejzlarova@byznysprospolecnost.cz.

jsou pro ni rizikové a v čem vyniká,
a to prostřednictvím hodnocení DISA
(Diversity and Inclusion Strategic

Před dvěma lety jsme spustili
projekt, jehož cílem je přinést
masivněji téma diverzity
mezi české zaměstnavatele.
Naším cílem bylo upozornit
na některé nedostatky
českého prostředí, jako
například nedostatek
rozmanitého zastoupení
v nejvyšším vedení českých
firem, stejně jako se pokusit
odstranit některé systémové
nedostatky. To vše v kontextu
tématu diverzita, které dosud
bylo ve veřejném prostoru
téměř minoritní a na které
sice někteří zaměstnavatelé
kladli důraz, ale bez
možnosti aktivně sdílet
zkušenosti s dalšími. Projekt
přinesl zcela nové aktivity
a projekty mezi české firmy,
a nejen mezi ně. Pojďme si
připomenout některé z nich.
Assessment). To umožňuje firmám cílit
na klíčové oblasti diverzity a zejména se
srovnat s ostatními firmami na trhu.
Zavedli jsme také velmi úspěšný
cyklus vzdělávacích snídaní pro HR,
CSR manažery a zaměstnance firem
zaměřených na témata rozmanitosti ve
společnosti. Počet přes 300 účastníků za
poslední rok jen potvrzuje velký zájem
o toto téma.
V květnu letošního roku jsme
uspořádali také první Evropský den
diverzity, který má tradici v celé Evropě
a do nějž se zapojují stovky firem. Při
této příležitosti se k Chartě připojil také
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiří Dienstbier a nové
signatářské firmy.
Nezapomněli jsme ani na to, jak
podpořit zaměstnavatele v komunikaci
tématu mezi řadové zaměstnance. Asi
největší ohlas přinesla interaktivní
kampaň Nejsem žádný průměr! se
zábavným „testem průměrnosti“,
která přímo na pracovišti podporuje
rozmanitost v pracovních kolektivech
a je nástrojem pro interní komunikaci
diverzity ve firmách. Kampaň je určená
také pro širokou veřejnost, která může
šířit výsledky svých testů na sociálních
sítích.
Téma diverzity dále rozvíjíme a těší nás,
že firem, které toto téma vnímají jako
strategické, stále přibývá.
Projekt Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu byl
financovaný z Norských fondů z programu
Dejme (že)nám šanci, který v České republice spravuje
Nadace Open Society Fund Praha.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SIGNATÁŘSKÉ FIRMY

DIVERZITA+
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CHARTY DIVERZITY
V rámci Evropského dne diverzity se také k podpoře
diverzity přidalo hned několik nových významných
firem, jako Vodafone, RWE, Accor Hotels,
HOCHTIEF, Shell či Rossmann. Seznamte se s jejich
přístupem k diverzitě.

Společnost HOCHTIEF je první stavební
firmou v ČR, která se rozhodla veřejně
k tématu diverzity přihlásit. „Rozmanitost
pro nás znamená velkou příležitost,
ale i četná rizika a každodenní nároky
na toleranci, porozumění a především
komunikaci. Víme, že musíme naše
zaměstnance v jejich cestě podpořit,
minimálně tak, že jim ukazujeme naši
strategii a kudy se chceme ubírat.“
A personální ředitel společnosti
Miroslav Kos k tomu osobně při podpisu
Charty dodal: „Jde nám o to, využít naší
rozmanitosti a získat maximální synergii.
Ne každá společnost má to štěstí, že má
přirozeně takto pestrou zaměstnaneckou
základnu. Chceme tuto příležitost využít
k prospěchu všech.“
Nově se k Chartě připojil také hotelový
řetězec Accor Hotels. „Podporujeme
zaměstnávání handicapovaných kolegů,
nabízíme stejné podmínky pro ženy
i muže bez ohledu na věk či kulturu.
Celá naše hotelová skupina považuje
diverzitu za důležitou oblast a snažíme
se našim zaměstnancům připravit takové
projekty, aby byly pracovní podmínky
skutečně vhodné pro všechny,“ přibližuje
přístup firmy Daniela Nová, prokuristka
firmy. „Podpis Charty Diverzity je pro nás
přirozeným dalším krokem, kterým jsme
chtěli vyjádřit náš závazek podporovat
odpovědné podnikání.“
RWE se již řadu let v tématu angažuje,
což potvrzují i slova Eriky Vorlové, Head
of HR. „Byť se podpis Charty může zdát
formálním krokem, pro RWE to znamená
oficiální potvrzení toho, že se diverzitě
věnujeme, diverzitním opatřením
věříme a chceme tak být i vnímáni.
Nevěnovat se jí znamená nejenom ztrátu
konkurenceschopnosti na trhu, ale také
snižování angažovanosti a spokojenosti
zaměstnanců. Ve společnosti RWE již
několik programů na podporu diverzity
běží, ale těšíme se na dobu, kdy se
diverzita stane nedílnou součástí jak
manažerské praxe, tak vnímání všech
zaměstnanců, a nebude tudíž zapotřebí
tolik programů a osvěty.“
Vodafone jako nový signatář věří na přínos diverzity pro firmu: „Věříme, že díky
diverzitnímu a inkluzivnímu prostředí

Firmy s vyšším zastoupením žen ve vedení mají
lepší ekonomické výsledky, lépe poskytují služby
a efektivněji se vyrovnávají se složitými nebo
neznámými situacemi. Mnoho soukromých firem to
již chápe a dobrovolně zavádí řadu opatření, která
podporují ženy i jejich zastoupení ve vedení.

získáme a udržíme nejtalentovanější lidi
a budeme schopni učinit nejlepší rozhodnutí pro naše zákazníky a akcionáře.
Máme různorodé zákazníky se specifickými potřebami a přáními. Pokud mezi
sebou budeme mít zaměstnance, kteří
jsou schopni těmto potřebám porozumět
a zákazníkům vyhovět, pak firma dlouhodobě zvyšuje zisky. Charta Diverzity je
v souladu s našimi hodnotami a směrem,
kterým jdeme. Věřím, že dnešní podpis
a naše iniciativy na podporu diverzity
budou inspirací pro ostatní,“ dodává Veronika Ivanović, viceprezidentka pro lidské
zdroje.
Společnost Rossmann také integruje
diverzitu do chodu firmy. „Firma na
českém trhu úspěšně funguje již přes
22 let, zaměstnává více než 700 lidí
a diverzita dává možnost firmě růst tím, že
dá příležitost lidem s rozdílnou povahou,
odlišnými zkušenostmi, kreativitou
a využije toho co nejlépe. V rámci našich
společensky odpovědných projektů
neustále upozorňujeme na problematiku
rozdílnosti ve společnosti a snažíme se
zaměstnancům pomáhat k odstranění
různých bariér existujících z důvodu
předsudků. Charta Diverzity shrnuje
formou veřejného závazku to, co již
děláme, a otevírá další možnosti v této
oblasti pro firmy, jako jsme my,“ dodává
k podpisu charty Olga Stanley.

V Byznysu pro společnost, pod hlavičkou
evropské Charty Diverzity, jsme sestavili
v pořadí již druhý kompletní český Index
zastoupení žen ve vedení 2016, který
sledoval skupinu TOP 250 největších
českých firem podle obratu. Index
zachycuje složení statutárních orgánů
těchto firem (dozorčí rada a představenstvo
u akciových společností a jednatele
u společností s ručením omezeným).

CHARTA DIVERZITY
ČESKÁ REPUBLIKA
Evropská Charta Diverzity je závazkem
zaměstnavatelů podporovat diverzitu
a rozmanitost na pracovišti. Chartu
podporuje Evropská komise (DG
Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou
ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové a ministra pro
lidská práva Jiřího Dienstbiera.
Podpis a naplňování Charty v České
republice jako národní partner
koordinuje nezisková organizace
Byznys pro společnost, která sdružuje
přední tuzemské podniky zajímající
se o společenskou odpovědnost
a udržitelnost. Po celé Evropě se
k ní přihlásilo již více než 7500
zaměstnavatelů.
Více na www.diverzita.cz.
Společnosti, které se chtějí připojit
a naplňovat principy evropské
Charty Diverzity, se mohou obrátit
na Veroniku Hejzlarovou
hejzlarova@byznysprospolecnost.cz

Situace na trhu
Žen ve vedení soukromých firem je
konstantní počet, a to za posledních
5 let v průměru přes 38 % v dozorčích
radách akciových společností a přes
20 % v představenstvech. Platí známá
závislost, že u největších firem klesá míra

zastoupení žen ve statutárních orgánech.
Nejméně jich najdeme ve firmách
s počtem zaměstnanců vyšším než 5000
(data za 27 tisíc společností).
V zastoupení fungují i sektorová
specifika. Zatímco v oboru pojišťovnictví,
zásobování vodou či v zábavné
a rekreační činnosti jich je zastoupeno
nejvíce, nejméně jich ve statutárních
orgánech najdeme v oborech těžba či
stavebnictví.
Společnosti s ručením omezeným
Podíl žen-jednatelek ve společnostech
s ručením omezeným je 21,4 %, s tím, že
za posledních 5 let je situace konstantní.
Nejvyšší zastoupení žen – jednatelek
je ve firmách založených po roce 2010.

I v zastoupení jednatelek dle oborů
existují jasné rozdíly.
Index ženy ve vedení 2016 –
TOP 250 firem
U českých TOP 250 největších firem
dosahuje zastoupení žen ve všech
statutárních orgánech 10,4 % žen (to
představuje 128 žen z celkového počtu
1227 mužů) a dozorčích radách akciových
společností 14,4 % žen.
Alespoň 1 ženu ve vrcholných orgánech
má 36 % firem. V dozorčích radách má
z TOP 250 alespoň 1 ženu 57,4 % firem.
Index ženy ve vedení 2016 (pořadí firem)
Index je sestaven do tří základních úrovní
podle zastoupení žen v daných vrcholových orgánech. Zlaté úrovně indexu dosahují ty společnosti, které mají zastoupení
žen vyšší než 50 % (viz tabulka), stříbrné se
zastoupením vyšším než 33 % a bronzové,
pokud přesáhnou základní kritéria indexu
pro danou kategorii (alespoň průměru
u všech TOP 250 firem).
Kompletní výsledky najdete
na www.diverzita.cz

ZLATÝ INDEX (VÍCE NEŽ 50 % ŽEN VE VRCHOLOVÝCH ORGÁNECH)
A.J. Company & Trade s. r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

ABB s. r. o.

zpracovatelský průmysl

HENKEL ČR, spol. s r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

GlaxoSmithKline, s. r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

HRUŠKA , spol. s r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

HELVET GROUP a.s.

kulturní, zábavní a rekreační činnosti

SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r. o.

zpracovatelský průmysl

SWS a. s.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

ERMAT Praha, s. r. o.

zpracovatelský průmysl

HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Chemical Solutions s. r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

KRONOSPAN CR, spol. s r. o.

zpracovatelský průmysl

Pierburg s. r. o.

zpracovatelský průmysl

sanofi-aventis, s. r. o.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

VIJA TRANS s. r. o.

doprava a skladování

JIP východočeská, a. s.

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

BONVER WIN, a. s.

kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Index ženy ve vedení 2016 zpracoval
Byznys pro společnost v rámci projektu
Diverzita+ – Bereme ženy na palubu,
který podpořila Nadace Open Society
Fund Praha z programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských
fondů.
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01 Setkání s ministrem Jiřím Dienstbierem – „Podpora žen ve vedení“
02 Noví signatáři Charty Diverzity. Zleva: Olga Stanley, Rossmann,
Veronika Ivanović, Vodafone, Daniela Nová, Accor Hotels,
Pavlína Kalousová, BPS, ministr JIří Dienstbier, Miroslav Kos, Hochtief,
Barbora Janasová, Shell, Erika Vorlová, RWE.

03 Kampaň „Nejsem žádný průměr“
04 Detail kampaně „Nejsem žádný průměr“.
05 Evropský den diverzity
06 Milena Jabůrková a Kristina Kosatíková z IBM Česká republika
07 Give and Gain 2016
08 Tomáš Vokáč, Lukáš Kotlár a Michal Zapletal – Dofe
09 Podpis Memoranda o spolupráci k přípravě Národní potravinové sbírky.
Zleva: Fabrice Martin-Plichta, Česká federace potravinových bank,
Pavel Štern, Byznys pro společnost a Jakub Vopelák, Armáda spásy.
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FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

09

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

OČIMA FIREM

Firma Zenova zapojila své zaměstnance
do akcí na Praze 4. Manažerka rozvoje
Karolína Kuhn Kučerová se s námi
podělila o své zkušenosti.
Proč jste se zapojili do letošního Give &
Gain Day? Do GG se letos zapojujeme
poprvé a věříme, že s BPS tím započneme
dlouhodobou spolupráci.
Líbí se nám myšlenka aktivního
zapojení korporátních organizací do
neziskového sektoru. Jsme poměrně
velká organizace a jako taková chápeme
naši společenskou odpovědnost. Proto se
pravidelně zapojujeme do akcí podobného
typu, ať už se jedná o hmotné či peněžité
dary, nebo aktivní zapojení při práci.
Zapojili jste se například do akcí na
MČ Praha 4. Ano, pochopili jsme,
že ve spolupráci s Prahou 4 není
potřebná jen lidská síla, ale je nutno
poskytnout i pracovní stroje, které má
naše společnost k dispozici. Proto jsme
neváhali naše strojní vybavení k tomuto
účelu zapůjčit.
V rámci Dětského centra se, kromě
aktivního zapojení při práci, snažíme
vypomoct i s poskytnutím kvalitních
hygienických potřeb, které máme jako
firma zabývající se úklidovým servisem
k dispozici.
Jak vnímáte spolupráci s Byznysem
pro společnost? Spoluprací s BPS
získáváme nové obzory a kontakty. Díky
naší spolupráci získáváme možnost
nahlédnout do problematiky, která se nás

Give & Gain Day
se stal za poslední
roky největší
akcí firemního
dobrovolnictví.
Mnohé firmy se do něj
zapojují pravidelně,
některé si v rámci
Mezinárodního
dne dobrovolnictví
vyzkoušejí pomoc
poprvé. Na zkušenosti
nováčků letošní akce
jsme se zeptali jejich
zástupců.

sice přímo nedotýká, nicméně v širším
měřítku je zásadní pro celou společnost.

Jak vnímáte spolupráci s Byznysem pro
společnost a co vám přináší? Spolupráce
s Byznysem pro společnost je perfektní.
Společnost akci dobře připravila a se vším
nám vyšla vstříc.

Nováčkem letošního ročníku byla
i firma Sephora, jejíž zaměstnanci také
pomáhali v rámci Prahy 4. Motivaci
k zapojení přiblížila Veronika Jansová.

Společnost Personal Connect se zaměřila
ryze na odbornou pomoc. Na důvody
odpovídá HR konzultantka Michaela
Ečerová.

Co se vám líbí na Give & Gain Day 2016?
Na Give & Gain Day se nám líbí možnost
pomáhat neziskové organizaci a přitom
zažít nové zážitky s kolegy i mimo
kancelář.

Co se vám líbí na Give & Gain Day? Give
& Gain Day je celosvětová akce, je úžasné
být součástí většího hnutí. Cítíme z toho
pozitivní energii od lidí, kteří chtějí
pomáhat, kterým leží na srdci osudy
dalších lidí... Chceme se podílet na tom,
aby byla společnost lepší, vnímavější, aby
se nám všem tady lépe žilo.

Proč jste se rozhodli zapojit do
dobrovolnictví? Rádi pomáháme druhým!
Tento rok jsme se již účastnili Běhu pro
Světlušku a v plánu máme i další akce.

Čím vás zaujala dobrovolnická akce na
MČ Praha 4? V Dětském centru na Praze
4 jsou umístěny děti, které byly týrané,
opuštěné nebo s vážným hendikepem.
Tyto děti to v životě neměly lehké, a tak
jim rádi zpříjemníme aspoň prostředí, ve
kterém nyní žijí.

Co vám přináší dobrovolnictví?
Dobrovolnictví vnímáme nejen jako
možnost pomoci těm, kteří v životě neměli
tolik štěstí, ale také možnost sdílet své
zkušenosti a zároveň získat jiný pohled na
svět. Již od svého založení se společnost
Personal Connect snaží být firmou se
společensky odpovědným podnikáním.
Čím vás zaujal právě tento druh pomoci
– dobrovolnická akce? Dobrovolnictví
nemusí být jenom o manuální fyzické
pomoci, i když i ta je často velice důležitá.
Pro sebe vidíme velké pole působnosti
v tom, že můžeme naše zkušenosti
a odborné znalosti z komerčního
sektoru efektivně nabídnout neziskové
společnosti, pro kterou není jednoduché
se k těmto zkušenostem dostat. Aby to
mohlo dobře fungovat, i tady věříme na
dlouhodobou spolupráci.

HER
Proč jste si vybrali tuto organizaci?
Fosa nám byla doporučena a my jsme
souhlasili. Spolupráce s nimi byla velmi
přátelská, otevřená. Rádi jsme přinesli
naše zkušenosti s náborem zaměstnanců,
které máme z komerční sféry. Potvrdilo
se, že se můžeme obohatit vzájemně
a vyměnit si zkušenosti. A ještě jsme
u toho zažili hodně legrace.
Jak vnímáte spolupráci s Byznysem pro
společnost? Spolupráce s Byznysem pro
společnost byla skvělá, moc rádi bychom
tímto poděkovali za zprostředkování
úžasné spolupráce s Fosa o.p.s.

A JAK HODNOTÍ AKCI DALŠÍ
ZAPOJENÉ FIRMY?
Johnson & Johnson
Lucie Meixnerová, CSR manažerka
Zapojit se do Give & Gain Day pro
nás znamená nahlédnout do světa
neziskových organizací. Umožní nám
to především získat nové zkušenosti
a rozšířit si obzory.
V rámci spolupráce s ostatními
účastníky dobrovolnického dne z jiných
firem získáváme nové kontakty.
Posilujeme tím pověst Johnson &
Johnson jako společnosti, která považuje
poskytování pomoci různými způsoby za
přirozenou součást svých aktivit.

Procter & Gamble
Matej Podobnik,
manažer korporátní komunikace
Jako nadnárodní firma přispíváme
každý den ke zlepšování životů svých
spotřebitelů. Rádi bychom se v rámci
Mezinárodního dne dobrovolnictví Give
& Gain připojili k zodpovědným firmám,
které svůj čas a energii pro společnost
investují smysluplně. Budování
společenské zodpovědnosti začíná
u jednotlivců; vyvíjí se díky zkušenostem
a výměně know-how s ostatními. Vstup
do komunity Byznys pro společnost je
tak přirozeným krokem pro realizaci naší
firmy v oblasti CSR v České republice.
Plzeňský Prazdroj
Anna Šindelková, CSR manažerka
Již poněkolikáté máme možnost zapojit se
do mezinárodního dobrovolnického dne
a pomoci tam, kde je to potřeba. Pro naše
zaměstnance je tento den příležitostí
připojit se k ostatním firmám po celém
světě a pomoci neziskovým organizacím.

O

Naše účast v globálním dobrovolnickém
programu Give and Gain Day je jednou
z cest, jak podporujeme komunity, v nichž
působíme. Zaměstnanci si přitom sami
vybírají, jak a kde pomoci, a to po celé
České republice. Ráda bych celému týmu
BPS poděkovala za perfektní organizaci
dalšího dobrovolnického dne. Skvěle
jsme si to užili, mám opravdu velmi
pozitivní zpětnou vazbu od kolegů,
kteří s námi šli poprvé, a to nám přesně
pomůže určitě budovat větší povědomí
i u dalších zaměstnanců. Moc se těším na
další spolupráci v rámci našeho nového
celoročního dobrovolnického programu.
Rossmann
Olga Stanley, manažerka komunikace
Společnost ROSSMANN v rámci svého
projektu společenské odpovědnosti
s názvem ROSSMANN Inspiruje
podporuje aktivity z pilíře zdraví, ekologie,
vzdělávání, rodičovství, dobrovolnictví
a dobrých skutků. Give & Gain Day
tedy velmi dobře zapadá do pilíře
dobrovolnictví tohoto projektu. Okolo
nás je mnoho lidí, kteří dělají záslužné
věci, a i my chceme pomáhat a inspirovat
k tomu ostatní. Je to příležitost pro naše
zaměstnance zažít něco nového. Jsme
rádi, že se naše společnost do této akce
mohla zapojit, a těšíme se na zkušenosti,
které díky tomu získáme, a hlavně na
dobré skutky, které vykonáme.
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POTRAVINY POMÁHAJÍ

ODSTARTOVALI JSME PŘÍPRAVY 4. ROČNÍKU

NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY

„Národní potravinová sbírka je skvělou
příležitostí, jak spojit hlavní hráče na
trhu a propojit je s veřejností jak v oblasti
prevence plýtvání potravinami, tak
v apelu na pomoc potřebným. Jsme rádi,
že za poslední 3 ročníky se Byznysu pro
společnost podařilo vybudovat akci, která
má skvělé renomé, což potvrzuje i zájem
nových partnerů,“ komentuje situaci Pavel
Štern, ředitel programů platformy Byznys
pro společnost.
Pro letošní rok podepsal Byznys
pro společnost také Memorandum
o spolupráci s dalšími spoluorganizátory.
V naší zemi tato sbírka slouží k zajištění
bezpečných potravin pro ty nejchudší.
Šéf České federace potravinových bank,
Martin Fabrice Plichta, vysvětluje:
„Chudí lidé by měli mít možnost využívat
příležitosti potravinových řetězců
k zabezpečení svých základních potřeb.“
Ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády
spásy v ČR Jakub Vopelák k jeho slovům
dodává: „V případech, kdy dochází
k znehodnocování potravin v celém
dodavatelském řetězci, budeme společně
prosazovat řešení, která povedou
k zlepšení prevence, logistiky, opětovného
užití a možnosti darování.“

Připomeňme si, co
dokázala Národní
potravinová sbírka 2015:
— Zapojit celkem 470 prodejen, více než
100 neziskových organizací a téměř 3000
dobrovolníků.
— Nashromáždit 236 tun darovaných
potravin pro sociálně potřebné.

TESCO STORES: MARTIN LUPA
Akce je skvělým příkladem spolupráce
našich obchodů a zákazníků. V rámci
sbírky můžeme rovněž upozornit
zákazníky na problematiku plýtvání
s potravinami a poradit jim, jak s jídlem
nakládat, aby jim vydrželo čerstvé co

BYZNYS PRO SPOLEČNOST PŘEDSTAVUJE NOVÉ ČLENY

Zeptali jsme se Jany Rohlové, HR
manažerky, co Skupinu Accor Hotels
vedlo ke vstupu do platformy Byznys pro
společnost a jaké aktivity v oblasti CSR
v blízké době plánují.

Národní potravinová
sbírka v letošním roce
proběhne v sobotu
12. listopadu. Cíle jsou
pro letošní rok opět
ambiciózní: zapojit
zhruba 500 prodejen,
přes 3000 dobrovolníků
a nasbírat přes 300 tun
potravin.

Jaké aktivity v oblasti CSR v blízké
době plánujeme?
CSR je v Accor Hotels velký soubor
činností pod hlavičkou Planet 21, který
je postaven na mnoha pilířích. V České
republice jsou našimi velkými tématy
Diverzita (WAAG, HeForShe, profesní
start pro studenty z dětských domovů,
podpora mezigeneračních projektů
mladí vs. senioři a další, personifikovaný
rozvoj našich zaměstnanců dle jejich
osobnosti); environmentální témata
(Plant for the Planet = šetření vody
a pracích prostředků vs. sázení stromů;
snižování energií Open; aktivity ke dni
Země a hodiny Země). Každý z našich
hotelů má další projekty, které jsou
blízké týmu a lokálnímu prostředí
(podpora charitativních organizací,
dobrovolnictví atd.)
nejdéle. Společnost Tesco se navíc
zavázala, že do roku 2030 nebudou
vyhozeny žádné potraviny, které mohou
být zkonzumovány. Veškeré potravinové
přebytky budou darovány potřebným.

když se prostřednictvím naší sítě prodejen
PENNY vybere větší množství potravin
než minulý rok.

AHOLD CZECH REPUBLIC:
JIŘÍ MAREČEK

Jsme rádi, že můžeme navázat na
předchozí ročník, který byl velmi úspěšný.
Akce koresponduje s našimi závazky pro
lepší budoucnost a projektem Servathon
v programu STOP HUNGER. V Sodexo
restauracích po celém světě sledujeme
a měříme potravinové odpady.

Jsme rádi, že v roli partnera Národní
potravinové sbírky, kterým jsme již od
prvního ročníku, můžeme podporovat
povědomí o problematice plýtvání
potravinami a zároveň efektivně přispívat
ve vlastních obchodech k jejímu řešení.
Věříme, že minimálně ve stejné míře jako
v předešlých letech veřejná sbírka, její
partneři, ale především naši zákazníci
pomohou naplnit sklady potravinových
bank.

SODEXO: ANDREA KAŠOVÁ

KAUFLAND:
RADANA ARDELTOVÁ
Letošní ročník Národní potravinové
sbírky bude už náš třetí. Každý rok se
tonáž vybraných potravin zvyšovala
a věříme, že tento trend bude pokračovat
i letos. Darující si uvědomí, že tu s námi
žijí lidé, kteří nemají takové štěstí a jsou
odkázáni na materiální pomoc druhých.
A patříme-li k těm, kteří žijí v dostatku,
měli bychom se zamyslet nad tím, jak se
k potravinám chováme, jak jimi často
zbytečně plýtváme…

PENNY MARKET:
ŠÁRKA SMRČKOVÁ
Naším hlavním očekáváním je zejména
osvěta široké veřejnosti a budeme rádi,

Co nás vedlo ke vstupu do platformy
Byznys pro společnost?
Připojení se k platformě BPS je pro nás
přirozeným krokem našich interních
CSR aktivit a jejich sdílení s firmami,
které smýšlejí podobně, vyměňování
poznatků a určitým způsobem i lokální
zviditelnění našich globálních
a lokálních projektů.
Skupina Accor Hotels je největším
evropským hotelovým operátorem v ČR
s hotely Ibis, Novotel, Mercure,
a Mgallery by Sofitel).
Více informací: www.accorhotels.cz

2016

VYHLÁŠENÍ TOP ODPOVĚDNÁ
FIRMA 2016 SE BLÍŽÍ!
Národní potravinovou sbírku organizuje:
Byznys pro společnost ve spolupráci s Armádou spásy
a Českou federací potravinových bank.
Strategičtí partneři (dle abecedy): AHOLD Czech
Republic, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, LIDL,
Makro, Penny Market, ROSSMANN, Tesco Stores
Partneři: Mars, Raben Logistics, Sodexo, Sodexo
Benefity, Unilever
S podporou Ministerstva zemědělství ČR
Hlavní mediální partner: Český rozhlas
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TOP TRENDY
NOVINKY
Z BPS
2015 PROTI PLÝTVÁNÍ

Zahájení 13. ročníku prestižního ocenění
za odpovědné a udržitelné podnikání TOP
Odpovědná firma proběhne v průběhu
června. Byznys pro společnost, který je
pořadatelem ocenění, připravil několik
novinek pro zapojené firmy. Ty budou
přínosné jak pro stávající držitele
jednotlivých certifikátů, tak zjednoduší
přihlašování pro nové účastníky.

Řady členů platformy rozšířila také
společnost CEMEX. Stejné otázky jsme
proto také položili Marii Jenčové.
Jaké aktivity v oblasti CSR v blízké
době plánujeme?
V souladu s našimi strategickými cíli
pravidelně veřejnosti zpřístupňujeme
rekultivované plochy po těžbě –
příkladem jsou ekologicko-vzdělávací
akce na štěrkovně Spytihněv. Žáky
základních škol seznamujeme s tříděním
odpadů, recyklací a používáním
alternativních paliv při výrobě
stavebních materiálů. Čekají nás plány
posílení biodiverzity také v jiných
lokalitách, kde působíme. Organizujeme
dobrovolnické úklidové akce, chystáme
certifikační programy pro dodavatele
a partnery. Umísťujeme umělá hnízdiště
pro ohrožené druhy ptáků na hladiny
našich štěrkopískoven, aby mohly
vyvést potomstvo. Na přírodě, životním
prostředí a všeobecném prospěchu pro
společnost velmi záleží. Dlouhodobě
sledujeme CO2 stopu, měříme spotřebu
vody a zacházíme s ní hospodárně.

UŽ JSTE VIDĚLI NOVÉ
WEBOVÉ STRÁNKY
BYZNYSU PRO SPOLEČNOST?
Snažili jsme se nové webové stránky
pro vás připravit tak, aby byly co
nejpřehlednější, se snadnou a rychlou
orientací. Dali jsme si za cíl vytvořit
stránky, které mají vzdušný vzhled, jsou
zajímavé a uživatelsky příjemné. Jaké
novinky na vás čekají?
— více aktualit a analýz
— webové stránky jsou optimalizované
pro všechna mobilní zařízení
— nově najdete také multimediální
sekci – videa, fotogalerie z našich akcí,
ale také krátká videa našich členských
firem a partnerů
— kalendář akcí – vše na jednom místě,
mapa k místu konání akce
— box s tweety Byznysu pro společnost,
ale také tweety k zajímavým událostem,
aktivitám našich členů atp.
Pokud je něco, co vám na našem webu
chybí, neváhejte nám poslat zprávu na
info@byznysprospolecnost.cz. Zpětná
vazba je pro nás velice cenná.

Co nás vedlo ke vstupu do platformy
Byznys pro společnost?
Jsme přesvědčeni, že víc hlav víc ví,
takže se rádi přiučíme něčemu novému
také v Byznysu pro společnost. Těšíme
se například na sdílení zkušeností
a práci v expertní skupině věnované
Vodě a ochraně životního prostředí.
Od členství v platformě Byznys
pro společnost očekáváme sdílení
zkušeností, principů a best practices
v CSR, inspiraci v dosahování CSR
cílů, seznámení se s novými trendy
udržitelného podnikání a prosazování
inovativních řešení v ochraně přírody.
CEMEX je globální společností na
poli stavebních materiálů, je předním
dodavatelem hotových betonových
směsí, cementu a kameniva. V České
republice rovněž dodává základové
a stropní konstrukce.
Více informací: www.cemex.cz

Všechny kvalitní strategie a projekty
byly v loňském roce poprvé dle dosažené
úrovně oceněny zlatým, stříbrným nebo
bronzovým certifikátem.
„Změny, které jsme zavedli v loňském
roce, se osvědčily a ukázaly, že
v odpovědném podnikání jde zejména
o kvalitu jednotlivých projektů
i komplexnost strategií. Tím, že se tomuto
přístupu věnuje kvalitně stále více firem,
navážeme i v letošním roce systémem
certifikátů a benchmarku, který ocení

mnohem více společností“, naznačila
i letošní směřování Pavlína Kalousová
z Byznysu pro společnost.
TOP Odpovědná firma je nezávislá
cena pro malé i velké firmy, které se
dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji
společnosti, snižování dopadu na životní
prostředí a přinášejí inovativní řešení.
Přístupy firem hodnotí expertní komise,
složená z desítek vedoucích zástupců
komerčního sektoru, samosprávy,
neziskových a odborných organizací.

Papír pro
CSR News dodala
společnost
ANTALIS s.r.o.

Použitím 100% recyklovaného
papíru Cyclus Offset pro tisk
CSR News byl v porovnání
s nerecyklovaným papírem dopad
na životní prostředí snížen o:

12

kg odpadu

3

kg CO2 emisí skleníkových plynů

30

km ujetých průměrným evropským autem

302

litrů vody

38

kWh energie

20

kg dřeva

Source: Carbon footprint data evaluated by Labelia Conseil in accordance
with the Bilan Carbone® methodology. Calculations are based on
a comparison between the recycled paper used versus a virgin fibre
paper according to the latest European BREF data (virgin fibre paper)
available. Results are obtained according to technical information and
subject to modification.

