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CEEweb a Biológiai Sokféleségért
A Holcim Szlovákia Kft. elkötelezte magát, hogy saját forrásból hoz létre fészkelésre alkalmas élőhelyet
egy folyóparton, partifecskék számára. Építőipari cégek tízezer fészkelő-, és pihenőhelyet alakítottak ki
madarak és denevérek számára, miközben épületeket újítottak fel. Ez csak két példa olyan programra,
amely során üzleti vállalkozások és civil szervezetek működtek együtt, annak érdekében, hogy a
profittermelés mellett a természeti értékek is megőrzésre kerüljenek.
Október 7-én, Budapesten, az Alfa Art Hotelben, a vállalkozások és a non-profit szektor
közötti együttműködés lehetőségeit feltáró műhelymunka kerül megrendezésre. A
rendezvény 8:30-tól délig tart, és büféebéddel zárul.
Stefan Hörmann, a Global Nature Fund képviselője a nyugat-európai cégek és zöld civil szervezetek
közötti partnerség lehetőségeiről és akadályairól beszél. Oravecz Ágnes, a WWF Magyarország
munkatársa a civil szervezetek szemszögéből mutatja be az üzleti vállalkozásokkal történő
együttműködést. A Vodafone Magyarország képviseletében Nyilas Orsolya a cégek oldaláról közelíti
meg ugyanezt a kérdést. Az előadásokat Kocsy Béla, az Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás
Egyesület képviselője zárja, aki az együttműködés kialakításának és fenntartásának – kis- és
középvállalkozások számára jelentkező – előnyeiről tart előadást.
Az előadások után egy interaktív szekció következik, ahol a résztvevők lehetőséget kapnak, hogy
elmondják véleményüket és javaslataikat arról, hogyan lehetne az ilyen típusú partnerséget erősíteni.
A szekció eredményei felhasználásra kerülnek abban a útmutatóban, amelyet a visegrádi országokban
tevékenykedő vállalkozások és zöld civilek közötti együttműködés fokozására dolgozunk ki. A
javaslatcsomag 2013 végére készül el.
A műhelymunkán, amely a Visegrádi Alap és az Európai Bizottság nagyvonalú támogatásával jön létre,
Európa tizenkét országából mintegy harminc üzleti és zöld civil szervezet vesz részt.
A műhelymunka “A kölcsönösen előnyös együttműködés erősítése a profitorientált és a nonprofit
szektor között a visegrádi országokban” elnevezésű projekt keretében kerül megrendezésre. A
program megvalósításán együttműködő szervezetek: a szlovákiai BROZ, a magyar központú CEEweb
a Biológiai Sokféleségért, a cseh DAPHNE és Veronica, a lengyel PTTK , valamint a német Global
Nature Fund dolgozik együtt. A hat civil szervezet olyan esettanulmányokat gyűjt össze a visegrádi
országokból, amelyek bemutatják a már létező pozitív együttműködéseket, és javaslatcsomagot készít,
amely segíti a vállalkozások és a zöld civil szervezetek közötti együttműködések elterjedését a
gyakorlatban.
Helyszín: Hotel Alfa Art, 1039 Budapest, Királyok útja 205, www.alfaarthotel.hu
Az eseményre regisztrálni a helyszínen, október 7-én, 8:00 órától lehet.
A program letöltése.
Honlap: www.ceeweb.org/about-us/cooperation-with-business
További információ: Kiss Veronika, kiss@ceeweb.org, +36-1-398-01-35
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through the promotion of sustainable development.

