Osvětlené přechody i podpora rodiny
Podnikat, vytvářet zisk a přitom se chovat společensky odpovědně, touto cestou jde stále více
firem.
Rodinná firma Plastia svoji společenskou odpovědnost prohlubovala postupně. V počátcích to
byla odpovědnost hlavně v oblasti ekonomické – dodržování závazků vůči dodavatelům a
státním institucím, odmítnutí jakékoliv korupce. Pak se přidala odpovědnost v oblasti
environmentální, tedy recyklace odpadů včetně plastů z výroby, ekologické čištění vody ve
výrobě, péče o zeleň v okolí či výroba trvanlivých produktů, které se nemusí vyhodit po jedné
sezoně.
"V poslední době se přidala odpovědnost vůči regionu a komunitě, kde lidé z firmy žijí," říká
Lenka Novotná z Plastie. Podporují třeba regionální divadelní festival Ostrov pohody,
majitelé firmy založili nadační fond Malý kvítek, podporující organizace z oblasti rozvoje a
ochrany přírody.
Nadstandardní lékařská péče Férové a odpovědné jednání k zákazníkům, partnerům,
dodavatelům a také zaměstnancům patří mezi hlavní pilíře firemní politiky rovněž u firmy
Jablotron, která se řadí k těm středně velkým. "Nechceme a nemáme potřebu dělat žádné
nekalosti, naopak aktivně podporujeme opačné chování," zdůrazňuje Vladimír Stanislav z
Jablotronu. Kromě slušné mzdy nabízí svým zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání a
osobního růstu. Starají se o to, aby měli nadstandardní lékařskou a zdravotní péči. Vyplácejí
speciální odměny těm, kteří si založí rodinu, vybudovali firemní školku. Dokonce staví
penzion pro seniory. Pamatují i na své okolí, podporují regionální aktivity v Jablonci nad
Nisou a okolí, kde firma sídlí. A zapojují se také do aktivit s celospolečenským dopadem.
"Přispíváme například do Národního fondu proti korupci. Tam už je opravdu každá
‚investovaná‘ koruna reálně vidět. Nebo na budoucí konkurenceschopnost země, tedy na
podporu vědy, výzkumu a vzdělávání," říká Stanislav.
Velké firmy i veřejná správa Své odpovědnosti za stav všech dimenzí prostředí, kde
podnikají, si je vědoma i Skupina ČEZ. Zejména prostřednictvím Nadace ČEZ proto směřuje
podporu k dětem a mládeži, znevýhodněným občanům, do oblasti vzdělávání a odstraňování
ba- riér a obecně k celkovému zlepšování podmínek pro kvalitní, plnohodnotný a bezpečný
život v regionech. Jedním z nejúspěšnějších počinů posledních let jsou osvětlené přechody z
projektu Vaše volba. Podle statistik BESIP totiž právě osvětlení přechodu může snížit počet
tragicky končících střetů aut s chodci až o 65 procent. Problematické přechody vybrala
veřejnost v internetovém hlasování. "Akce dokázala vtáhnout ‚do hry‘ více než 100 tisíc lidí,
kteří z nabídky 70 rizikových přechodů vybrali 21 míst," říká Michaela Žemličková, ředitelka
Nadace ČEZ. Dalších 14 přechodů ještě vybrala odborná veřejnost z řad krajských zástupců
Dopravní policie a BESIP. Nebezpečných přechodů jsou ale stovky, v plánu je tak instalace
dalších jedenácti.
A CSR je také jedním z pilířů strategického rozvoje města Třince, a to jak v rámci úřadu
samého, tak směrem ven. "Mám za to, že chovat se společensky odpovědně je dost velká
motivace k tomu, aby Třinečané v Třinci zůstali a neodcházeli jinam," říká starostka Věra
Palkovská.

Mezi priority patří například sociální oblast a oblast životního prostředí, podporují také
zaměstnanost v regionu. Třinecká průmyslová zóna Baliny je zcela zaplněna a poskytuje tak
práci až 1 200 lidem. "Je třeba si ale uvědomit, že město je takové, jací lidé v něm žijí. Záleží
na každém z nás, jak naše město bude vypadat," dodává Palkovská.
"Akce dokázala vtáhnout ‚do hry‘ více než 100 tisíc lidí, kteří z nabídky sedmdesáti
rizikových přechodů vybrali 21 míst." Michaela Žemličková ředitelka Nadace ČEZ
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