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”Порталът съдържа приложима и полезна информация, която мога директно да използвам в моята работа ”
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 Обучителният портал за

ISO 26000 (Насоки за социална
отговорност),
разработен в резултат на
проекта CSI EU, подпомага малките и средните
предприятия при въвеждането на принципите на
социалната отговорност.
www.prepare-net.com/project/csi-eu

CSI EU: Път към социална отговорност за малките и средните предприятия

ISO 26000

Използване на обучителния портал

През 2010 Международната организация по
стандартизация (ISO) публикува ISO 26000 —
Насоки за социална отговорност. ISO 26000 е
ръководство, което изяснява какво представлява социалната отговорност и осигурява съдействие на различните типове организации да разберат принципите и да ги приведат в ефективни
действия като представя добри практики, свързани със социалната отговорност.

Обучителният портал е насочен към малки и средни
предприятия, но може да бъде полезен и за други организации. Ползвателите ще открият в него елементи на
обучение и консултиране, той е разработен като отворена платформа за информация, която е достъпна за всеки.
Обучителният материал представлява комбинация от
“обяснителни” текстове за ISO 26000 (например, за фундаменталните принципи и основните въпроси) и практически насоки “как да” – сред големия брой теми са следните:

Обучителен
портал CSI EU

На основата на ISO 26000 беше
разработен обучителен портал,
за да подпомогне компаниите
при въвеждането на принципите за социална отговорност.
Основната цел на портала е да
повиши качеството, ефикасността и ефективността на професионалното образование и
обучение в Европа, като по този начин повиши глобалната
конкурентоспособност на Европейския корпоративен сектор.
Обучението
и
уеббазираният образователен портал ще позволят
на корпоративния мениджмънт непрекъснато
да оценява и подобрява дейността на компаниите по пътя към устойчиво то развитие.


Как да оценяваме настоящите усилия за социална
отговорност

Набор от въпроси за изготвяне
на профил на фирмата по отношение
на социалната отговорност

Как да се позиционираме и обвържем с други
заинтересовани

Как да осъществяваме мониторинг
и да изготвяме доклади за напредъка

Използвайте линка по-долу, за да се регистрирате в
обучителния портал. Така ще можете да използвате
платформата и да откриете нейните възможности.

www.csieu.uni-mb.si

Проектът CSI EU
CSI EU е партньорство, инициирано и
финансово подпомагано от мрежата
PREPARE, която е европейска мрежа с
доказана история от повече от 20 години
в сферата на устойчивото развитие и
чистото производство.

CSI EU изследва:



Как по-добре да се прилага социалната отговорност в малките и средните предприятия



Как ISO 26000 може да послужи като
катализатор за нейното прилагане



Разработване на практическо ръководство и обучение за малките и
средните предприятия за прилагане
на ISO 26000

Финансиран от Европейската комисия
Този проект е финансиран от Европейската
комисия. Настоящата публикация (комюнике)
отразява вижданията само на нейния автор и
Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в
нея.

