
cr
ea
tiv

ep
ro
.c
om

Dnešné ekonomické, spoločenské a environmentálne výzvy priná-
šajú hlbokú transformáciu nášho sveta. Firmy dneška potrebujú vy-
víjať podnikateľské stratégie založené na pochopení toho, ako bude 
vyzerať svet v  budúcnosti. My, členovia Business Leader Forum, si 
uvedomujeme, že udržateľnosť a  zodpovednosť sa stávajú hnacou 
silou stabilnej ekonomiky a udržateľného rastu a dobrovoľne sa zavä-
zujeme:

 integrovať do denných rozhodnutí našich firiem zásady, ktoré zohľad-
ňujú a vyhodnocujú sociálne, etické a environmentálne dopady nášho pod-
nikania a usilovať sa o pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie;

 zlepšovať život a budovať vzťahy so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, do-
dávateľmi, komunitami a inými subjektmi vo vzájomnom partnerstve, a to využitím 
dialógu, podporou diverzity a rešpektovaním ľudských práv;

 riešiť spoločenské a ekologické problémy inovatívnymi riešeniami a ponukou sociál-
nych produktov a služieb, ktoré prinášajú zdieľanú hodnotu pre biznis a spoločnosť;

 zlepšovať reputáciu našich firiem kultúrou riadenia, ktorá je založená na etike, transparentnosti 
a reportovaní aktivít;

 prispievať k riešeniu lokálnych, národných a európskych spoločenských a podnikateľských tém, akými sú vzdelávanie pre 
prax a aktívne starnutie, predvídateľnosť legislatívneho prostredia a integrácia vylúčených skupín a adaptácia na klimatickú zme-
nu a udržateľnosť miest.

Budovanie dôvery a transformácia spôsobu podnikania je našou spoločnou zodpovednosťou. Vzájomnou spoluprácou chce-
me zaistiť ľudskejšiu spoločnosť a udržateľnú planétu pre súčasné a budúce generácie.

Today’s economic, social and environmental challenges are bring-
ing about a deep transformation of our world. The companies of 
today need to develop new business strategies reflecting their un-

derstanding of how the world will look tomorrow. We, the members 
of the Business Leaders Forum, are aware that sustainability and re-

sponsibility are becoming drivers of a stable economy and sustainable 
growth and therefore we voluntarily commit:

 To integrate into our daily business decisions principles that take into ac-
count and evaluate the social, ethical and environmental impacts of our busi-

ness and to strive to have a positive impact on both society and the environment;

 To improve lives and build relationships with our employees, customers, sup-
pliers, communities and other stakeholders through common partnership embrac-

ing dialogue, support for diversity and respect for human rights;

 To address social and environmental issues through innovative solutions and products 
and services with social impact that create shared value among business and society;

 To improve the reputation of our companies through a management culture that is based on eth-
ics, transparency and reporting; and

 To contribute to resolving local, national and European social and environmental issues, such as skills for jobs and active 
ageing, predictability of the legislative environment and integration of socially excluded groups and adaptation to climate change 
and sustainability of cities.

Building trust and transformation in the way of doing business is our common responsibility. Through our cooperation, we are 
striving to achieve a more humane society and a sustainable planet for both current and future generations.
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