
Ahoj Karle,dlouho 
jsme se neviděli. Jak 

jde život?

Tak znáš to,… Kolegyně byla 
na konferenci ke „společenské 

odpovednosti“ a ráda by to 
zavedla u nás. Já se novým 

věcem nebráním, ale zatím ne-
chápu, co to vlastně znamená 

a co to přinese naší firmě...

…snažíte se šetřit energie, nevyhazovat 
jídlo a celkově držet finance na uzdě...

...Mluvila o samém dobrovolnictví 
a dárcovství, ale já vedu firmu a 
ne Armádu spásy.

Dobrovolnictví je  
jen část konceptu… Jak Ti to 
nejlíp vysvětlit?! Podívej se, … 

Jako hlavě rodiny Ti určitě záleží na tom …

…aby se Tvoje děti chovaly slušně... …kupujete kvalitní produkty...

Je ten česnek 
opravdu český?

…třídíte odpad a venku uklízíš po Puňtovi...
…určitě jsi už někdy poslal 

dárcovskou SMS… …pomáháte si se sousedy…

…no a to vše je společenská 
odpovědnost.

Dobrá, ale jak to souvisí 
s mým podnikem?

Dám Ti příklady od nás.

…odpovědně nakupujeme a investujeme...

… pečujeme o své zaměstnance… … myslíme na životní prostředí... …jsme transparentní...

A co to dobrovolnictví 
a dárcovství? 

Mám svých závazků 
dost…

Když to plánuješ s rozmyslem, 
nemusí to stát balík.

My jako výrobci sportovních 
oděvů…

…dáváme vzorky dresů klubům u 
nás v okresu…

…hradíme náklady na cestování 
za zápasy… 

...a náš obchodní ředitel 
chodí pískat zápasy…

Ale co z toho 
všeho máte?

Tak hlavně máme spokojenější zaměstnance, jsou 
produktivnější a dělají méně chyb. Taky se nám několi-
kanásobně zvýšil zájem uchazečů o práci. Máme lepší 
image. Lidé v okolí nás znají, začali víc nakupovat naše 

výrobky, velice často nás doporučí dál. Máme lepší 
hodnocení od zákazníků, velmi dobré vztahy s partnery 
a dodavateli a i v době krize jsme se udrželi v černých 

číslech. 

Hele Vláďo, 

Nevíš, kde se 
dozvím víc?

začíná se mi to líbit. My pracujeme 
s aplikační příručkou 

ke společenské odpovědnos-
ti organizací, kterou vydala  

Národní politika kvality. 
Je zdarma ke stažení 

na www.npj.cz.                  
A kdybyste si chtěli ne-

chat nezávisle ověřit, jak 
se Vám daří, 

můžete se  přihlásit 

za společenskou odpovědnost. 
My se chystáme příští rok.

do Národní ceny ČR

Díky brácho, jen si doma 
hodím sprchu a kouknu 
na to. Třeba se potkáme 

na stupních vítězů.

to byl
faul!!!

Konečně 
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