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ГОДИШЕН
ОТЧЕТ
Бизнесът – сила за добро

ОГНЯН ТРАЯНОВ

ЛИЗЕ КИНГО

Председател на
Националния съвет,
Българска мрежа на
Глобалния договор на ООН

Изпълнителен директор,
Глобален договор на ООН

2018 бе поредната успешна година за
Българската мрежа на Глобалния договор на
ООН. Поглеждайки назад, изпитваме удовлетворение. Смислените и устойчиво развиващи се проекти на Мрежата я направиха
разпознаваема и уважавана. Нашите колективни проекти надграждат възможностите на
отделните компании и дават ново, по-високо
ниво на изява на бизнеса като сила за добро.
А с работата си по Целите за устойчиво
развитие и Пакта за младежта спечелихме
признание за визионерство и лидерство.

Имам удоволствието да видя 70-те ни
локални мрежи по цял свят да информират и
да катализират действия на място. Насърчавам Ви да продължите усилията си да
демонстрирате, че бизнесът наистина е сила
за добро. Каквото и да ни поднесе светът,
нека се стремим към Целите за устойчиво
развитие, винаги ръководени от нашите
десет принципа.
Както заяви Кофи Анан преди 20 години и
както Генералният секретар на ООН Антониу
Гутериш продължава да твърди и днес,
правителствата не могат да се справят сами.
Промяната за създаване на по-добър свят
зависи от бизнес уменията и ресурсите. С
други думи, от лидери като Вас.
Благодарим ви, че участвате в Глобалния
договор на ООН. Очакваме с нетърпение да
работим заедно през следващата година –
„Годината на промяната“.

33
ЧЛЕНОВЕ
НА БМГД
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509

ДЪЛГОСРОЧНИ
ПРОЕКТИ

НАЦИОНАЛНИ
СЪБИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ
СЪБИТИЯ

АБОНАТИ НА
БЮЛЕТИНА

5
ПРОВЕДЕНИ
ОБУЧЕНИЯ

66400 лв. 54500 лв. 2243 кг СО

2

ПРИВЛЕЧЕНИ
СРЕДСТВА
ПО ПРОЕКТИ

ПРИВЛЕЧЕНИ
ОПЕРАТИВНИ
СРЕДСТВА

ЕМИСИИ,
ГЕНЕРИРАНИ ОТ
ПЪТУВАНИЯ

3
ДОБРО ЗДРАВЕ

„Игри за добрини“ е част от колективната програма
„Здрави на работа“ и цели да покаже, че спортът и
каузите могат да вървят ръка за ръка. Мрежата
организира поредица от спортни турнири, в които
участващите компании насърчават активния начин на
живот, доброто здраве и състезателния дух на служителите си, които избират своя социална кауза и се борят
за нея.
Благодарение на всеотдайността на участващите
отбори, няколко благородни каузи бяха финансово
подкрепени с наградния фонд от състезанията:
џ За лечението на Симеон Хрисков от с. Мирково,
чиято кауза спечели наградния фонд в два от
турнирите;
џ За летен лагер за деца в неравностойно положение
от град Панагюрище;
џ За изграждане на игрище за плажен тенис и
волейбол в град Козлодуй.

Ние от „Аурубис България“ никога не сме се
отказвали да вярваме в доброто. Всеки малък
израз на добро дело има добавена стойност
за развитието на цялото общество. „Игри за
добрини“ е един чудесен пример как социално
отговорни компании, се борят за свои каузи.
Спортът е здраве, а в същото време нашите
служители дават всичко от себе си, водени
от желанието да помогнат на хора в нужда.
Аурубис България
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4

КОМПАНИИ

ТУРНИРА

158

11 500 лв.

СЛУЖИТЕЛИ,
УЧАСТВАЛИ В
СЪСТЕЗАНИЯТА

НАГРАДЕН
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ФОНД

4
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Над 1000 деца на възраст между 7 и 17 години
гостуваха на работното място на своите родители
по време на шестото издание на инициативата.
С участието си в кариерното приключение
младите хора се докоснаха до разнообразни
професии и имаха възможност да разберат, че
всеки човек е полезен със своя труд за
развитието на обществото, независимо каква
професия упражнява.
За шестте издания на инициативата над 4000
деца са прекрачили вратите на над 100
компании.

-то

6

ПОРЕДНО
ИЗДАНИЕ

>1000
ДЕЦА В
КОМПАНИИ

Базарът на професиите вече е разпознат от българското общество, като стана част и от седмицата
на професионалните умения на ЕК и Националния
план на МОН за изпълнението й. Решението на
младежите при избор на професия трябва да се
базира на личностните им качества, на доброто
себепознаване и информираност за възможностите за реализация. Важно е младите хора да са
наясно и с предизвикателствата в дадена професия,
а не единствено с нейната привлекателна страна.
Именно възможност за такива срещи на младите
хора с експерти и техните професии предоставя
Базарът на професиите.

21
КОМПАНИИ

16
ГРАДА

В морето от професии вземането на решение
става все по-трудно – и за малките, и за големите.
Още повече, че професиите се появяват и изчезват.
Именно затова трябва да ориентираме децата към
придобиването на умения. Базарът е ценен затова,
защото представя не само професии, но и различни
умения, които трябва да имат младите хора.
Гергана Раковска,
Фондация на бизнеса за образованието

>1500
ПОСЕТИТЕЛИ
НА БАЗАРА

8

Национален план
за действие
Пактът за младежта е инициатива на найголямата европейска бизнес мрежа на отговорния
бизнес, CSR Еurope, и Европейската комисия и цели
да подобри възможностите на младите хора за
работа чрез създаване на бизнес-образователни
партньорства и осигуряване на нови стажове или
възможности за първа работа. Това партньорство
е новата норма на поведение в Европа. Бизнес
лидери и образователни институции от Съюза създадоха над 23 000 партньорски проекта, а
смислените чиракувания, стажове и стартови
работни позиции са вече над 160 000 в Европа.
С Пакта за младежта бизнесът поема ангажимент към гарантирането на по-добро образование
и възможности за реализация на бъдещите
поколения специалисти. Шестте приоритетни
области на промяната са ориентирани към всички
заинтересовани страни.

СИГУРНА РАБОТА И
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

Подобряване
на уменията

Вдъхновение и
информиране
за разнообразието
от професионални
образователни
възможности

Насърчаване на
професионалното
обучение
и практика /
стажове

Помощ за
индустриалните
сектори и компаниите, да привлекат таланта

Подкрепа за
училищата,
учителите и
директорите

Посрещнете
нуждите на
бъдещето

Светът се променя, младите се променят,
образованието се променя, бизнесът също. Те
очакват работата им да има смисъл, да носи
ползи и за обществото. И ние трябва да отговорим на тези очаквания.
Жак Спелкенс,
член на борда на CSR Europe

27
ПЪРВИТЕ КОМПАНИИ,
ПОДПИСАЛИ
ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

6
ПРИОРИТЕТНИ
ОБЛАСТИ

12
ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

1
ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ

Българската мрежа отбеляза Световния ден на потребителя, с провеждането на
информационна кампания и открита лекция на тема „Правата ми като потребител в
дигиталния свят“, водена в партньорство с екипа на Правата ми. През 2018 г.
темата на Световния ден #BetterDigitalWorld фокусира вниманието ни върху
правата на потребителите в онлайн пазаруването.
По време на лекцията гостите получиха полезна информация за това кога
правата им като потребители са нарушени и към кои институции да се обърнат
при възникване на подобен казус; какви са законовите гаранционни рамки за
предявяване на рекламация; кога и в какъв срок имат право да върнат закупена от
тях стока, какви са особеностите на онлайн пазаруването.

1
ПУБЛИЧНА
ЛЕКЦИЯ

Българската мрежа и компаниите членове по традиция отбелязаха Световния ден на околната среда,
чието мото тази година беше #Скъсай с пластмасата.
По повод отбелязването на Световния ден бяха организирани две колективни инициативи:
Ш Конкурс за иновативни идеи и практики за

Ш Образователна игра под наслов „Стани

намаляване употребата на пластмаса в
офиси и компании

Екогерой“, водена от експертния екип на
Екопак

Участниците в конкурса и експертното жури
излязоха със следните препоръки към компаниите:

Образователната игра под наслов „Стани
Екогерой“ на тема опазване на околната среда и
рециклиране на отпадъците, бе водена от експертния екип на Екопак. В играта се включиха ученици и
служители от различни компании.

индивидуална порцеланова чаша
и стъклена бутилка

безплатни платнени торби за пазар

премахване на пластмасовата посуда

Опазването на околната среда е наша задача,
наша грижа. Имаме една планета и това което
запазим, ще остане за генерациите, които идват
след нас. Бизнесът е този, който трябва да води
напред. Той е локомотивът, който да бъде инициатор на мерките по отношение на опазването на околната среда.

по-ниска цена на закупената напитка, при
използване на порцеланова/стъклена чаша

Тодор Бургуджиев,
директор на Екопак България

поставяне на кошчета за разделно събиране

провеждане на обучение относно
еко отпечатъка на видовете опаковки

7

1

УЧАСТВАЩИ
КОМПАНИИ

СЪСТЕЗАНИЕ
„СТАНИ ЕКОГЕРОЙ“

17

Изграждане на
междусекторни партньорства
за устойчиво развитие

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

През 2018 г. Българската и Македонската мрежи на Глобалния договор на ООН стартираха съвместен
проект под наслов „Изграждане на междусекторни партньорства за устойчиво развитие“, насочен към
споделяне на опита и добрите устойчиви практики на българския с македонския бизнес.
В рамките на проекта беше осъществена тридневна учебна визита в България на делегация от
македонски представители на бизнеса, управляващите институции и неправителствения сектор.
През месец юни бяха реализирани няколко ключови дейности:
Ш посещение на производствените мощности на „Асарел – Медет“ АД

В рамките на посещението чуждестранните партньори се запознаха с принципите на работа в
компанията и нейния богат опит в областта на социално отговорните инициативи.
Ш конференция SDG Business forum, организирана от Българската локална мрежа

Основен акцент бе поставен върху социално отговорната политика, водена от българските компании в
съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие.
Ш среща с представители на синдиката „КТ Подкрепа“

Македонските специалисти научиха повече за ролята на синдикатите във формирането на политики в
България.
Ш среща с представители на Министерство на труда и социалната политика

По време на срещата беше представена ролята на българската държава в граденето на КСО политики.
През месец октомври в Скопие се проведе работна среща, по време на която бяха дискутирани
приоритетите, възможностите и необходимостта от реализиране на междусекторни партньорства за
осъществяване на Целите за устойчиво развитие. Следвайки стъпките на Българската мрежа, македонската
локална мрежа даде старт на работата си по изготвянето на свой план по осъществяване на Целите за
устойчиво развитие. Участие в работната среща взеха представители на Българската мрежа, които
споделиха своя опит и добри социални практики. Подготвен бе и специален наръчник за създаване на
колективни действия за изпълнение на Глобалните цели, с който Българската мрежа споделя опита си.

За мен беше удоволствие да работя с българската
локална мрежа на Глобалния договор на ООН. Посредством нашето партньорство ние съумяхме заедно да
насърчим осъществяването на междусекторни партньорства за устойчиво развитие.
В реализирането на проекта, българските ни колеги
споделиха с нас своя опит в работата си с местния
бизнес и заинтересовани страни, както и методите,
посредством които успешно да приложим тези добри
практики.
Никица Кузиникова,
Изпълнителен директор,
Локална мрежа на ГД в Република Северна Македония

Споделянето на знания и опит ни прави само
по-богати.
Щастливи сме, че успяхме да предадем опита
на Българската мрежа и компании за работа по
Целите за устойчиво развитие на македонските
ни колеги в рамките на съвместния проект.
Глобалните цели ни обединяват за постигане
добруването не само за нации и компании, но и за
всеки един човек. И ни дават възможност да
работим заедно, а това винаги е по-ефективно,
смислено и удовлетворяващо.
Даринка Георгиева,
Изпълнителен директор,БМГД на ООН

2

1

МЕЖДУНАРОДНИ
КОНФЕРЕНЦИИ

РАБОТНА СРЕЩА
В СКОПИЕ

17
ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ

БИЗНЕСЪТ – СИЛА ЗА ДОБРО
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

През юни и юли 2018 г. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
проведе регионални форуми под надслов „Бизнесът – сила за добро“ в Стара
Загора, Бургас и Пловдив.
Форумите показаха:
Ш

Защо и как КСО може да бъде за всеки бизнес

Ш

Ролята на лидерството и личната инициатива

Ш

Значението на партньорствата като успешен подход за положителна
промяна в обществото

Ш

Силата на колективните проекти

Бяха представени примери за успешни местни партньорства между бизнеса и
различни организации от нестопанския и публичния сектор.
Стара Загора показа традиции и иновации в партньорствата, Бургас се отличи
със силни партньорства и проекти в областта на образованието и зелените
инвестиции, а Пловдив демонстрира размах, иновативност и грижа за обществото.

3
ГРАДА В
БЪЛГАРИЯ

6
ПАРТНЬОРСТВА

Корпоративната социална отговорност е достъпна за всяка компания.
Хората искат да са част от добрите компании, които не само произвеждат
добри и иновативни продукти, но и са ангажирани към обществото.
Корпоративната социална отговорност е част от печелившия бизнес, а
Глобалният договор на ООН е начин бизнесът да поеме своята отговорност, да
участва в създаването и да чертае дневния ред на обществото.
Огнян Траянов,
Председател на Националния съвет, БМГД на ООН

18
ЛЕКТОРИ

Ключови събития и
застъпнически
кампании

17
ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

Бизнесът среща българските студенти в чужбина

КОМПАНИИ

УНИВЕРСИТЕТИ
СТУДЕНТИ

По инициатива на Българската мрежа и с партньорството на Владимир Йорданов
от Coventry University и фондация „Дарби“ беше организирана неформална работна
среща между представители на българския бизнес и настоящи и бивши студенти в
чуждестранни висши учебни заведения. Целта на срещата беше споделяне на
различните гледни точки, обмяна на опит между заинтересованите страни и отворена
дискусия, обхващаща възможностите и предизвикателствата, свързани с привличането на българите, завършили образованието си в чужбина.
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Академичната конференция бе под наслов „КСО – сближаване на дискурса,
разнообразие на практиките“, в сътрудничество с Университета на Версай, Висшия
институт по мениджмънт (LAREQUOI), Франция, и Университета „Матей Бел“ в Банска
Бистрица, Словакия.
Основен фокус на форума бе поставен върху темата за корпоративна социална
отговорност (КСО), а изпълнителният директор на Мрежата взе участие в панелната
дискусия, като сподели богатия опит на организацията в сферата на колективните
социални проекти и инициативи.

ИЯ

Конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“

СЛОВАКИЯ

Учредяване на Българска асоциация на КСО специалистите
Близо 40 професионалисти учредиха Българска асоциация на КСО специалистите
(БАКСОС) в София на 19 октомври 2018 г. Тя ще работи за утвърждаване и развитие на
професията им.
Създаването на новата организация бе подкрепено от Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН, Българския форум на бизнес лидерите и Висшето
училище по застраховане и финанси.
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Българската мрежа бе един от партньорите на JAMBA в организирането на
конференцията ,,Равенството значи повече“, насочена към бизнеса. Целта на
събитието беше да даде повече яснота на работодателите за спецификите при работа
с хора в неравностойно положение и да сподели успешни практики и опит в тази
сфера. Огнян Траянов взе участие като панелист, като в изказването си сподели, че „за
младите хора е много важно компанията да бъде отговорна, включително да
уважава хората с различни необходимости и възможности, да разпознава и
насърчава добрите перспективи и многообразието“.

О

Конференция „Равенството значи повече“

РАБОТНИЦИ

Признание за Българската Мрежа от европейските колеги
Стратегическият план за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие на Мрежата и Планът ни по
Европейския пакт за младежта спечелиха признанието на колегите от европейските мрежите на Глобалния
договор на ООН. „Планът е брилянтен. Заинтресовани сме да направим същия в Хърватия“, сподели Вали
Марзалек, директор на хърватската мрежа по време на срещата на европейските мрежи в Хърватия през
октомври 2019 г.

Тъй като бедността не може да бъде
изкоренена без създаване на богатство, трябва
да продължим да популяризираме Глобалния
договор на ООН, като изтъкваме ползите от
корпоративната отговорност.
Антониу Гутериш,
генерален секретар на ООН

Местните мрежи на Глобалния договор на
ООН са фокусирани върху развиването на шест
типа дейности:

Устойчивото развитие започва и завършва с
хората, то се изразява в това да направим
нашата икономика и общество едновременно
устойчиви и проспериращи. Целта е да запазим
начина си на живот и да подобрим благосъстоянието на нашите деца и внуци по
отношение на равенството и наличието на
здравословна околна среда и процъфтяваща,
„зелена" и приобщаваща икономика. Задачата ни
е да гарантираме благосъстоянието на нашата
планета за всички хора. Европа може и трябва да
играе водеща роля.
Франс Тимерманс,
първи заместник-председател
на Европейската комисия

Повишаване на осведомеността
Изграждане на капацитет
Разпознаване на лидерството
Политически диалог
Многостранни партньорства
Ангажиране на бизнеса

9 997
КОМПАНИИ
ЧЛЕНОВЕ

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.
Функционира като част от глобалната мрежа на ООН и
същевременно е национална партньорска организация
на CSR Europe.
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