Ние, членовете на Българската
мрежа, работим, твърдо спазвайки
10-те основополагащи принципа на
Глобалния договор на ООН.
Ние, като Мрежа, осъзнаваме
отговорността и възможността да
докажем на българското общество,
че бизнесът има важна съзидателна
роля и сме проактивна страна в
начертаването на пътя и създаването на по-добър свят.
Всяка компания от нашите членове има богата и обществено изявена дейност, но в Мрежата ние не се
задоволяваме само с обмен на идеи
и добри практики помежду си.
Създадохме стил на работа и традиции да обединяваме капацитет, за
да постигнем ново ниво на корпоративна социална отговорност – КСО
2.0. или колективна социална отговорност.
В работата по колективни проекти
големият и разнообразен капацитет и ресурси като цяло, възможностите за обмен и многократно
използване дават синергизъм – ново
ниво на ефективност и ефикасност.
По-значими резултати като мащаб и
качество, по-добро осмисляне на
вложените ресурси. Всеки колективен проект ни носи по-голямо
удовлетворение, мотивация и ни
зарежда със сила.
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Глобалният договор е найголямата инициатива на ООН за
връзка и партньорство с отговорния бизнес в сферата на корпоративната устойчивост. Създадена
през 1999 година от бившия
генерален секретар на ООН Кофи
Анан, днес тя обединява неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален
форум в подкрепа на устойчивия
растеж и гражданската отговорност.
Световната инициатива призовава компаниите да приведат
своите стратегии и операции в синхрон с универсалните принципи за
човешки права, труд, околна среда
и антикорупция, и да предприемат
действия в полза на обществото.
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CSR Europe е водещата европейска бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност. Тя
действа като платформа на компаниите и се стреми да подобри
своя устойчив растеж и посредством действията си да има позитивна роля за обществото.
Според нейните членове бизнесът играе ключова роля в предоставянето на иновативни решения на днешните предизвикателства. Организацията се стреми да
бъде платформа за сътрудничество на заинтересованите страни
и катализатор на иновации за
изграждането на устойчиво и
приобщаващо общество.

Национална
партньорска организация=
Локална мрежа на ГД но ООН
Национална
партньорска организация+
Локална мрежа на ГД но ООН
Национална
партньорска организация
без Локална мрежа на ГД но ООН
Локална мрежа на ГД но ООН,
без Национална партньорска
организация
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БЪЛГАРСКА
МРЕЖА

Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН е най-активната
организация в страната в сферата
на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя
е мрежата на отговорния бизнес,
която с работата си показва, че
бизнесът, посредством участието
си в колективни социални проекти,
е сила за добро.
Мрежата е обединение на отговорни компании, образователни
институции и неправителствени
организации.
Функционира като част от глобалната мрежа на ООН и същевременно е национална партньорска
организация на CSR Europe.

Стъпки за приемане
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ДЪЛГОСРОЧНИ
ПРОГРАМИ/
ПРОЕКТИ

ДОБРО
ЗДРАВЕ
ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

Ако за Вас е важно:
џ Да създавате добавена стойност чрез устойчиви продукти и

решения;

1

Приемане на Принципите
на Глобалния договор на ООН

џ Да изграждате своята търговска дейност на основата на

2

Кандидатстване за членство
в глобалната инициатива

џ Да бъдете прозрачни в своята дейност;

3

Кандидатстване за членство
в Българската мрежа

џ Да бъдете по-близо до своите заинтересовани страни, до

4

Избор и участие в
колективни проекти

џ Да участвате в колективни проекти с обществена значимост;

общочовешки принципи, които са в сърцето на обърнатата към
хората икономика;

џ Да доказвате с делата си ценности, които бихте искали младите

да възприемат;

местните общности и да създавате нови форми на взаимоотношения и партньорство;

џ Да се чувствате част от една общност, чиито членове доказват,

че бизнесът може да бъде сила за добро,

присъединете се към
Българската мрежа на Глобалния договор.

Членове на Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН

Принципи на
Глобалния договор на ООН
ПРАВА НА ЧОВЕКА
1

Зачитане и подкрепа за опазването
правата на човека.

2

Гаранция за необвързване с действия,
нарушаващи правата на човека.

ТРУДОВИ НОРМИ
3

Приемане свободата на сдружаване и
ефективно признаване на правото на
колективно договаряне.

4

Премахване на всякакви форми на
насилствен и принудителен труд.

5

Ефективно премахване на детския труд.

6

Изкореняване на дискриминацията по
отношение на правото на труд и на
професия.

ОКОЛНА СРЕДА
7

Подкрепа за превантивните подходи в
опазването на околната среда.

8

Подемане на инициативи, стимулиращи
поемането на по-голяма отговорност към
околната среда.

9

Насърчаване развитието и
разпространението на технологии,
щадящи околната среда.

АНТИКОРУПЦИЯ
10

Подкрепа на антикорупционни
инициативи и политика на прозрачност.
София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 169, офис 112
тел./факс: 02 42 82 015
secretariat@unglobalcompact.bg
www.unglobalcompact.bg
www.unglobalcompact.org

