TOP Odpovědná firma
je nezávislá cena
odborné platformy
Byznys pro společnost,
která již 14 let vyzdvihuje
klíčové aktivity na poli
odpovědného a udržitelného
podnikání v ČR.
Přihlašujte se
od 1. 6. do 31. 7. 2017
na www.odpovednefirmy.cz

Za 14 let TOP OF

821
zapojených
firem

1275
přihlášek

336
rozdaných
ocenění

oceňujeme
malé
i velké
firmy

/

podnikající v souladu s principy
odpovědného a udržitelného podnikání

/

rozvíjející strategické programy
pro zaměstnance

/

podporující rozmanitost
a začlenění různých skupin na trh práce

/

snižující svůj dopad
na životní prostředí

/

podporující prospěšná
inovativní řešení

/

otevřeně reportující o své činnosti
a jejích dopadech

/

kladoucí důraz na kvalitní
a transparentní vztah s dodavateli a zákazníky

Záštita Senát ČR, PSP ČR, MPSV a MF ČR

TOP OF
2017
podporují

Hlavní partneři Sanofi, Tchibo Praha,
Vodafone Czech Republic
Partneři ČSOB, GSK, KPMG Česká republika,
O2 Czech Republic, Plzeňský Prazdroj,
Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika
Hlavní mediální partner Economia
Mediální partneři Hospodářské noviny,
Aktuálně.cz, Deník, Týden, Faktor S,
Týdeník Echo

Účast
v ceně
TOP
Odpovědná
firma
znamená

Prestiž a komunikaci
Můžete získat jedinečný titul a logo zlaté, stříbrné a bronzové
firmy, které je motivační nejen pro vás, ale i pro vaše
zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, média a další.
Ocenění je udělováno pod záštitou a ve spolupráci s celou řadou
ministerstev a veřejných institucí. Vaše příklady dobré praxe
aktivně komunikujeme a to včetně prezentace na galavečeru.
Nezávislost a kvalitu
Přihlášky posuzuje odborná nezávislá komise složená ze zástupců
komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů
a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji
odpovědného podnikání v ČR.
Praktické přínosy pro byznys
Zmapujete si situaci v odpovědném přístupu k podnikání
a získáte analytickou zpětnou vazbu ke všem programům
a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými
úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj
firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

Účast v ocenění TOP OF je zdarma. Všechny
kvalitní strategie a projekty budou dle
dosažené úrovně vyznamenány zlatým,
stříbrným nebo bronzovým titulem.

podívejte se na minulý ročník

„Je to ocenění mnoha let,
ve kterých rozvíjíme myšlenku
společenské odpovědnosti
a ocenění toho, že se
do všech projektů zapojují všichni
zaměstnanci i vedení firmy.“
Ivana Pokorná, KPMG Česká republika

Pro zájemce o účast v TOP OF 2017
nabízíme speciální semináře:
8. 6. nebo 14. 6. 2017,
vždy od 14.00 do 16.00 v sídle BPS.

Hlavní strategické
TOP Odpovědná velká firma
TOP Odpovědná malá firma
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové

přehled
kategorií

Diverzita, cena společnosti GSK
Společensky prospěšný projekt
Nejangažovanější zaměstnanci
Leader v životním prostředí
cena společnosti Tetra Pak Česká republika

www.odpovednefirmy.cz
Speciální
Odpovědný reporting
cena společnosti KPMG Česká republika

Počin roku, cena společnosti ČSOB
Odpovědný leader

„Pro nás je to obrovská pocta.
Jako zemědělsko-potravinářská
firma se snažíme svojí účastí
dokázat, že i zemědělství je obor,
který může být přínosný
pro společnost.“
Petr Kubíček, jednatel ZOD Brniště

BPS Byznys pro společnost, z.s.:
Největší odborná platforma firem pro
sdílení a šíření principů odpovědného
a trvale udržitelného podnikání v ČR. Jsme
národní partnerskou organizací CSR Europe,
celoevropské platformy pro CSR (Corporate
Social Responsibility) a českým koordinátorem
mezinárodních programů (např. evropská
Charta diverzity). Organizujeme Národní
potravinovou sbírku či mezinárodní dny firemního
dobrovolnictví Give & Gain a Engage.

www.byznysprospolecnost.cz //
facebook.com/byznysprospolecnost //
twitter.com/odpovednefirmy

