Průvodce problematikou sociální
odpovědnosti firem

Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce:
http://www.csr‐training.eu/en/csr‐training/
Kompendium bylo vytvořeno v rámci realizace projektu „Inno Train CSR“.

Tento projekt „Inno Train CSR“ byl vytvořen společností GILDE GmbH a partnery a byl realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. 12/2010
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Projekt „Inno Train CSR“ je podpořen z programu EU Leonardo da Vinci a poskytuje materiál
o společenské odpovědnosti firem (CSR) pro odborné vzdělávání a školení.
Cílem projektu „Inno Train CSR“ je poskytnout praktické a pružné formáty produktů, které
zahrnou všechny zaměstnance podniku do odborného vzdělávání a školení.
Převedení vyčerpávajícího rozsahu více než 80 modulů Kompendia CSR může být
přizpůsobeno (upraveno) podle individuálních potřeb podniků. Čtyři vzdělávací filmy
umístěné na projektovém webu ukazují příklady firem, které úspěšně zvládly zavádění CSR.
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Školení v oblasti CSR (CSR training)
Používáním Kompendia projektu „Inno Train CSR“ mohou trenéři, lektoři a učitelé upravovat
svoje přednášky a školení na téma CSR podle potřeb firem a podle potřeb cílových skupin.

Obsah kompendia
(Čísla stránek uvedená v obsahu respektují číslování originálu Kompendia v plném rozsahu
v anglickém jazyce).

1. Co je společenská odpovědnost firem?
1.1. CSR v rámci Evropské unie
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_1.pdf
1.2. Definice a koncepce klasifikací v oblasti CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_2.pdf
1.3. Sociální podnikání a sociální podnik
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_3.pdf
1.4. Firemní etika a management založený na hodnotách
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_4.pdf
1.5. Oblasti působení CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_5.pdf
1.6. Rámcové podmínky pro CSR ve společnosti
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_6.pdf
1.7. Sociálně politické rámcové podmínky pro CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_7.pdf
1.8. Nová profese: manažer CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_8.pdf
1.9. CSR v historii
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_9.pdf
1.10. Hodnotová aukce jako snadný přístup k praktikování CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_1/EN_1_10.pdf
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2. Fakta & čísla o CSR
2.1. CSR v malých a středních podnicích (SMEs)
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_1.pdf
2.2. CSR z pohledu globálně působících společností ("globální hráči")

41

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_2.pdf
2.3. CSR z pohledu firemní komunikace
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_3.pdf
2.4. CSR z pohledu spotřebitelů

46

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_4.pdf
2.5. CSR z pohledu mladého profesionála
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_5.pdf
2.6. CSR jako obchodní případ
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_6.pdf
2.7. Nahlédnutí do situace se CSR v Německu
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_6.pdf
2.8. Nahlédnutí do situace se CSR v Maďarsku
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_8.pdf
2.9. Nahlédnutí do situace se CSR v Portugalsku
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_9.pdf
2.10. Nahlédnutí do situace se CSR ve Velké Británii
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_2/EN_2_10.pdf
3. Propojení CSR v rámci společnosti
3.1. Nastavení firemní kultury se zaměřením na CSR

67

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_1.pdf
3.2. Globální řetězec hodnot
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_2.pdf
3.3. Vztahy zainteresovaných stran ve strategii CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_3.pdf
Projekt OP LZZ: „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR),
ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00003.
Tento materiál připravil kolektiv pracovníků Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání Ostrava.
(více na www.spcsr.cz )

4

3.4. Rozvoj lidských zdrojů pro splnění požadavků CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_4.pdf
3.5. Management diverzity a žádná diskriminace
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_5.pdf
3.6. Systémy managementu životního prostředí
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_6.pdf
3.7. Motivace zaměstnanců pro citlivé chování k životnímu prostředí
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_7.pdf
3.8. Řízení firmy
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_8.pdf
3.9. Mezinárodní požadavky CSR ‐ UN Global Compact
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_9.pdf
3.10. Mezinárodní požadavky CSR založené na OECD a ILO

93

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_3/EN_3_10.pdf
4. Strategické nástroje pro CSR
4.1. ISO 26000 – Norma pro společenskou odpovědnost

96

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_1.pdf
4.2. Interní měření a vyhodnocování CSR pomocí Balanced Scorecard
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_2.pdf
4.3. Externí měření a vyhodnocování prostřednictvím udržitelnosti a hodnocení CSR

102

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_3.pdf
4.4. Etické investice

104

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_4.pdf
4.5. Označování CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_5.pdf
4.6. CSR a cenová politika
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_6.pdf
4.7. Modely účasti zaměstnanců
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_7.pdf
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4.8. Mentoring jako nástroj pro závazky CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_8.pdf
4.9. "Uhlíková stopa" a systémy managementu energie

127

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_9.pdf
4.10. Firemní neziskové nadace
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_4/EN_4_10.pdf
5. Oblasti působení CSR
5.1. CSR na pracovišti

133

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_1.pdf
5.2. Firemní dobrovolnictví jako čestný závazek
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_2.pdf
5.3. CSR jako tržní parametr
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_3.pdf
5.4. CSR ve strukturách komunity – z pohledu společností
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_4.pdf
5.5. CSR ve strukturách komunity – z pohledu komunit
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_5.pdf
5.6. CSR a udržitelnost v diskuzi o inovacích
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_6.pdf
5.7. CSR v oblasti rizikového managementu

149

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_7.pdf
5.8. CSR a rozvoj spolupráce
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_8.pdf
5.9. CSR a poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného
a soukromého sektoru

155

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_9.pdf
5.10. Etické dilema: CSR v situaci na trhu

157

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_10.pdf
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6. Komunikace o CSR
6.1. Důvěryhodnost v komunikaci o CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_1.pdf
6.2. Rozhraní mezi PR a managementem CSR

162

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_2.pdf
6.3. Křehká rovnováha mezi sponzorstvím a CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_3.pdf
6.4. Vývoj vyjádření poslání pro CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_4.pdf
6.5. Vnitřní kodexy chování a etiky
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_5.pdf
6.6. Pokyny pro udržitelnost podávání zpráv

174

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_6.pdf
6.7. Praktické kroky při podávání zpráv o CSR

177

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_7.pdf
6.8. Základní principy Web 2.0 pro komunikaci o CSR

180

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_8.pdf
6.9. CSR ‐ příslušné kampaně na Web 2.0

183

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_9.pdf
6.10. Organizace a plánování studijní návštěvy v podniku aplikujícího CSR

186

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_6/EN_6_10.pdf
7. Příklady dobré praxe při zavádění CSR
7.1. Hanning & Kahl – Video: CSR na pracovišti

189

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_1.pdf
7.2. Praktiker Hungary – Video: CSR na trhu

194

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_2.pdf
7.3. Valorsul – Video: CSR a životní prostředí
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_3.pdf
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7.4. Pritchard Englefield – Video: CSR v právnické firmě

206

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_4.pdf
7.5. Případová studie: Baufritz
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_5.pdf
7.6. Případová studie: Gelpeixe

215

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_6.pdf
7.7. Případová studie: InnoDämm
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_7.pdf
7.8. Případová studie: memo
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_8.pdf
7.9. Případová studie: SMA Solar Technology
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_9.pdf
7.10. Případová studie: Siemens Zrt.
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_10.pdf
7.11. Případová studie: WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin‐Mitte
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_11.pdf
7.12. Případová studie: Hotel Jardim Atlântico
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_7/EN_7_12.pdf
8. Jednoduché kroky k vybudování vlastní strategie CSR
8.1. Osobní motivace pro CSR a udržitelný rozvoj

240

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_1.pdf
8.2. Analýza silných stránek a příležitostí CSR ve společnosti

242

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_2.pdf
8.3. Benchmarking: Vlastní potenciál CSR ve srovnání mezi odvětvími

245

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_3.pdf
8.4. Kick‐off (počáteční) strategie CSR v rámci opačného pohledu na udržitelnost CSR 248
http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_4.pdf
8.5. Dialog zúčastněných stran (stakeholderů) v "CSR world cafe"
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_5.pdf
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8.6. Zavádění CSR do malých a středních podniků

253

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_6.pdf
8.7. CSR v regionálních sítích

258

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_7.pdf
8.8. Soutěže a ocenění za CSR
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http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_8.pdf
8.9. Organizace a personalizace CSR ve společnosti – Rozhovor s odborníkem

265

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_9.pdf
8.10. Poradenství a podpora CSR – Rozhovor s odborníkem

269

http://www.csr‐training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_8/EN_8_10.pdf

Filmy o CSR (CSR movies)
Projekt Leonardo da Vinci „Inno Train CSR“ uvádí na projektovém webu čtyři vzdělávací filmy
společenské odpovědnosti firem (CSR), zaměřené na čtyři hlavní oblasti CSR.
Filmy o CSR jsou dostupné na http://www.csr‐training.eu/en/csr‐movies/.

Projekt OP LZZ: „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR),
ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00003.
Tento materiál připravil kolektiv pracovníků Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání Ostrava.
(více na www.spcsr.cz )

9

