Бизнесът – сила за добро

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2019

Годишният отчет на Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН за 2019 г. излиза в разгара
на една трудна и неочаквана година, която преобърна
познатия начин на живот и пренареди дневния ред на
човечеството. 2020-та година е годината, в която
отбелязваме 20 години от създаването на световната
инициатива на Глобалния Договор на ООН. През 2020та година отбелязваме и 10-годишнината от основаването на нашата – българската мрежа на отговорните
компании, която, заедно с членовете си, утвърждава
принципите на устойчивото развитие и се стреми към
напредък по Глобалните цели на ООН чрез колективни
действия. Изпитанията, пред които ни изправи
настоящето, отново ни убедиха в универсалността на
принципите в четирите тематични области – закрила
на човешките права, трудови норми, опазване на
околната среда и антикорупция.
Както през изминалата, така и всяка друга година,
Българската мрежа разработва проекти с оглед да
подобри средата и обществото, в което живеем.

Образование, здравеопазване, екология, активно
гражданство са основите, на които стъпваме, за да
бъдем полезни на нашите общности. В годишния
отчет можете да се запознаете с примери за
стратегически инициативи, реализирани успешно
през 2019 г., и планирани за 2020 г. Гордеем се с
нашите компании, които въпреки труса на пандемията, устояха. Устояха в новата реалност и намериха
начин да се трансформират и адаптират, не
отстъпвайки от своите обществено отговорни
политики. Те показаха, че по-рано заявените позиции
не са празни думи, а съответстват на реални действия,
и че принципите на корпоративната устойчивост са
валидни както в по-спокойни времена, така и при
извънредни обстоятелства.
Каним читателите на доклада да се запознаят с
дейностите на Българската мрежа за изминалата
година, защото там са залегнали именно онези
принципи, които впоследствие преведоха компаниите
и техните общности през непредсказуемата 2020 г.
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Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е колективна организация, член на Световната инициатива
Глобален договор, и национален партньор на Европейската мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност
CSR Europe. Тя обединява социално отговорни компании, търсещи път към позитивна обществена промяна чрез
колективни действия. Мрежата има разпознаваем облик и работи по дългосрочни проекти, които имат за цел
устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

ЛИЗЕ КИНГО
Изпълнителен директор,
Глобален договор на ООН

В динамично променящия се свят правата на
човека са първостепенна грижа на всички лидери.
Спазването на правата на човека от бизнеса
означава инвестиции в човешкия капитал: задържането на добри кадри, насърчаването на многообразието и следването на трудовите норми.
Компаниите, които уважават правата на човека,
изпращат сигнал до потребителите, инвеститорите и обществото, че са надеждни партньори с
потенциал за развитие и устойчивост.

ИЛХАМ КАДРИ

Изпълнителен директор,
Solvay S.A.
CSR Europe

За да може Европа да оцелее и процъфтява,
ние трябва да заявим кои сме, трябва да продължим да се променяме и да моделираме реалността
с грижа и без да вредим на нашата безценна
планета.
Нито една държава, нито една отделна социална група не може сама да разреши глобалните
предизвикателства сама. Силата е в обединените
усилия! Съвместните действия са единственият
начин да постигнем сигурност. Време е за ново
споразумение в Европа със споделена визия за
нашето устойчиво бъдеще.
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Инициативата „Гордея се с труда на моите
родители“ и заключителният „Базар на
професиите“ са много вълнуващи не само за
децата, но и за екипите на компаниите, които
се включват. Това са изключително смислени
проекти, които възпитават у децата уважение
към труда, карат ги да мечтаят какви искат да
станат, като пораснат, учат ги да се развиват,
срещат ги с различни хора и професии.
Ана Финджикова,
ръководител на отдел „Комуникации“
„Асарел-Медет“

През 2019 г. се състоя седмото издание на проекта
„Гордея се с труда на моите родители“, в което взеха
участие над 1200 деца и младежи на възраст между 7 и 16
години. Проектът се провежда ежегодно в два етапа:
Ден на отворените врати в компаниите и двудневно изложение за професионално ориентиране „Базар на професиите“.
Инициативата въвлича в кариерно приключение деца и
подрастващи, като в първия си етап ги запознава с професиите на работното място на техните родители. Благодарение на традиционния Ден на отворените врати, посетителите опознават различни дейности, което им помага да
се ориентират по-лесно в разнообразието от възможности. Инициативата е повод децата да открият ценността
във всяка личност и професионална реализация, както и
ползите от труда за обществото.

8
СИГУРНА РАБОТА И
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
Базарът на професиите за поредна година доказа своите
ползи и перспективност. От 2013 г. насам, служителидоброволци, демонстрираха нагледно и по вълнуващ
начин процеси, част от тяхната ежедневна работа. В лични
срещи с професионалистите гостите успяха да научат за
предизвикателствата и предимствата на упражняваните
професии. Богатата двудневна лекционна програма и
открити щандове привлякоха над 30 училища и повече от
1800 деца.

>1800
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Базар на професиите е инициатива, която помага на
младите хора да бъдат по-информирани, по-вдъхновени и
по-подготвени за бъдещето им професионално развитие.
През 2019 г. проектът получи международно признание
от Глобалния договор на ООН, CSR Europe и УНИЦЕФ, както
и подкрепа от Министерство на образованието и науката.
Тази инициатива е изключително ценна за обществото и среща подкрепа в лицето на Министерството
на образованието и науката. Тя не само помага на
децата и младежите в тяхното професионално
ориентиране и избор на житейски път, а им дава
шанс да разберат, че всеки един човек е нужен за
света – заради своята уникалност и креативност,
независимо каква професия упражнява.
Инициативата има и сериозна роля за укрепване на
връзката със семейството, повишаване на
разбирането за съвместни отговорности, за
насърчаване на предаването на една професия от
поколение на поколение.
Деница Сачева, зам.-министър
на образованието и науката
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ДОБРО ЗДРАВЕ
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СЛУЖИТЕЛИ,
УЧАСТВАЛИ В
СЪСТЕЗАНИЯТА

НАГРАДЕН
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ФОНД

„Игри на добрини“ пали хората, а в същото
време помага на много. Всички компании
трябва да бъдат отговорни както към
собственото си развитие, така и към развитието на социалната среда и най-вече към
нуждаещите се. Като човек, дълго време
занимаващ се със спорт, смятам, че инициативата е страхотна и желая успех в бъдеще.
Кристин Цветанков, Асарел-Медет
Победител в турнира по тенис на корт

„Игри за добрини“ е част от колективната програма
„Здрави на работа“, чието предназначение е да насърчи
физическата активност сред служителите и да ги обедини
в името на благородна кауза. Мрежата организира поредица спортни турнири, наградният фонд на които отива за
каузата на отбора победител в състезанията. През 2019 г.
Българската мрежа проведе общо четири турнира по
тенис на маса, футбол, волейбол и тенис на корт. Със
съдействието на 11 компании и общо 165 служители бе
оказана финансова подкрепа на социални, здравни и
образователни инициативи.
Подкрепени каузи:
Ў Обучение на кучета-водачи за незрящи и асистенти
на хора с физически затруднения, фондация „Очи на
четири лапи“;
Ў Провеждане на „Събитието Северозапад“ – младежка
програма за развитие на умения за успех и личностно
израстване в гр. Враца;
Ў Подпомагане лечението на деца с хронични и други
заболявания от региона на Средногорието, специализиран фонд;
Ў Лечението на Иван Нягулов от гр. Панагюрище.
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ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и
компаниите членове по традиция отбелязаха Световния
ден на околната среда, който през 2019 г. бе посветен на
замърсяването на въздуха. Под надслов #BeatAirPolution,
Мрежата организира няколко събития, целящи да обърнат
внимание на проблема и последствията, свързани с мръсния въздух – особено у нас.

6
УЧАСТВАЩИ
КОМПАНИИ

15
УЧАСТНИЦИ
ВЪВ ВЕЛОТУРА

Като страна, в която темата е наболяла, БМГД избра да
заложи не на еднократно събитие, а на разнообразни
дейности:
Ў Открита лекция и среща с медиите в галерия
„Червената точка“
Участниците в срещата научиха много за опасностите
от мръсния въздух, здравословните проблеми, до които
той води, и за приноса на всеки за по-чиста околна среда.
Лектори бяха д-р Александър Симидчиев, пулмолог и
председател на УС на сдружение „Въздух за здраве“ и доц.
д-р Михаил Околийски, Световна здравна организация.
6 компании членове на Българската мрежа споделиха
добри практики от своята работа за опазване чистота на
въздуха.
Ў Градски велотур
По време на Европейската седмица на мобилността бе
организаран градски колоездачен тур за служителите на
компаниите. Турът премина през зелените територии на
София и запозна участници и жители на столицата с
предимствата на велотранспорта. Целта му бе повече
хора да припознаят ползите от колоезденето за себе си и
за градската среда.

Според ООН над 90% от хората по света не дишат
чист въздух. През 2019 г. СЗО дори определя мръсния
въздух за най-голям екологичен риск за здравето,
след тютюнопушенето. За да подобрим
качеството на въздуха, трябва да се справим с
многото източници на замърсяване на въздуха.
Компаниите от Българската мрежа на глобалния
договор на ООН спазват високи екологични
стандарти, а като граждани се опитваме с
действията си да вдъхновяме останалите.
Екипът на БМГД

10
СПОДЕЛЕНИ
ИСТОРИИ

Ў „Да завъртим заедно колелата за повече
въздух“
Конкурсът за кратки истории на тема „Да завъртим колелата за повече въздух“ бе проведен сред
комапиите членове с идеята да насърчи екологичния начин на придвижване и да вдъхнови
хората да слязат от автомобилите. 10 участници
разказаха какво за тях е колоезденето по въздействащ начин, три бяха отличените истории преди
началото на велотура на 19 септември.
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ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

Партньорства
за устойчиво развитие

През 2019 г. бе успешно завършен съвместният проект
на българската и македонската локална мрежа на
Глобалния договор на ООН. Проектът под надслов
„Изграждане на междусекторни партньорства за устойчиво развитие“ бе създаден за споделяне на опит и устойчиви практики на българския с македонския бизнес.
Последна стъпка от колективната работа на двете организации бе провеждането на национална конференция
„Глобалните цели за местна устойчивост“ в Скопие, по
време на която екипът на БМГД представи своя натрупан
опит.
На конференцията присъстваха високопоставени
гости, сред които ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Република Северна Македония, изпълнителният директор на Мрежата на Глобалния договор на
ООН във Великобритания и представителят на УНИЦЕФ и
на ООН за Република Северна Македония.
Конференцията също така бе посетена от представители на водещи македонски компании, Икономическата
камара в страната и неправителствения сектор. По този
начин проектът доказа лидерството на Българската мрежа,
както и значението на международното и междусекторното сътрудничество.
В резултат на успешното партньорство между двете
локални мрежи бе подготвен специализиран наръчник за
колективни действия в изпълнение на Глобалните цели, с
който Българската мрежа споделя опита си. Наръчникът е
достъпен онлайн на български и английски език.
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110+

СПОДЕЛЕН
ОПИТ

УЧАСТНИКА НА
SDGs
КОНФЕРЕНЦИЯ

За мен беше удоволствие да работя с
Българската мрежа на Глобалния договор на
ООН. Благодарение на нашето партньорство
ние съумяхме заедно да насърчим осъществяването на трайни междусекторни връзки 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 Кусиникова,
Изпълнителен директор на македонската
асоциация „Конект“

Споделянето на знания и опит ни
прави само по-богати.
Глобалните цели ни обединяват
за по-доброто бъдеще 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.
Дарина Георгиева
Изпълнителен директор,
БМГД на ООН
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РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ

БИЗНЕСЪТ – СИЛА ЗА ДОБРО

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

През юни и октомври 2019 г. Българската мрежа
проведе регионални форуми в два града в Северна
България – Девня и Козлодуй, по време на които се срещна
с местни компании, за да обсъди редица основни теми:
Ў Съвместимост на корпоративната социална отговорност с бизнеса
Ў Лидерство и поемане на лична инициатива
Ў Силата на колективните проекти

2
ГРАДА В
БЪЛГАРИЯ

150+
ОБЩО УЧАСТНИЦИ
ПОСЕТИЛИ
ФОРУМИТЕ

Ў Партньорството като подход за положителна промяна в обществото
Ў Отговорното производство
Форумите в Девня и Козлодуй демонстрираха водещата
роля на големите предприятия за напредъка на обществото и на съответните региони, но и постигнаха привличане на по-малки компании към корпоративната устойчивост. Събитията дадоха възможност на участващите да
обменят опит в прилагането на ефективни практики, да
разкажат за предизвикателствата, които срещат, и да
заразят със своя пример други заинтересовани страни.
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е
един извор на позитивна енергия, сила за добро,
каквото е и мотото на този форум и сме щастливи,
че „Солвей Соди“ е част от тази инициатива още от
2014 година.
Много хора смятат, че корпоративната социална
отговорност спомага за добрия имидж на фирмите, а
тя всъщност е само следствие. Това да си отговорен
е добре на първо място за обществото и за нас като
хора, а след това за компанията.
Спирос Номикос,
Изпълнителен директор, Солвей Соди
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Заедно със служителите на преден план изведохме принципите безопасност, ангажираност,
взаимно уважение и признание, лична отговорност и почтеност в работата, стремеж
към усъвършенстване, усвояване на знания.
Стефка Петрова, ръководител управление
„Администрация и контрол“, АЕЦ Козлодуй

Ключови събития и
застъпнически
кампании
Председателят на Българската мрежа г-н Огнян Траянов и
делегация от Министерството
на младежта и спорта посетиха 70 български студенти от
университета в Ковънтри
Великобритания. Целта на
срещата беше студентите да
се информират за възможния кариерен път в родината. По време на дискусията специално внимание бе
обърнато на университетите и практическата подготовка, която подготвя младите хора за „реалния
живот“, за предизвикателствата, които ще срещнат
след завършването, и за възможностите им, ако се
върнат в България.
СТУДЕНТИ

КОМПАНИИ

УНИВЕРСИТЕТИ

Българската мрежа беше
партньор на Bulgaria ON AIR в
международната конференция „Образование и Бизнес“.
През май конференцията отбеляза своята 10-годишнина,
а темата на събитието бе
„Истории от бъдещето“.
Конференцията бе замислена да представи иновации
от всички сфери на обществото, от технология до
изкуство, и да илюстрира взаимосвързаността на
образованието и бизнеса.

Българската мрежа взе участие в националния форум по
устойчиво развитие в Москва,
организиран от Руската мрежа
на Глобалния договор на ООН
и информационна агенция
„Ведомости“. Фокусът на форума беше върху широк спектър
от въпроси, основно свързани с прилагането и
развиването на модели за устойчиво развитие,
мотивация за постигането на целите за устойчиво
развитие, както и споделянето на добри практики.
Българската мрежа беше представлявана от Гергана
Петровска. Г-жа Петровска е член на Националния
съвет и участва в конференцията като лектор в панел
„Бизнес стратегия и корпоративна система за управление по устойчиво развитие“.
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ЗА ЦЕЛИТЕ

През годината екипът на Българската мрежа участва в
журирането на някои от найпрестижните конкурси в областта на корпоративната отговорност и филантропията – Годишните награди на b2b media,
„Най-голям корпоративен дарител на Български
дарителски форум“, „Най-зелените компании на b2b
media“, Career Show Awards и други. Със своята
експертиза, обективна и безпристрастна оценка
специалистите подпомагат отличаването на найуспешните, иновативни и устойчиви КСО практики.

Българската Мрежа вече 10 години продължава
с вдъхновение да утвърждава принципите на
Глобалния договор на ООН и философията на
обществената отговорност. Компаниите
членове не само реализират проекти, те непосредствено участват в процеса на формулирането им по начин, по който да въздействат и
да доведат до реална промяна в нагласите на
хората. Дали говорим за труда и смисъла да
бъдеш полезен, дали разкриваме красотата на
всяка професия пред децата, дали напомняме за
важността човек да отстоява правата си –
всички наши инициативи са обединени от
убеждението за силата на избора, личен и отговорен, и от вярата, че доброто е най-успешната
инвестиция в бъдещето. Радостни сме, че опитът
ни е търсен и ценен и на международно ниво и
успяваме да приобщаваме съратници към мисията ни за по-добро утре за нас и нашите деца.
Гергана Петровска,
Мениджър „Вътрешни комуникации“
Овергаз Мрежи
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