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CEEweb a Biológiai Sokféleségért
Holcim Slovakia kft a legnagyobb gyártója és forgalmazója az építőanyagoknak és építőipari
szolgáltatásoknak Szlovákiában. Saját anyagi forrásait használva hoz létre fészkelő helyeket a
Duna árterületén. 2012-ben írta alá a Holcim Slovakia és a BROZ nevű természetvédelmi civil
szervezet (NGO) azt a stratégiai megállapodást, amely meghatározza, milyen irányítási elveket
alkalmazzanak a madár élőhelyek minőségének fejlesztésére a régióban. MAVIR Zrt kezeli a
teljes magyarországi villamosenergia-rendszer irányítását, a 2009 óta futó madárvédelmi
programjában szorosan együttműködik a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettel. Az elektromos infrastruktúra erősen zavarja a természetes környezetet. Ennek
enyhítésére mesterséges fészkeket helyeznek el villanyoszlopokra, különös figyelmet fordítva a
vezetékek által sebezhető gázló madarakra és nagy túzokra.
Ez csak két olyan példa, amely keretében az üzleti szféra és civil szervezetek
közötti együttműködésnek köszönhetően a vállalatok profitnövekedése mellett a
természeti értékek is megőrződnek a Visegrádi régióban. A ma megjelent
útmutató a két szektor közti partnerség erősítését szolgája az együttműködés
kiterjedt elemzésén, jól működő esettanulmányok bemutatásán és gyakorlati
tippek megosztásán keresztül.
Vezető vállalatok tudják, hogy a szokásos üzleti modell, a „business as usual” nem
fenntartható. A befektetők és a fogyasztók egyre nagyobb mértékben nyomatékosítják, hogy a
vállalatok a társadalmi és környezeti problémákkal is foglalkozzanak. A vezető cégek
felismerték, hogy olyan stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek kielégítik ezt a befektetői és
fogyasztói igényt, és egyben hozzájárulnak versenyképességükhöz. Ugyanakkor a
leghatékonyabb NGO-k felismerték, hogy a piac változásaiban rejlő lehetőségek kiaknázásával
széleskörű és tartós változást érhetnek el. Azért, hogy céljaikat elérjék, a vállalatok és az NGO-k
utat keresnek az együttműködéshez. Ezek a partnerségek, ha hatékonyan vannak megtervezve
és végrehajtva, jelentős üzleti és környezeti eredményeket érhetnek el, és inspirálhatnak
további feleket az együttműködésre1.
Mindemellett, a biológiai sokféleség, a természeti szolgáltatások és egyéb természeti
erőforrások formálják az emberi jól-lét és a vállalatok működésének alapját. A Visegrádi
országoknak egyedülálló természeti szépségei és erőforrásai vannak, de a nem fenntartható
üzleti modell ezek visszafordíthatatlan lerombolásához, és ez által a társadalom és a gazdaság
károsodásához vezethetnek. Azért, hogy mindezt elkerüljük, az NGO-knak és a vállalatoknak
szervesen együtt kell működni a biológiai sokféleség és az egyéb természetes erőforrások
megőrzése érdekében. A partnerség megalapozása összetett és érzékeny folyamat a különböző
nézőpontok miatt. Mialatt Nyugat-Európában az üzleti és civil szektorok közötti partnerség
hosszú múltra tekint vissza, a Visegrádi országokban a civil társadalomnak nincs jelentős
gyakorlata ezen a területen. Ezen útmutató célja az, hogy a vállalati és az NGO szektor
partnerségét elősegítse és az együttműködő felek kapacitását növelje a Visegrádi régió
természeti kincseinek megőrzése érdekében.
Az Útmutató “A kölcsönösen előnyös együttműködés erősítése a profitorientált és a nonprofit
szektor között a Visegrádi országokban” elnevezésű projekt keretében került kidolgozásra,
amelyet a CEEweb Visegárdi országokból származó partnereivel együtt valósított meg.
Az Útmutató letölthető innen: http://www.ceeweb.org/wpcontent/uploads/2011/12/BBguidelinesHU.pdf
A projekt honlapja: www.ceeweb.org/about-us/cooperation-with-business
További információ: Kiss Veronika, kiss@ceeweb.org, +36-1-398-01-35
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