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”Puslapyje gausu svarbios ir naudingos
informacijos, kurią galiu tiesiogiai
pritaikyti savo kasdieniniame darbe.”

MASIS PUSLAPIS
 CSI EU projekto pagrindinis

Jan Ladefoged

tikslas - skatinti socialinės
atsakomybės (SA) diegimą
mažose ir vidutinio dydžio
įmonėse (MVĮ).

Kokybės ir aplinkosaugos vadovas
Ege Tæpper
Danija

“Tai tiesioginės rekomendacijos, padedančios kurti darnesnį verslą.

 Mokomasis

ISO
26000
standarto (Socialinės atsakomybės
rekomendacijų)
puslapis, sukurtas CSI EU,
padeda MVĮ diegti
ISO
26000 principus.

Tokios galimybės praleisti negalima.”
Marko Tramšek
Solcell LTD
Slovėnija

www.csieu.uni-mb.si

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

CSI EU: kelias link socialinės atsakomybės MVĮ
ISO 26000
Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO)
2010 m. išleido ISO 26000 standartą - Socialinės atsakomybės rekomendacijas. ISO 26000
- tai gairės, apibrėžiančios socialinės atsakomybės koncepciją, padedančios įvairaus
tipo įmonėms bei o rganiz acijo ms
socialinės atsakomybės principus paversti
efektyviais veiksmais ir pateikiančios geriausius socialinės atsakomybės taikymo praktikoje
pavyzdžius.

įvertinti jos galimybes.

Mokomojo puslapio naudojimas
Nors šis socialinės atsakomybės mokomasis
puslapis yra skirtas mažoms ir vidutinio dydžio
įmonėms (MVĮ), tačiau naudingos informacijos čia
gali rasti ir kiti vartotojai. Nemokamame puslapyje,
veikiančiame kaip atvirosios prieigos platforma,
galima rasti mokomosios ir konsultacinės medžiagos, kurią sudaro ISO 26000 elementų (pvz.,
svarbiausių principų ir pagrindinių SA sričių) aiškinEsamos
SA
padėties įmonėje
nustatymas


CSI EU mokomasis
puslapis
Siekiant padėti įmonėms diegti socialinės atsakomybės
principus savo veikloje, remiantis ISO 26000 standartu,
buvo sukurtas internetinis
mokomasis
puslapis.
Pagrindinis
šio
puslapio
tikslas - gerinti profesinio
mokymo kokybę ir efektyvumą Europoje, taip didinant Europos įmonių konkurencingumą.
Mokomasis
puslapis gali padėti įmonių vadovybei atlikti
nuolatinį savo veiklos veiksmingumo vertinimą ir gerinimą, siekiant darniojo vystymosi
tikslų įgyvendinimo.

Patarimai
MVĮ, kaip taikyti
SA principus savo
veikloje


Suinteresuotųjų
šalių
nustatymas
ir
įtraukimas

CSI EU
CSI EU - tai grupė, remiama ir inicijuojama PREPARE tinklo (PREPARE
Network) - organizacijos, vienijančios
Europos šalių ekspertus ir turinčios
daugiau nei 20 metų darbo patirtį darnumo ir švaresnės gamybos srityse.
CSI EU tikslai:
 Išanalizuoti metodus, padedančius
sėkmingai diegti SA įmonėse
 Įvertinti ISO 26000 galimybes
skatinant SA diegimą
 Kurti praktines rekomendacijas ir
mokymus, skirtus padėti MVĮ diegti
ISO 26000 standartą.



SA
monitoringas ir veiksmingumo


imas bei praktiniai
patarimai, tarp kurių:

Naudodamiesi žemiau pateikta nuoroda užsiregistruosite mokomajame puslapyje. Čia Jūs galėsite
pradėti naudotis SA mokomąja platforma bei

www.csieu.uni-mb.si

Finansuojama Europos
Komisijos
Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

