Jsme BpS –
Byznys pro společnost,
největší aliance firem
prosazující odpovědný
a udržitelný přístup
v podnikání u nás

BpS – Aliance
udržitelných firem

nadpis kapitoly
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BpS – Aliance
udržitelných firem

Čemu věříme?

3

Chceme pomoci vytvářet svět, ve kterém i v Česku
působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky,
váží si svých zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své
okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost
za vlastní přístup k byznysu, podporovaly prospěšné
inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám
v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou
hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem
a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji.

BpS – Aliance
udržitelných firem
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Jak pracujeme?

Přinášíme
měřitelné
výsledky.

Jsme praktičtí
a známe prostředí
ve firmách.

Otvíráme firmám dveře k udržitelnosti a CSR
a přispíváme k tomu, aby dosahovaly lepších
dlouhodobých výsledků. I malé kroky mají
dopad a my jej umíme měřit. Připravujeme vlastní
nástroje, analýzy a měření, které umožňují srovnat
stav CSR mezi firmami navzájem i napříč Českou
republikou.

Přes ohromnou komplexnost a novost CSR
oboru nezůstáváme u teorie. Tým BpS kombinuje
znalosti a zkušenosti z velkých firem, státní správy,
neziskového sektoru a médií a umí firmy provést
všemi úskalími udržitelného přístupu. Od strategie
po konkrétní aktivity.

Naše práce
a spolupracující
firmy jsou vidět.

Věříme
v synergii.

Snažíme se zůstat srozumitelní, jedině tak
dokážeme náš obor přiblížit většině lidí. Naše
práce je vidět v médiích, jsme v této oblasti
respektováni.

Abychom mohli naplnit naši vizi, propojujeme
firmy s dalšími partnery a stakeholdery a vedeme
s nimi otevřený dialog a spolupráci.

BpS – Aliance
udržitelných firem
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Našimi partnery jsou významné asociace,
komory a platformy u nás.

Na základě
Memoranda
o spolupráci rozvíjíme
CSR a udržitelné
podnikání se Svazem
průmyslu a dopravy.

Spolupracujeme
s Unií
zaměstnavatelských
svazů na rozvoji
CSR, diverzity
a flexibility.

„Strategické partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy
a Byznysem pro společnost je a bude pro nás i nadále
přínosem především při společném prosazování inovativní,
odpovědné a udržitelné politiky v oblasti zaměstnanosti,
podpory rozvoje diverzity – tedy rozmanitosti pracovních sil,
a podpory větší flexibility a mobility na českém trhu práce.“
Milena Jabůrková,
Vice-prezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

„Byznys pro společnost je již několik let naším odborným
partnerem v nejrůznějších aktivitách v problematice sociálních
služeb, podpory neziskového sektoru, projektových aktivit
zaměřených na trh práce, a to zejména v oblasti rozvoje
diverzity, podpory mladých lidí na trhu práce, včetně aktivní
spolupráce v publikační činnosti. Byznys pro společnost je
i přidruženým členem Unie zaměstnavatelských svazů a naši
spolupráci považuji za oboustranně velice přínosnou.“
Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů

BpS – Aliance
udržitelných firem

Pracujeme mezinárodně

Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme
mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat.
Jsme Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující
do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích. Přinesli jsme do ČR deklaraci
Manifesto Enteprise 2020, kampaň Life-long Employability, evropskou Chartu diverzity a nástroje na rozvoj CSR,
a spolupracujeme s dalšími národními partnery (v Německu, Polsku, Lucembursku, Portugalsku atd.).
Ve spolupráci s Business in the Community (největší CSR organizací se sídlem v Londýně) rozvíjíme
CSR projekty pro zaměstnance a firemní dobrovolníky. Jsme národním partnerem v Network 360.

Na co se zaměřujeme
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Udržitelný trh práce
(demografie, diverzita, flexibilita, mobilita, vzdělávání)

Udržitelná výroba a spotřeba
(oběhové hospodářství a plýtvání, inovace)

Udržitelné komunity
(dobrovolnictví, dárcovství, komunita)

Průřezově
ICT a technologie
Transparentnost a nefinanční reporting

více než 100 firem
a tisíce jejich
zaměstnanců
se hlásí k našim
principům, zapojují
se do našich aktivit
a využívají našich
služeb
Společně prosazujeme odpovědný
a udržitelný přístup, protože jsme
přesvědčeni, že je to prospěšné
pro podnikání i společnost.

Měníme podobu
odpovědného
a udržitelného podnikání

nadpis kapitoly

Společně s členskými firmami
BpS – Aliance udržitelných firem
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Měníme podobu
odpovědného
a udržitelného
podnikání
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BpS sdružuje významné společnosti s desetitisíci
zaměstnanci a tisíci dodavateli, a proto má odpovědný
přístup skutečně významný dopad. Firmy sdružené
v BpS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti.
Pro členy pořádáme pravidelné networkingy, vzdělávací
akce, různé formáty setkání a odborné exkurze.
Otvíráme diskuse se stakeholdery a podporujeme
výměnu dobré praxe a zkušeností.
Členy BpS jsou velké korporace i menší společnosti
celostátní, regionální nebo lokální působnosti,
vítány jsou i sociální podniky, které přímo z principů
odpovědnosti vycházejí. Jejich společným rysem je
ambice spoluvytvářet společnost a prostředí, které
chtějí zanechat pro další generace. Jsou si vědomy
své role zaměstnavatelů ovlivňujících zaměstnance
a jejich rodiny, nejbližší komunitu i společnost jako
celek, ale i vlivu, který mají na životní prostředí
a udržitelnost společnosti v její různorodosti,
bohatosti a otevřenosti inovacím, nápadům
a novým postupům. Uvědomují si, že právě principy
odpovědnosti a udržitelnosti jsou pro ně dlouhodobě
inspirací. Například k tomu, aby jejich produkty
a služby, i formát spolupráce se zaměstnanci i vnějším
prostředím – zákazníky, dodavateli nebo veřejnou
správou, byly neustále aktuální a pozitivně vnímané
stakeholdery.

„Skupina ČEZ bere téma udržitelnosti vážně a o našem
přístupu se může veřejnost seznámit v našem novém
nefinančním reportu. Do Byznysu pro společnost jsme
aktivně zapojeni od samotného začátku, protože chceme
sledovat trendy v udržitelnosti a odpovědnosti firem a také
se spolupodílet na tom, aby se k tématu připojovaly i další
společnosti.“
Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ

Měníme podobu
odpovědného
a udržitelného
podnikání
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1100

V roce 2018
se našich
akcí zúčastnilo

spojenců a nadšenců
pro odpovědné
a udržitelné podnikání.
V roce 2017 na naše akce
přišlo 688 zájemců o CSR,
udržitelnost a diverzitu.

Jaká témata jsme spolu s našimi
členskými firmami například otevřeli?
Globální cíle a lokální
pohled na CSR
a udržitelnost

Networking a exkurze
ve Staropramenu na
téma udržitelná výroba

Networking a exkurze
ve ŠKODA Auto
na téma automatizace
a ergonomie práce

Networking a exkurze
ve společnosti Zentiva
na téma cirkulární
ekonomiky

Jak
na zaměstnávání
OZP

Expertní firemní
dobrovolnictví

Jak se posunout od
filantropie přes CSR
k udržitelnosti

Jak komunikovat
diverzitu a CSR
zaměstnancům

Moderní HR a CSR
v konzervativní firemní
kultuře

Jak podpořit loajalitu
zaměstnanců v rámci
firemních programů

79 členů
a signatářů
spolupracuje
v alianci BpS
a Chartě diverzity

Měníme podobu
odpovědného
a udržitelného
podnikání
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52 členů

50 signatářů

Accenture Central Europe, Accor Hotels,
AHOLD Czech Republic, Allen & Overy,
Antalis, CEMEX Czech Republic, Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko, Česká televize,
Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB,
dm drogerie markt, E.ON Česká republika,
EKOLAMP, ExxonMobil, GSK, Heineken Česká
republika, Hochtief, IBM Česká republika,
Innogy, Kooperativa pojišťovna, KPMG, Letiště
Praha, Lidl Česká republika, LMC, Metrostav,
MOL Česká republika, MONETA Money Bank,
Nestlé Česko, Novartis, O2 Czech Republic,
Philip Morris ČR, Pivovary Staropramen,
Plzeňský Prazdroj, PwC Česká republika,
Procter & Gamble Czech Republic, Raben
Logistics, Renomia, Skanska, Skupina ČEZ,
SodexoPass Česká republika, Sodexo On-Site
Services, ŠKODA Auto, Ško-Energo, Škoda
Transportation, Tesco Stores ČR, Tetra Pak
Česká republika, TextCom, Tchibo Praha,
Veolia Česká republika, Vodafone Czech
Republic, Zentiva Group

Accenture Central Europe, Accor Hotels,
Allen & Overy, Antalis, BAT – British American
Tobacco, British Council, Bonatrans, Britská
obchodní komora, Brown-Forman Czechia,
Carrier, Česká pojišťovna, Česká spořitelna,
ČMSS, ČPP, ČSOB, Dentons, dm drogerie
markt, Economia, GEFCO, GSK, Hochtief,
IBM Česká republika, IKEA Česká republika,
ICZ, Innogy, Johnson&Johnson, Kooperativa
pojišťovna, KPMG, L‘Oréal, Microsoft,
MONETA Money Bank, MPSV, Novartis,
O2 Czech Republic, Pivovary Staropramen,
Palivový kombinát Ústí nad Labem, Plzeňský
Prazdroj, Provident Financial, Puls investiční,
PwC Česká republika, Rossmann, Sanofi,
Shell, Skupina ČEZ, Sodexo Benefity, Sodexo,
Unilever ČR, Úřad vlády České republiky,
Vodafone Czech Republic, Zentiva Group

naše aktivity
mají dosah
na zhruba
250 000
zaměstnanců

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním

nadpis kapitoly

14

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním

Pomáháme firmám s konkrétními kroky a projekty
v CSR a udržitelnosti. Od strategie po konkrétní aktivity
a poradenskou pomoc. Na BpS se obracejí jak firmy,
které s tématem v ČR začínají, tak ty, které se chtějí v této
oblasti profesionalizovat nebo poradit s prioritami.
Na čem jsme například pro firmy pracovali?
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Nefinanční reporting
Konzultace společnosti Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko ke zprávě o udržitelnosti.
Při zpracování reportu jsme vycházeli
z mezinárodních standardů GRI, které jsou
globálně uznávanou metodologií
nefinančního reportingu a také z globální zprávy
o udržitelnosti mateřské CocaCola Hellenic
Bottling Company.

Strategie CSR
a udržitelného podnikání
Konzultace společnosti Staropramen
k nefinančnímu reportingu a novým formátům
komunikace témat a iniciativ souvisejících
s odpovědností.
Nová strategie odpovědného a udržitelného
podnikání pojišťovny Kooperativa – Vienna
Insurance Group, včetně nových projektů
a zavádění procesů ve firmě.

Mapování potřeb
a zájmu
stakeholderů
Externí
komunikace
CSR

Inovativní CSR
projekty na klíč
Nový projekt pro společnost
Samsung Electronics Czech
and Slovak a jeho realizace
s cílem podpořit vznik a rozvoj
komunitních chladniček
a komunitního života –
Samsung Bezezbytku.

„Udržitelnost je pro Prazdroj
komplexní téma, které stojí
v centru naší byznysové
strategie. Je pro nás důležité
patřit mezi leadery na trhu
a společně s dalšími sdílet
zkušenosti a informace od
udržitelnosti ve výrobě, přes
komunikaci se stakeholdery
až po rozvoj diverzity
tak, abychom byli dobře
připraveni na budoucnost.
I proto jsme zapojeni
v alianci BpS.“
Drahomíra Mandíková.
Corporate Affairs Director
Central Europe,
Plzeňský Prazdroj

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Udržitelná výroba
a spotřeba
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Udržitelná výroba a spotřeba
Co s výrobním odpadem, obtížně recyklovatelnými materiály nebo do jakých zajímavých projektů investovat? Jak podpořit
cirkulární ekonomiku, jak hledat inovace v souvislosti s udržitelností? A jak vše promítnout do výrobků a služeb? Udržitelná
výroba a spotřeba zajišťuje základní potřeby společnosti, zlepšuje kvalitu života, zároveň však minimalizuje spotřebu
přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo
výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.

Na cestě k cirkulární
ekonomice

Předcházení plýtvání
potravinami

Podpořili jsme výměnu praxe
a zkušeností mezi firmami, propojili
jsme firmy s odborníky a provedli jsme
je tím, jak tuto oblast komunikovat
a jak jí reportovat. K výměně
zkušeností a sdílení dobré praxe na
půdě společnosti Zentiva Group jsme
v březnu 2018 přizvali zástupkyni
Institutu cirkulární ekonomiky
a hovořili o tom, jak dnes vypadá
inovativní environmentální
management a jak v průběhu let
sledovat dopad podnikání společnosti
na životní prostředí. Pozornost jsme
věnovali i tomu, jak co nejlépe
zapojit zaměstnance, aby se stali
ambasadory aktivit, jimiž se firma hlásí
k odpovědnému chování.

Průměrný Čech každoročně vyhodí
do koše kolem 80 kg jídla v hodnotě
20 tisíc korun. Zároveň se ale rozšiřuje
skupina lidí, kteří si nemohou dovolit
kupovat kvalitní potraviny a jsou
kvůli tomu v některých případech
i v podmínkách ČR podvyživení. Do
této skupiny patří hlavně senioři, ale
i matky samoživitelky. Jednou z cest,
jak předcházet plýtvání potravinami
a poskytnout pomoc těm, kteří jich
nemají dostatek, je jejich sdílení. To je
cílem projektu komunitních chladniček
Samsung Bezezbytku, který s námi
rozvíjí Samsung Electronics Czech and
Slovak.
Projekt Samsung Bezezbytku je založen
na principu dárce – místní koordinátor –
příjemce. Každý, kdo v dané komunitě
žije, pracuje, podniká, či se v ní
pravidelně pohybuje, může do lednice
vložit cokoliv, co nespotřebuje a co
je zároveň před datem spotřeby.
A kdokoliv další si z lednice zase může
vzít, co potřebuje nebo chce.

„Rádi bychom prostřednictvím
komunitní lednice propojili
lidi v nejbližším okolí. To, co
jednomu přebývá, si jednoduše
vezme ten, kdo to potřebuje.
Nejsme lhostejní k obrovskému
množství potravin, které se
každoročně vyhodí. Věříme, že
tento projekt alespoň v daných
lokalitách pomůže.“
Seung Joo Shin,
Samsung Electronics
Czech and Slovak

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Udržitelná výroba
a spotřeba
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TOP Odpovědná firma
Rating odpovědnosti a udržitelnosti v byznysu

TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý
nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí
a oceňuje strategie a aktivity v oblasti firemní udržitelnosti.
Sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti,
investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí
a přinášejí inovativní řešení. Organizuje jej aliance BpS
a její nezávislost garantuje také porota složená
z více než 40 odborníků.
Hodnocení TOP Odpovědná firma slouží ke zmapování přístupu
v CSR a udržitelnosti a mnoha firmám pomáhá směřovat priority jejich strategie.
Na základě reportu a zpětné vazby mohou meziročně sledovat svůj pokrok
a mít jasné argumenty pro další kroky.

Hlavní rating

TOP Odpovědná velká firma
TOP Odpovědná malá firma

Projektové kategorie
TOP Odpovědná firma v komunitě
Počin roku, cena společnosti ČSOB

TOP Odpovědná firma
ve firemním dobrovolnictví
TOP Odpovědná firma v diverzitě
Gesto roku 2018:
Vzdělání a odpovědnost

cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BPS

„Díky TOP OF máme detailní zpětnou vazbu, jak se nám daří plnit naše
vize při zlepšování práce s našimi lidmi, klienty, dodavateli a také, jak si
naše projekty vedou v oblasti společenské odpovědnosti v porovnání
s jinými velkými firmami v České republice. V souladu s naší globální
vizí chceme pracovat na tom, aby naše aktivity zlepšovaly podmínky,
v jakých žijeme a pracujeme. TOP OF nám dává nejen tuto zpětnou vazbu,
ale i důvěru, že na naše lokální aktivity můžeme být hrdí, což je pro nás
posilou pro další práci.“
Accenture Central Europe B.V.,
vítěz kategorie TOP Odpovědná velká firma 2017

TOP Odpovědná firma
v životním prostředí

cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Speciální kategorie
TOP Odpovědná firma – reporting

dle firem v ratingu
TOP Odpovědná
firma více než
80 % společností
zapojuje
své zaměstnance
do CSR

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Udržitelná výroba
a spotřeba

Ceny TOP Odpovědná firma 2018 podporují:
Záštita: Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR,
MPSV ČR
Hlavní partneři: Vodafone Czech Republic,
Tchibo Praha
Partneři: ČSOB, GSK, Philip Morris ČR, Plzeňský
Prazdroj, Prague Congress Centre, Skupina ČEZ,
Tetra Pak Česká republika, Zátiší Catering
Hlavní mediální partner: E15
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„Přestože jsme zatím malá firma,
snažíme se, aby každá naše aktivita
byla prospěšná. Díky ocenění TOP
Odpovědná firma se učíme od
zkušenějších a naše CSR aktivity
tak začínají být propracovanější
a systematičtější.“
Bamboolik,
vítěz kategorie Cena veřejnosti
2016

Za 15 let TOP OF

907

zapojených
malých a velkých firem

1308

přihlášek

386

udělených
ocenění

dle ratingu
TOP Odpovědná
firma více
než 70 % firem
požaduje od
svých obchodních
partnerů
a dodavatelů
odpovědný přístup
k podnikání

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Udržitelná výroba
a spotřeba
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Odpovědné Česko
Stakeholder panely a expertní diskuse

Expertní panely Odpovědné Česko jsou sérií setkání expertů a expertek respektovaných
ve svých oborech v akademické, korporátní, neziskové, veřejnosprávní, politické i mediální sféře.
Otevírají diskusi o aktuálních i přicházejících trendech odpovědného podnikání, udržitelnosti
a odpovědného chování jednotlivců i organizací. Pomáhají firmám hledat inspiraci
pro další CSR rozvoj a pomáhají firmy nasměrovat, do jakých oblastí života společnosti cílit
své zdroje a programy.

A jaké diskuse jsme dosud vedli?

Odpovědné Česko /
Trendy v CSR pro rok
2018
Udržitelnost nesmí být jen povrchní
a marketingovou přidanou
hodnotou podnikání, ale naopak
stát se neoddělitelnou a efektivní
součástí firemní či organizační
strategie a základních hodnot dané
společnosti, včetně přístupu k práci
s lidmi, inovacemi a sledování
dopadu podnikání na nejbližší okolí.
Diskutovali Julie Hrstková,
Soňa Jonášová, Michaela Marksová
Tominová, Salim Murad,
Michal Pěchouček, Tomáš Skřivánek
a Radek Špicar.

Vzdělané Česko

Mladé Česko

Firmy – zejména výrobní – si
uvědomují, že sehrávat aktivní roli
ve vzdělávání je pro ně nezbytné.
Ve chvíli, kdy neexistuje politický
konsenzus nad vizí rozvoje
vzdělávání, přebírá často roli
hybatele firemní sektor – i vzhledem
k tomu, jakou má sílu a zkušenosti,
a rovněž s ohledem na svá očekávání,
která nemůže odložit v čase.

Mladí lidé vědí, že na pracovním
trhu je čeká ultramaraton. Toto
vědomí ovlivňují hodnoty, za nimiž
si stojí, a očekávání, která mají
od zaměstnavatelů. Chtějí dělat,
co je baví a co jim dává smysl. Ve
srovnání s ostatními generacemi
předpokládají, že jejich kariéra bude
dynamičtější a budou ji – ženy i muži –
více přizpůsobovat péči o děti a členy
rodiny, dobrovolnictví, vlastnímu
rozvoji i cestování.

Diskutovali Vladimíra Dvořáková,
Klára Laurenčíková, Marie Mališková,
Hany Farghali, Petr Bannert,
Mikuláš Bek, Václav Fořtík,
René Kubášek, Pavel Štern,
Martina Grygar Březinová
a Tomáš Macků.
Partnerem a iniciátorem tematického
zaměření panelu byla společnost
O2 Czech Republic. K panelové
diskusi vznikl díky spolupráci
s výzkumnou agenturou IPSOS také
tematický výzkum.

Diskutovali Tereza Dočkalová,
Radka Horáková, Ladislav Jelen,
Petr Jonák, Jan Lukačevič, Tomáš
Poucha, Miloš Říha, Josef Trnka,
Tomáš Vokáč, Lenka Vokáčová, Illyria
Brejchová a Tomáš Vavrečka.
Partnerem a iniciátorem
tematického zaměření panelu byla
společnost Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko a uskutečnil se ve
spolupráci s DofE (The Duke of
Edinburgh’s International Award).

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Udržitelná výroba
a spotřeba
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UP! – BpS Fórum udržitelného podnikání
Výroční inspirace a diskuse

UP! je fórem o trendech, které by měly firmy reflektovat DNES pro své udržitelné
ZÍTRA – o současnosti i budoucnosti společenské odpovědnosti, udržitelnosti a podnikání.
22. února 2018 jsme otevřeli témata jako udržitelný život ve městech, megatrendy ve
společnosti, role firem jako aktivních aktérů v komunitách a hledání udržitelných řešení a inovací
pro současnost i budoucnost. Debatovali respektovaní experti z akademické, korporátní,
neziskové, veřejnosprávní, politické i mediální sféry. UP! Není „další CSR konferencí“ s tradičními
formáty prezentací, ale diskusí, která neujišťuje, ale inspiruje.

Partnery fóra byly společnosti Tchibo Praha,
Vodafone Česká republika, Skupina ČEZ a Pivovary Staropramen.
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Udržitelný trh práce
Diverzita, flexibilita, férový přístup
Rozmanité pracovní prostředí je výkonnější, efektivnější a inovativnější. Umožňuje zaměstnavatelům integrovat talenty
napříč věkem, pohlavím, rasou či národností. Je hodnotou pro lidi, zaměstnavatele i společnost. 83 % evropských firem
přiznává, že diverzita má pozitivní vliv na byznys. 79 % Evropanů chce, aby firmy podporovaly diverzitu na pracovišti.* Faktor
motivovaných, zapojených a opečovávaných zaměstnanců dlouhodobě rozhoduje, zda firma ekonomicky uspěje, či nikoliv.
* Pavlína Kalousová, Pavel Štern, Jakub Žákavec a Miriam Zábrženská.

Evropská Charta diverzity
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Age management: jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku
a demografických změn. Str. 17. Praha: Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR, 2015. ISBN 978-80-260-8019-0.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně
tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje
Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou a s podporou MPSV a Úřadu
vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či
státních nebo veřejnoprávních institucí.
Naplňování principů Charty v České
republice jako národní partner koordinuje
BpS. Česká republika je jednou ze 14 zemí
EU, kde se mohou zaměstnavatelé k Chartě
připojit. V Evropě ji podepsalo již přes 7000
zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně
1,4 milionu zaměstnanců. Charta vychází
z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu
společností budovat firemní kulturu, která
je profesně otevřena každému, nezávisle
na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti,
etnickém původu, náboženství, světovém
názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální
orientaci.

„Diverzita v práci a začlenění všech je pro Vodafone klíčová
hodnota a máme ambici být v tomto ohledu nejrespektovanějším
zaměstnavatelem. Chceme také přispět ke kultivaci na trhu práce,
protože lidi a jejich potenciál jsou tím nejcennějším, co máme.
I proto aktivně spolupracujeme s Byznysem pro společnost a Chartou
diverzity, kde načerpáváme nová témata, která pak přinášíme dovnitř
firmy i do společnosti. Od rodičů v práci, přes ženy ve vedení, Age
management i LGBT. Jsme hrdí na celou řadu ocenění, která nás
utvrzují v tom, že jdeme správnou cestou.“
Jana Vychroňová, HR Business Partner,
Vodafone Česká republika

zaměstnancům
v sendvičové
generaci se
nedaří skloubit
péči a práci
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BpS je díky své roli koordinátora za ČR členem evropské platformy Chart diverzity, v níž se daří spolupracovat s členskými
státy EU a s Evropskou komisí a rozvíjet přístup zaměstnavatelů k diverzitě a inkluzi na pracovišti. Pravidelně se účastníme
workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni. sem link na stránku s chartami
V ČR se k Chartě diverzity dosud připojilo několik desítek zaměstnavatelů, což představuje cca 50 000 zaměstnanců.
Pro signatáře připravujeme vzdělávací a rozvojové aktivity a programy: networking, vzdělávání, semináře,
sdílení dobré praxe a pozitivních přínosů zavádění a praxe diverzity pro zaměstnavatele.

Diverzita je předpokladem úspěchu
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Měříme a hodnotíme strategii a řízení diverzity metodikou DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment).
Ta sleduje úroveň managementu diverzity, kvalitu nastavení a integrace řízení diverzity a inkluze ve firmě, míru provázanosti
diverzity se všemi klíčovými HR procesy a také, jak firma téma komunikuje. Signatář získává srovnání s ostatními na trhu
a doporučení pro další rozvoj. Těm, kdo s diverzitou začíná, pomáháme s orientací ve všech souvislostech a provedeme je
nastavením strategie a jednotlivých programů. Na základě výsledků měření sestavujeme Index diverzity.
Index diverzity ČR je unikátní index, který zachycuje, jakým způsobem se zaměstnavatelé staví k řízení a nastavení
diverzity a je také vodítkem pro ostatní zaměstnavatele, neboť zachycuje nejlepší příklady z praxe pro nastavení
managementu diverzity na českém trhu.
Pomáháme firmám s přípravou na demografické změny a nabízíme jim
zmapování situace mezinárodním nástrojem LEA

Osmdesáti firmám jsme provedli měření (audit) Age
Managementu (LEA – Life-long Employability Assessment)
a hodnocení diverzity (DISA – Diversity and Inclusion
Strategic Assessment) a doporučili jim další postup.
Vzděláváme firmy a jejich klíčové zaměstnance v diverzitě a pomáháme jim budovat firemní kulturu postavenou
na respektu a otevřenosti. Realizovali jsme sérii školení o stereotypech a skrytých předsudcích v náboru i řízení lidí.
Provádíme firmy hlavními tématy diverzity a seznamujeme je se zahraničními trendy. Podíleli jsme se na přípravě
nové publikace pro zaměstnavatele Diverzita a pracovní trh ve 21. století pro Konfederaci podnikatelských
a zaměstnavatelských svazů (jako součásti projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny
v důchodovém systému – Etapa II).

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Udržitelný trh práce
Diverzita, flexibilita,
férový přístup
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Evropský Den diverzity

Příležitost, jak spolu se signatáři a dalšími stakeholdery oslavit rozmanitost a otevřít důležité
otázky spojené s prosazováním diverzity jako hodnoty v práci. Výroční setkání pořádáme v květnu
formou konference, veřejné diskuse a dalších aktivit. Obdobnou akci organizují také další země
sdružené v evropské platformě Chart.

„Připojení k Chartě diverzity vnímáme
jako náš osobní závazek. Chceme vytvářet
otevřené pracovní prostředí s kulturou,
která přijímá a respektuje jedinečnost
lidí s různým vzděláním, různého věku,
pohlaví a národnosti, ve kterém se všichni
budou cítit vítaní a respektovaní.“

„Připojení k evropské Chartě diverzity je pro nás
skvělou příležitostí, jak se veřejně přihlásit k principům,
které jsou zásadní součástí firemních hodnot a jsou
obsaženy v naší interní strategii inkluze a diverzity. Naší
dlouhodobou prioritou je budovat firemní kulturu,
která vnímá rozmanitost zákazníků a jejich potřeb,
aktivně podporuje empowerment zaměstnanců
a vytváří prostor pro inovace a nová komplexní řešení
poskytovaných produktů a služeb.“

Magdaléna Dobišová, Skanska

Martin Vejplacha, Česká pojišťovna

Evropský
Den diverzity 2017

Evropský
Den diverzity 2018

Jak překonat sociální
bubliny na pracovišti

Předsudky a stereotypy jako
skrytá brzda inovací a rozvoje

Za účasti ministra pro lidská práva
Jana Chvojky otevřel téma sociálních
bublin ve společnosti i na pracovišti.
K signatářům se připojily Česká
podnikatelská pojišťovna, British
American Tobacco, Sanofi CZ
a Skanska.

Soustředil se na stereotypní
uvažování a předsudky vůči ženám
a generaci 50+ a to, jak může tento
přístup brzdit inovace a rozvoj
v jednotlivých společnostech. Chartu
diverzity podepsali noví signatáři,
IKEA a Česká pojišťovna.

13,5 % žen
ve vedení českých
TOP 250 firem
zdroj: Index ženy ve vedení
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Index ženy ve vedení

Sestavujeme unikátní BpS český Index ženy
ve vedení, který sleduje zastoupení žen a mužů
v nejvyšším vedení na trhu a detailně u skupiny
TOP 250 největších českých firem podle obratu.
U českých TOP 250 největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech
statutárních orgánech 12,5 % žen (168 žen z celkového počtu 1349 osob).
V dozorčích radách akciových společností evidujeme 15,8 % žen
a meziroční zvýšení o 0,7 %. Ve statutárních orgánech má pak
z TOP 250 firem 1 ženu 30 % společností, 2 ženy 10,4 % a 3 ženy
již pouze 3,2 %.
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Sledujeme také vlastní pravidlo vlivu. Tam, kde je žena v čele daného
statutárního orgánu, je o nejméně 8 % vyšší zastoupení žen než v případech,
kdy je v čele muž. Aktuální Index žen a seznam firem i jeho archiv jsou
veřejně přístupné. LINK

„Bohužel se zdá, že situace v nejvyšším
vedení největších společností se
nemění nebo se mění tak pomalu, že
se jedná o jednotky žen. Ženy v ČR
často ve své kariéře narážejí na mnoho
překážek, zejména při slaďování
rodinného a pracovního života.
Klíčová je proto flexibilita a mobilita
pracovního trhu i dostatečná podpora
prorodinné politiky pro zaměstnance
i zaměstnavatele.“
Pavlína Kalousová, BpS

Návrat rodičů do práce a work-life balance

Začleňování rodičů do práce je v souvislosti s principy
diverzity jedním z našich prioritních témat. Konference
Matky a otcové vítáni se soustředila na podporu
flexibilních forem práce a flexibility pracovního trhu
a zároveň bourání předsudků spojených s návratem
rodičů do práce.
Znovu proběhl průzkum mezi zhruba 500 matkami malých dětí, přičemž
8 z 10 považuje za hlavní překážku svého návratu do práce po mateřské či
rodičovské dovolené nemožnost využít flexibilní formy práce (např. zkrácený
úvazek, nebo flexibilní pracovní dobu). Každá druhá matka označuje
za překážku také nedostupnost služeb v poskytování předškolní péče o děti.
A co je možná ještě závažnější – rodiče (matky i otcové) se často setkávají
s předsudky ohledně skloubení rodičovství a profesního života.
Partnery setkání v roce 2018 byly Vodafone, GSK a Česká spořitelna.

Podpora matek samoživitelek
Podporujeme nové přístupy k různým
skupinám rodičů. S Nadací pojišťovny
Kooperativa se věnujeme matkám
samoživitelkám, které jsou ohroženy
složitou sociální situací. V Ústí nad Labem
a Brně funguje poradna, v níž odborné
neziskové organizace radí ženám
v otázkách, které řeší (získání zaměstnání,
dluhová problematika atd.).

z našeho výzkumu
Matky vítány
vyplývá, že
8 z 10 matek
hledá flexibilitu
v práci

90 % firem
považuje
za nezbytné,
aby diverzita
byla na agendě
top managementu,
jak plyne
z Indexu diverzity
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Flexibilita práce a pracovního trhu

Ve dvoustranných projektech s firmami zavádíme a rozvíjíme flexibilní formy práce s cílem
podpořit uvolnění pracovního trhu, které podpoří zaměstnanost rodičů s malými děti,
lidí ve věku 50+ či v důchodovém věku.
S Konfederací podnikatelských a zaměstnavatelských svazů jsme v projektu Společným postupem sociálních partnerů
k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému – Etapa III v dubnu 2018 uspořádali workshop Skandinávská
inspirace flexibility práce – model pracovního trhu Flexicurity. Zapojili se i dánští experti z řad zaměstnavatelů a odborů
a zástupci skandinávských firem působcích v ČR.

Sendvičová generace
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Se společnostmi SKANSKA, Zentiva,
Skupina ČEZ a Kooperativa pojišťovna jsme
odstartovali projekt Starám se a pracuji
podporující zaměstnance, kteří se zároveň
s péči o své děti ještě starají o své blízké,
kteří potřebují speciální péči, například
z důvodu dlouhodobé nemoci. Hledáme
v něm nástroje, jak lépe skloubit s péčí
a současně fungovat v práci a dlouhodobě si
ji udržet.
Počet lidí, kteří jsou v této situaci, je v České
republice odhadován na 300 tisíc, z toho
polovinu pečujících tvoří osoba blízká.
Projekt č. OPZ/2.1/134/0008208 Podpora
neformálně pečujících osob na trhu
práce je spolufinancován Evropskou unií
z Operačního programu Zaměstnanost
a vedle vzdělávacích setkání v něm vznikne
komplexní poradenský program a navigační
portál, který přehledně a aktuálně
zprostředkuje vše potřebné týkající se
sociálních a zdravotních služeb, psychologie,
financí a práva.

Age Management

Pomáháme českým firmám připravit se na
demografickou změnu. Prodlužování aktivní fáze
života, práce s různými životními stádii zaměstnanců,
flexibilita a mobilita lidí 50+ a více generací na
pracovišti jsou zatím ve strategiích firem spíše
výjimkami. V 60 firmách jsme zmapovali, jak pracují
s věkem ve firmě i v HR procesech a jak využívají
potenciál zaměstnanců všech věkových skupin.
S využitím mezinárodní metodiky LEA (Life-long Employability
Assessment) jsme vytvořili doporučení pro výrobní i nevýrobní
obory a sektory a připravili takové nástroje, které pomohou firmám
v jejich konkurenceschopnosti. Výsledky jsme zpracovali do Indexu
Age Managementu v ČR. Inspiraci najdou zaměstnavatelé také
v publikaci Age Management. Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje
v kontextu věku a demografických změn.

polovina českých
firem není
dle měření LEA
připravena
na změnu
věkové struktury
zaměstnanců
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Mladí na trhu práce

Podporujeme vstup a začlenění mladých lidí na trh
práce. Pozornost s našimi partnery věnujeme mladým
ze znevýhodněných skupin – těm, kteří po dosažení
dospělosti opouštějí dětský domov či pěstounskou
rodinu.
Program New JOB NEW LIFE připravuje vedle mladých lidí také
zaměstnavatele (a jejich mentory a náborová oddělení) a instituce,
ze kterých mladí odcházejí. Využíváme principů odpovědného náboru
a aplikujeme je spolu s firmami i na další zaměstnanecké skupiny.
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LGBT diverzita v práci

Podle našeho průzkumu je součástí koncepce diverzity
u 28 % velkých firem i téma LGBT. Ze stejného zdroje plyne
i to, že tuto skupinu lidí aktivně podporují a souvislostem
tématu se věnují v komunikaci. Významně se také
zvýšil podíl firem, které transparentně nabízejí LGBT
zaměstnancům stejné benefity.
LGBT zaměstnanci a zaměstnankyně tento vstřícný postoj firem oceňují: pro
70 % z nich je při hledání nového zaměstnání relevantní, zda zaměstnavatel
diverzitu na pracovišti otevřeně podporuje.
Proto jsme spoluiniciovali vznik závazku Pride Business Forum
Memorandum 2017+, jehož cílem je podpořit zaměstnavatele v zavádění
principů LGBT diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o dosažení férového
přístupu firem ke každému bez ohledu na sexuální orientaci. Memorandum,
jako hlavní manifest iniciativy, má zároveň rozvinout veřejnou diskuzi na toto
téma.

„Vedle společného unikátního měření
Age Managementu a aktuálních publikací
pracujeme na dalších iniciativách v oblasti
flexibility a mladých lidí na trhu práce.“
Jan Zikeš, Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR

28 % velkých firem
podporuje téma
LGBT v práci
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Firemní dárcovství,
dobrovolnictví a podpora komunit

35

Firemní dobrovolnictví

Podporujeme projekty dobrého sousedství a zapojení zaměstnanců do CSR projektů. Pomáháme firmám hledat témata
a přístupy, které jsou přínosné pro ně i pro společnost. Sledujeme potřebné oblasti, umíme nasměrovat podporu firem
i vyhodnotit efektivitu investovaných prostředků. Provádíme zkušené společnosti i začínající dárce úskalími při hledání
vhodných projektů i při přípravě kampaní a komunikace.

Firemní dobrovolnictví přispívá k lepší firemní kultuře a rozvíjí dobrý vztah lidí k nejbližšímu okolí. Náš přístup
v programu Zapojímse.cz je unikátní v tom, že nabízí firmám systematickou podporu v programech firemního
dobrovolnictví: od strategií, přes outsourcing a projekty na klíč, až po dílčí pomoc při jednotlivých akcích.
S firmami sdílíme své dlouholeté zkušenosti a odborný pohled, garantujeme smysluplnost práce a zajišťujeme personální
i technologickou podporu. Provozujeme portál www.zapojimse.cz jako platformu pro propojování zájmů zaměstnanců
a potřeb neziskových organizací. Spolupracujeme se stovkami organizací ve všech regionech ČR a napříč různými oblastmi
(ekologie, komunitní život, pomoc seniorům a nemocným, vzdělávání a další).

firem 50
dobrovolníků 6710
odpracovaných hodin 53 680
podpořeno 200 veřejně prospěšných organizací

53 680 hodin
odpracovali s BpS
zaměstnanci firem
pro dobrou věc
přes Zapojímse.cz

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Firemní dárcovství,
dobrovolnictví
a podpora komunit
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Jaké služby BpS pro zapojení zaměstnanců firmy využívají?

Celoroční
komplexní podpora
pro společnosti, které v souladu se
svou strategií odpovědnosti chtějí
své zaměstnance do CSR zapojovat
a realizovat akce pro firemní
dobrovolníky formou nejrůznější
pomoci (od manuální po odbornou).

Týmové CSR akce
pro menší i větší týmy, které mají
za cíl stmelit tým prostřednictvím
společné pomoci a investice jejich
energie a znalostí do dobré věci.

Strategie firemního
dobrovolnictví
pro firmy, které strukturují program
dobrovolnictví, aby jej efektivně
komunikovaly zaměstnancům
a vybraly vhodná témata a organizace.
Například pro MONETA Money Bank
jsme připravili nový koncept firemního
dobrovolnictví pro zaměstnance
banky. Ten realizujeme celoročně,
stejně jako programy na míru pro další
firmy.

Mezinárodní akce
pro firemní dobrovolníky

give & gain 2017
firem 40
dobrovolníků 1223
podpořeny organizace na 90 akcích po celé čr
tradiční květnová iniciativa a skvělá možnost, jak zapojit zaměstnance do viditelné akce,
vyzkoušet si firemní dobrovolnictví a potkat se s kolegy z jiných firem.

engage days
firem 19
firemních dobrovolníků 460
podpořeno 58 akcí po celé čr

ideální příležitost, jak propojit firmy s místem, kde podnikají,
a podpořit partnerství mezi firmami a místními komunitami.

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Firemní dárcovství,
dobrovolnictví
a podpora komunit

Rozvoj veřejně
prospěšných organizací
Věříme, že firemní svět může přispět k efektivnímu
rozvoji neziskových organizací, proto propojujeme
odborníky z firem – v rámci odborného dobrovolnictví
a pro bono poradenství – s odborníky z neziskových
organizací.

Dobrovolná pomoc –
inspirace – energie – dovednosti
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Jak co nejlépe zorganizovat akci
s firemnímifirmy
Provádíme
dobrovolníky, aby byla přínosnáCSR
pro aneziskovou
udržitelným
organizaci i všechny zúčastněné?
Jak zajistit
podnikáním
BOZP? O své zkušenosti se podělili
odborníci
ze
Firemní
dárcovství,
společností ČSOB a Zentiva Group.
dobrovolnictví
a podpora komunit

Jak na komunikaci s médii?

Jak přemýšlí a pracuje novinář? Jak komunikovat
s médii, jak je oslovit a zaujmout? Akce se
uskutečnila ve spolupráci s Terezou Krumpholzovou
z České televize.

Prezentační dovednosti

Jak vést diskusi, jak zvládat trému a dobře se prodat?
Setkání proběhlo díky partnerství a odbornosti
pojišťovny Kooperativa.

Mezi firmy, s nimiž spolupracujeme,
například patří
FINEP CZ
ADP Employer
Services Česká republika
MONETA Money Bank
Beiersdorf
BILLA
Iveco Czech Republic
Skupina ČEZ
ČSOB
Kooperativa pojišťovna
Plzeňský Prazdroj
Tchibo Praha
Johnson&Johnson
Novartis
sanofi-aventis
Mondelez Czech Republic
Sodexo Pass Česká republika
Procter & Gamble
GSK
Česká televize

Provádíme firmy
CSR a udržitelným
podnikáním
Firemní dárcovství,
dobrovolnictví
a podpora komunit
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Dárcovství a podpora komunit
Pomáháme firmám identifikovat taková témata, která mohou – a měly by – podpořit nebo dokonce dlouhodobě podporovat
vzhledem k oboru jejich podnikání a ke způsobu jejich fungování. Dokážeme je přehledně provést mapováním trendů
a potřeb, přes vytváření strategií a identifikaci vhodných forem podpory, až po praktickou pomoc s nastavením dárcovských
programů. Přizýváme firmy k tomu, aby se zapojily do formulace priorit státu v otázkách firemního dárcovství. Jsme
přesvědčeni, že namísto fotek s šeky je čas přemýšlet o dárcovství jako o investici, která má přínos pro společnost i pro firmu.

GSK fond

Nadace pojišťovny Kooperativa

Poskytujeme pomoc v grantovém řízení ve prospěch
organizací, které pomáhají seniorům, nemocným lidem
nebo osobám s hendikepem. Cílem fondu je podpořit
takové projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu
a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce
potřebují pomoc svého okolí.

V programu Česká rodina žije se Nadace Kooperativa
zaměřila na podporu rodin, které se ocitly v krizové situaci.
Podpora je určena především matkám samoživitelkám
ohroženým v důsledku rozpadu vztahu chudobou a dalšími
komplikacemi.

Národní potravinová sbírka
Celostátní iniciativa je po řadu let v českém prostředí unikátním příkladem spolupráce obchodních řetězců a dalších
partnerů. Ti spojili své síly s BpS a pomáhají organizovat sbírku potravin a drogerie ve prospěch neziskových organizací
a zejména potřebných, kterým tyto organizace nabízejí pomocnou ruku v krizových momentech.
V roce 2017 dárci věnovali 926 000 porcí jídla, které putovalo do potravinových bank a zapojených organizací. Během
jediného dne se podařilo v 750 prodejnách zapojených řetězců vybrat 370,4 tun trvanlivých potravin a 41,5 tun
drogistického zboží.
10. listopadu 2018 proběhl již 6. ročník Národní potravinové sbírky, pro který bylo typické, že lidé kladli důraz na koupi
a darování kvalitního a hodnotného zboží. Vybralo se 321 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží. Zapojilo se několik
nových firem, které pomohly cíleně vybraným organizacím a jednotlivcům v nouzi.
Národní potravinová sbírka každoročně mezi lidmi zvedne vlnu solidarity a porozumění po celé České republice a je
unikátním projektem ukazujícím synergii firem ze stejného odvětví, neziskových organizací a dalších partnerů BpS.

Čemu věříme,
to také žijeme

nadpis kapitoly

BpS udržitelně
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Čemu věříme,
to také žijeme

BpS tvoří 16 lidí.
Jsme pestrým týmem odborníků a odbornic na odpovědnost a udržitelnost ve firmách
a organizacích. Kombinujeme zkušenosti z HR a CSR velkých i malých firem, komunikačních
agentur, IT projektů, vzdělávání, umění i státní správy.
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Diverzita je pro nás hodnotou – náš tým je věkově i genderově pestrý (11 žen, 5 mužů).
Ve vedení máme 2 muže a 2 ženy. Pět kolegyň je na mateřské/rodičovské dovolené, ale řada
z nich s námi spolupracuje i během této kariérní přestávky. Máme k dispozici hernu pro děti.
Flexibilita je pro nás běžnou věcí: pracujeme na zkrácené úvazky, máme pružnou pracovní
dobu, pracujeme odkudkoliv a práce z domova se nebojíme.
Každý může v rámci pracovní doby věnovat ročně dva dny dobrovolnictví.

Čemu věříme,
to také žijeme

Každý den se snažíme snížit
naši ekologickou stopu.
Pro osvětlení našich kancelářských prostor využíváme úsporné a LED zářivky. Při nákupu kancelářských a hygienických
potřeb upřednostňujeme produkty ekologické výroby. Pokud tiskneme, tak na recyklovaný papír, promo a edukační
materiály sdílíme elektronickou formou. Pro služební cesty v rámci ČR využíváme MHD a veřejnou dopravu. Při jiné přepravě
preferujeme společnosti s auty na alternativní pohon (LPG).
Třídíme papír, plasty, sklo a nápojové kartony, vše ostatní putuje do směsného odpadu. Nekupujeme balenou vodu.
Dodavatelská firma elektrozařízení v kancelářích zajišťuje jejich zpětný odběr a následnou ekologickou likvidaci. Na
biologický odpad jsme pořídili k dispozici všem zaměstnancům vermikompostér.
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Naše akce pořádáme s respektem a udržitelně.
Všechny naše akce realizujeme v souladu s principy udržitelného eventu tak, aby byl jejich environmentální dopad co
nejnižší. Prostory na akce vybíráme mj. s ohledem na to, aby v sobě nesly i přesah k místu, kde působí: prostřednictvím aktivní
podpory místní komunity, oživení nepoužívaných míst či obnovení genia loci. Návštěvníky akcí motivujeme k tomu,
aby se za námi dopravili nejlépe městskou hromadnou dopravou.
Nepoužíváme jednorázové nádobí a příbory. Pokud není jiná možnost, dbáme na jejich plnou recyklaci. Na akcích
netiskneme. Catering vybíráme pokud možno takový, aby vycházel z koncepce sociálního podnikání, ať už je to Ethnocatering
zaměstnávající kuchařky-migrantky nebo Bílá vrána, který zaměstnává lidi s hendikepem. Snažíme se, abychom nabízené
občerstvení spotřebovali beze zbytku a pokud přece jen něco zbyde, darujeme jídlo potřebným.
Galavečer TOP Odpovědná firma, který každoročně pořádáme a je naším největším eventem, je koncipován vždy s ohledem
na udržitelnost materiálů na scéně i mimo ni. Rekvizity ze scény v roce 2017 putovaly mj. do DIY dílny k dalšímu zpracování,
nebo byly darovány divadlu bezdomovců jako hlavní scénický prvek. Netkanou textilii, kterou jsme použili místo ubrusů, jsme
zase darovali komunitní zahradě.

finanční zpráva

nadpis kapitoly
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finanční zpráva

výnosy

Kompletní účetní závěrku
si můžete stáhnout zde
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finanční zpráva

náklady
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www.byznysprospolecnost.cz
www.diverzita.cz
www.odpovednefirmy.cz
www.zapojimse.cz
www.narodnipotravinovasbirka.cz
#odpovednecesko.cz

