
СПЕЦИФИЧНИ ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Ползи за изграждането на положителен 
обществен образ. Корпоративен имидж

џ Популяризиране на достиженията на компанията 
чрез разпространение на информация за ней-
ната обществено отговорна дейност (е-бюлетин, 
годишен отчет, специализирани издания, социал-
ни мрежи);

џ Споделяне на добри фирмени практики чрез 
представяния в ключови национални и междуна-
родни форуми;

џ Участие в колективни проекти със значими резул-
тати, много по-видими от индивидуалните 
проекти на отделната компания;

џ Асоцииране с голямата общност на Глобалния 
договор и усилията на ООН за един по-добър свят;

џ Разпознаваемост от клиентите като отговорна 
компания, част от световна и престижна общност.

Ползи за прорачността и 
отчетността 

џ Помощ при изготвяне на годишно Комюнике за 
напредъка, което покрива новите изисквания за 
нефинансово отчитане на дейността (изискуемо 
2018);

џ Осигуряване на независим професионален пре-
глед на годишното Комюнике за напредъка и 
получаване на експертно мнение за възможни 
области на подобрение;

џ Публикуване на годишното Комюнике за напре-
дъка на официалния сайт на Българската мрежа 
на Глобалния договор.

Ползи за екипа и 
заинтересованите страни 

џ Достъп до актуална информация по темите за 
отговорния бизнес, корпоративната социална 
отговорност и устойчивото развитие (новости в 
политиките и регулациите, успешни методики, 
покани за събития и обучения)

џ Повишаване на капацитета и ангажираността на 
служителите;

џ Участие в работни групи, национални и между-
народни специализирани обучителни сесии и кон-
султации за обмен на опит и създаване на 
съвместни инициативи;

џ Реализация във фирмата на колективни проекти, 
в които е вложен разнообразният капацитет и 
ресурс на Мрежата, апробирани и гарантиращи 
ефикасност и успех;

џ Участие в дните на стратегическо планиране и 
определяне на приоритетите на Мрежата;

џ Всички колективни действия адресират проблеми 
в обществото и целят създаване на по-благоприятна 
среда за реализация на отговорния бизнес;

џ Участие в срещи на заинтересованите страни и 
застъпнически инициативи на национално, евро-
пейско и международно ниво.

Ползи за изграждане на по-благоприятна 
среда за работа
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