Programová správa 2019
„Už 15 rokov vzdelávame, prepájame a inšpirujeme firmy, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní
princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Našimi členmi sú firmy z rôznych oblastí, často však
aj firmy, ktoré sú na biznisovom poli silnými konkurentmi. Dokážu sa však spojiť pre dobrú vec a posunúť
Slovensko bližšie k udržateľnosti. Či už je to v téme digitálnych zručností na základných školách,
zamestnávania Rómov, transparentnosti, podpory komunity alebo Cieľov udržateľného rozvoja.“
Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum/Nadácia Pontis
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„Členstvo v BLF nám rozšírilo obzory pri vylepšovaní procesov spoločenskej zodpovednosti u nás
vo VÚB banke. Na základe podnetov, ktoré prichádzajú od ostatných členov BLF, máme snahu neustále
sa zdokonaľovať a rozširovať spektrum našich aktivít. Učíme sa, ako byť ohľaduplnejšími voči zákazníkom,
zamestnancom, životnému prostrediu a samotnej spoločnosti, v ktorej naša firme podniká.“
Martina Slezáková, VÚB banka (člen od roku 2004)

1

Digitálne zručnosti detí / Individuálne darcovstvo zamestnancov / CSR v médiách / Firemné dobrovoľníctvo / Odliv talentov do zahraničia / Co-creation / Dôležitosť spolupráce firiem s NGOs / Ženy v dobe 4.0 / Zmysluplné vysádzanie zelene / CSR reportovanie / Mileniáli / Kultúrna diverzita + ďalšie témy v rámci BLF CSR Summitu 2019

2

Expertné dobrovoľníctvo / Duševné zdravie na pracovisku / Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených

Január

Prehľad aktivít
v roku 2019
Design Thinking, Bratislava –
Facilitovaný brainstorming členov BLF ku
komunikačnej stratégii združenia a posilnení
značky Business Leaders Forum.

Štvrťročné BLF stretnutie,
Piešťany – V priestoroch
historickej Elektrárne
Piešťany sa BLF rozšírilo
o dvoch členov – O2 Slovakia a Soitron. Na stretnutí
sme diskutovali s riaditeľom Via Iuris Milanom
Šagátom o dôležitosti
spolupráce firemného
a neziskového sektora.

Február
Jún

Študijná cesta:
Zamestnávanie
marginalizovaných
Rómov, Poprad –
Na pozvanie spoločnosti
Whirlpool sa stretli zástupcovia šiestich členských firiem v Poprade.
Návšteva bola spojená
s prehliadkou tréningového centra spoločnosti
Whirlpool.

Máj

Galavečer Via Bona Slovakia
2018, Bratislava – Prestížne
ocenenie Nadácie Pontis, ktoré
vyzdvihuje najlepšie príklady
zodpovedného podnikania na
Slovensku, si odniesli aj členovia
BLF Accenture, Slovak Telekom,
Swiss Re a T-Systems Slovakia.

Marec

Regionálne BLF stretnutie, Košice – So zástupcami
siedmich členských firiem z východu Slovenska sme
diskutovali o aktivitách BLF a zdieľali best practices
v téme firemného dobrovoľníctva.

„Neustále hľadáme nové formy podpory, pretože téma
nedostupnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí v rómskych
komunitách je pre nás mimoriadne dôležitá.“
Miriam Kejzlarová
GSK

Apríl

CEO meeting, Bratislava –
Na pozvanie prezidenta BLF
a CEO Tatra banky Michala
Lidaya sa stretlo 35 riaditeľov
členských firiem. Témou diskusie
za účasti prezidenta SR Andreja
Kisku bolo, ako pritiahnuť mladé
talenty späť na Slovensko.

Odporúčania: Expertné dobrovoľníctvo vo firme –
Ako zaangažovať zamestnancov do pro bono projektov a ako si tie správne projekty vybrať? Všetky
odporúčania BLF sú voľne dostupné na www.blf.sk.

Seminár: Podpora
darcovstva zamestnancov, Bratislava –
Ako posilniť puto medzi
zamestnancami a firmou
a podporiť spoločne
dobrú vec? O praktické
rady a príklady dobrej
praxe sa podelili aj členovia BLF ESET a Slovenské elektrárne.

Štvrťročné BLF stretnutie
+ BLF Štafeta 1,
Bratislava – Networkingové stretnutie členských
firiem sme spojili s diskusiou s predstaviteľmi
Denníka N, Forbes a SME
na tému: Ako dostať CSR
do médií.

BLF Štafeta 2, Bratislava – V rámci
vzdelávacieho workshopu, ktorý
viedol expert z Holandska Maarten
Pieters, sme otvorili tému co-creation. Príklady spolutvorby predstavili
aj členovia BLF Accenture a Adient.

Konferencia CZ&SK: Ženy
v dobe 4.0, Brno – Prvé spoločné
podujatie slovenskej a českej Charty
diverzity bolo na tému meniacich sa
rolí žien v pracovnom svete v súvislosti so zrýchľujúcim sa technologickým
vývojom. O svoje skúsenosti sa podelila aj naša členská firma Accenture.

Naše mesto 2019, 46 miest a obcí v SR –
Do 13. ročníka podujatia sa zapojilo vyše 10 000
dobrovoľníkov, 155 firiem a 238 neziskových
organizácií, nízkoprahových centier, domovov
sociálnych služieb, škôl a škôlok. Zúčastnilo sa
aj 20 členov BLF s viac ako 2 600 dobrovoľníkmi.

Štvrťročné BLF stretnutie,
Bratislava – Do združenia pristúpila spoločnosť Up Slovensko.
Pozvaný hosť Andrej Kovarík,
splnomocnenec pre životné prostredie z Mesta Bratislava, hovoril
o tom, ako a kde má zmysel
vysádzať zeleň. Spoločnosť dm
drogerie markt predstavila grantový program Klíma nás spája.

„Súčasná doba si vyžaduje starať
sa o fyzické aj psychické zdravie
zamestnancov. Zamestnanci sa
často potrebujú poradiť o ťažkých
osobných a životných situáciách.“
Dagmar
Wittgruberová,
Volkswagen
Slovakia

BLF Štafeta 4,
Bratislava – Na tému
Mileniáli v práci
diskutovali členovia
s expertom z Veľkej
Británie Adamom
Hendersonom.
O praktické príklady
zo svojej praxe sa
podelila Tatra banka.

Júl
August
December

Odporúčania: Duševné
zdravie na pracovisku
a Zamestnávanie zdravotne
znevýhodnených – Na čo ne
zabudnúť pri tvorbe pracovného prostredia a nastavovaní
procesov tak, aby zohľadňovali
aj duševné zdravie zamestnancov? A ako vytvárať príležitosti
pre zdravotne znevýhodnených? Všetky odporúčania
BLF sú voľne dostupné na
www.blf.sk.

November

BLF Štafeta 3, Bratislava – O svoje skúsenosti
s prípravou CSR správy a stakeholder dialógom sa
s ostatnými členskými firmami podelili Lidl Slovenská
republika a Plzeňský Prazdroj Slovensko.

„BLF je jedným z našich kľúčových partnerov
v oblasti CSR, miestom, kde nie sme dodávateľmi, odberateľmi ani konkurentmi, ale spolu
s ostatnými členmi partnermi „na jednej lodi”.
Unikátnym príkladom tejto spolupráce je iniciatíva Digital Skills, v rámci ktorej sa viacero
členov združenia spojilo, aby prostredníctvom
dobrovoľníkov z radov zamestnancov prispeli
k skvalitneniu výučby informatiky na Slovensku. Vďaka tejto spolupráci sa program, ktorý
sme v Accenture iniciovali pred niekoľkými
rokmi, posunul na nevídanú úroveň.“
Martin Bača, Accenture (člen od roku 2009)

Regionálne BLF stretnutie,
Košice – Zástupcovia piatich
členských firiem z východu
Slovenska diskutovali v priestoroch Kina Úsmev s predstaviteľmi médií KOŠICE:DNES a Korzár,
ako dostať CSR do médií.

September

Lucia Marková, ESET (člen od roku 2017)

Október

„Ako firme, ktorá vznikla na Slovensku,
nám princípy zodpovedného podnikania
nediktovala materská spoločnosť zo zahraničia, vždy sme ich vnímali ako prirodzené.
S rastom firmy a s jej globálnym úspechom
sme však považovali za potrebné posúvať
sa v tejto téme ďalej. Pôsobenie v BLF má
pre nás veľký význam, aj vďaka príkladom
iných členských firiem sme sa rozhodli
vydávať samostatnú CSR správu. Oceňujeme, keď sa členské firmy vedia spojiť pre
rovnaký cieľ – v našom prípade to bolo
posilnenie digitálnych zručností a téma
internetovej bezpečnosti detí a mládeže.“

Iniciatíva BLF: Digital Skills –
S projektom expertného dobrovoľníctva na podporu IT zručností detí
sme na odovzdávaní technologických „Oscarov“ IT Gala 2019 získali
2. miesto v kategórii IT Projekt roka.
Do projektu sú zapojené členské
firmy BLF Accenture, ESET, Orange
Slovensko, Slovak Telekom a TNT
Express Worldwide.
Seminár: Inkluzívne mestá a firmy,
Bratislava – Na celodennom podujatí
v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy sme sa venovali aj
kultúrnej/národnostnej diverzite vo firme. Z členov BLF prezentoval Plzeňský
Prazdroj Slovensko a Johnson Controls
International.

Business Leaders Forum
CSR Summit 2019, Bratislava –
Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní na Slovensku sa
prvýkrát konalo pod hlavičkou BLF,
s dôrazom na príklady domácej
praxe a s ocenením inštitúcií, organizácií a jednotlivcov za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (Ceny SDGs 2019).
Štvrťročné BLF stretnutie, Bratislava –
Posledné networkingové stretnutie v roku 2019
hostila Tatra banka, ktorá pre členov pripravila
prehliadku R&D oddelenia a ElevatorLab-u.

PRIESKUM FOCUS PRE BLF: SLOVÁCI CHCÚ, ABY FIRMY BOJOVALI PROTI KLIMATICKEJ ZMENE A KORUPCII

• Až 94 % ľudí si myslí, že firmy by mali mať pri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania.
• Verejnosť za najdôležitejšiu tému, v ktorej by sa firmy mali angažovať, považuje podporu ochrany životného prostredia
a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny (53 %).
• Za dôležité sú považované aj témy ako podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov a snaha o ich
začlenenie (42 %), podpora vzdelávania mladej generácie (42 %) či boj proti korupcii (37 %).
• Respondenti ako zodpovedné firmy najčastejšie spontánne menovali najväčšie obchodné reťazce (Lidl – 13 %, Kaufland – 8 %,
Tesco – 8 %) a telekomunikačných operátorov (Orange – 10 %, Slovak Telekom – 9 %, O2 – 5 %).
Prieskum na reprezentatívnej vzorke 1 021 respondentov realizovala pre Business Leaders Forum agentúra Focus v októbri 2019.

„Členstvo v BLF vnímame ako veľkú poctu, ale aj ako veľkú výzvu pre našu spoločnosť. Sme radi,
že hodnoty, ktorými sa už roky riadime, môžeme ďalej rozvíjať v takej dobrej spoločnosti ostatných
členov BLF. Osobne oceňujem pravidelné stretnutia členov, kde môžem načerpať množstvo odborných
vedomostí z oblasti CSR, ale aj iné networkingové stretnutia. Nesmierne zaujímavá bola napríklad
diskusia s novinármi na tému, ako dostať CSR aktivity do médií.“
Andrej Višacký, NAY (člen od roku 2019)
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