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”The portal contains a lot of relevant
and useful information that I can use
directly in my work”

 CSI EU's hovedformål er at
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forbedre implementeringen
af social ansvarlighed i små
og mellemstore virksomheder.
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“A straightforward guidance towards
building a more sustainable business.

 ISO 26000 (Guidance on so-

An opportunity not to be missed.”

cial responsibility) lærings
portal, udviklet igennem CSI
EU, støtter SMV’er i implementeringen af ISO 26000
principper.

Marko Tramšek
Solcell LTD
Slovenia

www.csieu.uni-mb.si

www.prepare-net.com/project/csi-eu

CSI EU: Vejen mod social ansvarlighed for små og mellemstore virksomheder
ISO 26000
I 2010 offentliggjorde International Organization for Standardization (ISO) ISO 26000
vejledningen om social ansvarlighed. ISO
26000 er en vejledning, som præciserer hvad
social ansvarlighed er og derved støtter alle
typer organisationer i forbindelse med at omsætte principperne til aktuelle handlinger og
deler bedste praksis på området.

CSI EU Læringsportal
Baseret på ISO 26000, er en
web-baseret
læringsportal
blevet udviklet for at yde
støtte til virksomheder i forbindelse med implementeringen af principperne om social
ansvarlighed. Det overordnede formål med portalen er at
forbedre kvaliteten og effektiviteten af den faglige undervisning og træning i Europa
og således forbedre den globale konkurrenceevne for det
europæiske erhvervsliv. Den
web-baserede læringsportal
vil gøre det muligt for ledelsen løbende at vurdere og
forbedre deres præstationer imod en mere
bæredygtig udvikling.

Brug af Læringsportalen
Læringsportalen er beregnet til små og mellemstore virksomheder, men andre aktører vil også
finde den nyttig. Brugerne vil her finde elementer
af undervisningsmateriale og rådgivning. Portalen
er udviklet som en open source-platform, der er
let tilgængelig for alle. Undervisningsmaterialet er
en blanding af ”forklarende" elementer fra ISO
26000 (for eksempel de grundlæggende principper og emner) og "how to" værktøjer - blandt de
mange emner er:








Hvordan man
kan revidere den
eksisterende SR
indsats
En række spørgsmål som SMV’er
kan overveje, når
de udarbejder en
SR profil
Hvordan man
kan kortlægge
og engagere
interessenter
Hvordan man
kan overvåge og
rapportere om
SR aktiviteter

Følg linket nedenfor for at blive registreret på læringsportalen. Der vil du komme i gang med at bruge platformen
og opdage dets muligheder.

www.csieu.uni-mb.si

CSI EU
CSI EU er et partnerskab finansieret og
iværksat inden for PREPARE Network,
et europæisk netværk med mere end
20 års erfaring inden for bæredygtighed og renere produktion.
CSI EU undersøger

Hvordan man bedre kan implementere SR i små og mellemstore virksomheder

Hvordan ISO 26000 kan fungere
som en katalysator for en sådan implementering

Udvikling af en praktisk vejledning
og kurser for SMV'er til implementere ISO 26000

Finansieret af EuropaKommissionen
Dette projekt er finansieret med støtte
fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug
af oplysningerne heri.

