CSR Latvia

14 January 2020

ATBILDĪGA BIZNESA
VĒSTNEŠI
Pieteikties līdz 14.februārim!
Norises vieta:
Fonds atvērtai sabiedrībai
DOTS, Alberta iela 13, Rīga,
LV-1010

“Atbildīga biznesa vēstneši” programma veidota - lielo, vidējo
un arī mazo uzņēmumu īpašniekiem, padomes/valdes
locekļiem vai augstākā/ vidējā līmeņa vadītājiem.
Jūs iegūsiet:

Reģistrācija:

• Ieskatu nacionālajās un globālajās tendencēs
korporatīvās sociālās atbildības (KSA) un ilgtspējas

Līdz 14.februārim:

jomās (tiesību akti, pētījumi, u.c.);

https://forms.gle/
m7g5dxH3vxqMjSfS6
• Apgūsiet praktiski pielietojamas metodes

Organizē:

ikdienas darbam, kā risināt KSA un ilgtspējas
izaicinājumus (vides, sociālos, pretkorupcijas,
atklātības u.c.) ;

• Satiksieties ar uzņēmumu un organizāciju

Sadarbības partneri:

pārstāvjiem, kas risina uzņēmuma atbildības un
ilgtspējas izaicinājumus un dalās ar savu pieredzi;

• Saņemsiet atbalstu ilgtspējīga biznesa iniciatīvas
izstrādē.

Programma ir saņēmusi Eiropas
Komisijas balvu kategorijā
"Responsible and Inclusive
Entrepreneurship 2019 " kā
inovatīvākā atbildīgas
uzņēmejdarbības veicināšanas
iniciatīva.
Organizatori iedvesmojušies no ASV un Eiropas pieredzes.
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Programmas tēmas un norises laiki:
27.02. plkst. 10:00 - 19:00
Personīgās un uzņēmuma vērtības
Globālie riski, lokālie izaicinājumi un uzņēmumu ietekme
Ilgtspējas piramīda (metode) - dalībnieku iniciatīvu projekti

Dalības maksa:

Vienam dalībniekam 650 EUR
Atlaides dalībniekiem no
viena uzņēmuma
Ja uzņēmums piesaka 3 un
vairāk dalībniekus tiek piešķirta
10% atlaide.

5.03. plkst. 17:00 - 20:00
Bizness un vide - vai sinerģija ir iespējama?
Biznesa modeļi. CO2 neitralitātes stratēģijas.
12.03 plkst. 17:00 - 20:00
Bizness un cilvēktiesības piegādes ķēdēs. Dažādības vadība
komandu veidošanā un personāla atlasē.
26.03. plkst. 17:00 - 20:00
Bizness un ētika - pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā (spēle)

Rekvizīti:

2.04 plkst. 17:00 - 20:00

Biedrība "Latvijas Korporatīvās
sociālās atbildības platforma"
Jur. adrese: Balasta dambis
68-3, Riga, LV-1048, Latvia
Reģistrācijas numurs:
40008204638
Banka: A/S Swedbank
Bankas konts:
LV10HABA0551038055071

Bizness un sabiedrība. Sadarbības veicināšana ar vietējo

Kontakti: +371 29595838,
krista@ksalatvija.lv

Bizness un valsts - dizaina domāšanas meistarklase

Pievienojies atbildīga
biznesa vēstnešiem!

kopienu.
8.04. plkst. 17:00 - 20:00
Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm - analīze un komunikācija
(+ tiesiskais ietvars, ziņošanas metodes)
16.04 plkst. 17:00 - 20:00

Programmas laikā - atbildīga biznesa iniciatīvas projekta
izstrāde sadarbībā ar mentoru
24.04. - Programmas Izlaidums un iniciatīvas projektu
prezentācijas
Lektori un mentori: dažādu nozaru profesionāļi ar ilggadīgu
pieredzi nacionālā un starptautiskā līmenī.
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