
 Networking
•	 Štvrťročné stretnutia členov BLF

•	 Výjazdové stretnutia v regiónoch

•	 CEO meeting

•	 Pracovná skupina Firemné dobrovoľníctvo

•	 Pracovná skupina Charta diverzity

•	 Výmena skúseností na workshopoch, seminároch 
a konferenciách

 Komunikácia
•	 Spoločná komunikácia členov v médiách

•	 Zverejnenie profilu firmy na stránke blf.sk

•	 Publikovanie článkov v dvojmesačníku 
Zodpovedné podnikanie

•	 Publikovanie článkov na stránkach blf.sk, 
zodpovednepodnikanie.sk

•	 Prezentácia cez Facebook – Zodpovedné podnikanie

•	 Prezentácia na Trhovisku firemných riešení

•	 Prezentácia CSR aktivít pred vysokoškolskými 
študentmi (Bratislava, Košice)

 Podpora a konzultácie
•	 Realizácia finančnej i nefinančnej zbierky medzi 

zamestnancami

•	 Jednodňová konzultácia na CSR tému

•	 Konzultácie pri príprave správy o zodpovednom 
podnikaní podľa GRI

•	 Konzultácie pri nomináciách na prestížne ocenenie 
Via Bona Slovakia

 Vzdelávanie
•	 Odborné semináre na aktuálne CSR témy

•	 CEE CSR Summit

•	 Odporúčania na témy zodpovedného podnikania

 Prístup k informáciám
•	 Prieskumy vnímania CSR slovenskou verejnosťou

•	 Zasielanie dvojmesačníka Zodpovedné podnikanie

•	 Sekcia pre členov BLF na stránke blf.sk

•	 Prístup k špecifickým materiálom z EÚ

 Riešenia na mieru
•	 Stratégia zodpovedného podnikania

•	 Individuálny dobrovoľnícky program

•	 Stakeholder dialóg

•	 Interné vzdelávanie o zodpovednom podnikaní

•	 Príprava etického kódexu

Kto sme
Business Leaders Forum (BLF) od roku 2004 
združuje firmy, ktoré sa zaviazali byť lídra-
mi v presadzovaní princípov zodpovedného 
podnikania na Slovensku. Našou víziou je 
zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo 
udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Prečo sa stať členom? 
Zodpovedné podnikanie je o každodenných rozhodnu-
tiach, ktoré posilňujú reputáciu a imidž vašej značky, 
zlepšujú vzťahy s vašimi partnermi, eliminujú riziká a pod-
porujú inovatívnosť, znižujú náklady a zvyšujú efektivitu, 
posilňujú lojalitu zamestnancov a pritiahnu nové talenty. 
Radi vám  pomôžeme rozhodovať sa správne.

Ponúkame
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Členské firmy Business Leaders Forum

Cradle-to-cradle/Obehová ekonomika

Adaptácia na klimatickú zmenu

Udržateľné mestá

Energetická efektívnosť budov

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vzdelávanie pre prax

Zdravie a Well-being

Zamestnávanie marginalizovaných

Motivácia a zapájanie zamestnancov

Work-Life Balance

ZAMESTNANCI

KOMUNITA

Dobrovoľníctvo

Pro Bono služby

Zbierky

Nadačné fondy (cez Nadáciu Pontis)

TRH

Komunikácia zodpovedného 
podnikania

Etika v podnikaní

Zodpovedné riadenie dodávateľského 
reťazca

Témy, ktorým sa s členmi venujeme


