
51
členských 
firiem

35+
podujatí pod 
hlavičkou alebo 
s podporou BLF

36 členov je aj signatárom 
Charty diverzity

4 členovia pristúpili 
(Enehano, GlobalLogic, 
PwC, Roche)

100 000+

registrovaných 
na CSR Summit  
(offline & online)

770+

zamestnancov  
a zamestnankýň  
BLF členských firiem

PROGRAMOVÁ 
SPRÁVA 2022



Networking
Po dvoch pandemických rokoch sme sa v priebehu roka 
2022 opäť začali stretávať naživo. Každé BLF stretnutie/
podujatie spájame s konkrétnou ESG témou, veríme však 
aj v silu neformálneho prepájania a zdieľania príkladov 
dobrej praxe:

Komunikácia
Misiou BLF nie je len vzdelávanie a prepájanie členských firiem, 
ale aj šírenie príkladov dobrej praxe a konkrétnej inšpirácie 
v témach zodpovedného podnikania mimo združenia – smerom 
k malým a stredným firmám, verejným inštitúciám, študentom 
a ďalšej odbornej verejnosti. Naše výstupy a odporúčania sú 
dostupné zdarma, rovnako ako aj možnosť online sledovania 
najväčšej konferencie o spoločenskej zodpovednosti CSR Summit:

3 stretnutia členov naživo  
   (v priestoroch Microsoft,ČSOB a PwC)

+ výjazdové BLF stretnutie  
   v Košiciach (v priestoroch VSE)

2 podpisovania  
Charty diverzity  

novými signatármi

Jesenné stretnutie 
Firmy komunite 

(v priestoroch IBM)

CSR Summit  
2022

CEO meeting  
(v priestoroch ESET)

environmentálneho sociálneho governance

Vzdelávanie
30+ témam sa sme venovali na 35+ podujatiach pod hlavičkou 
alebos podporou BLF (z toho 16 tém sme otvorili osobitne na podujatí 
CSR Summit). Témy vyberáme na základe dopytu a potrieb našich 
členov a dopĺňame ich o tie, ktoré aktuálne rezonujú v globálnom 
kontexte. Každú z tém možno zaradiť do jedného z troch pilierov 
zodpovedného podnikania: 

10 

odborných článkov  
na www.blf.sk

2900+ 
sledovateľov  

na BLF LinkedIn

670+ 

registrovaných 
na CSR Summit, 

ktorí mali možnosť 
sledovať podujatie 
online a zdarma

70+ 

zmienok  
v relevantných  

médiách

2 

odporúčania pre firmy  
na témy Zelený nákup  
& Ako začať s meraním 

CO2 stopy vo firme

Prednášky BLF členov
na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

Kurz CSR v praxi (EN, SK)  
13 zapojených  
firiem z BLF

Kurz Corporate Governance  
9 zapojených  
firiem z BLF

Koncom augusta odštartoval 2. ročník Programu koordinátorov 
digitálnych kompetencií. Učitelia základných škôl sa v rámci 
programu vzdelávajú a rozvíjajú svoje digitálne zručnosti 
pre obohatenie výučby rôznych predmetov. Do programu sa 
zapojilo 90 učiteľov a učiteliek. Pracovná skupina Digital Skills 
vznikla na pôde BLF z iniciatívy spoločnosti Accenture v roku 
2019 a aktuálne spája 8 členov BLF, 9 nečlenských firiem a 10 
partnerov z neziskového sektora.

Iniciatíva 
Digital Skills

E S G

Témy v rámci 

BLF podujatí:  

 > Greenwashing

 > Vojna na Ukrajine a dopad  
na fungovanie firmy

 > Zelený nákup

 > Interné systémy oznamovania  
a firemná kultúra

 > Nový model práce po pandémii 

 > Spoločnosť pod tlakom: Ako udržať 
biznis, a zároveň aj spoločenskú 
zodpovednosť? 

 > Ako pristupovať k nepopulárnym 
opatreniam vo firme, ktoré si  
vyžiadala nutnosť šetriť 

 > Slovensko potrebuje silný klimatický 
zákon 

 > Energetická efektívnosť v čase krízy 

 > ESG reporting 

Témy v rámci podujatí 
Charta diverzity:  

 > Domáce násilie a úloha firiem 

 > Zamestnávanie ľudí  
z Ukrajiny a ich integrácia 

 > Ženy vo vedení 

 > Nediskriminácia vs. podpora  
diverzity 

 > Dočasné vyrovnávacie opatrenia  
pre zvýšenie zamestnanosti Rómov 

 > LGBTI+ ľudia na pracovisku 

 >  Neurodiverzita 

Témy v rámci podujatí 
Firmy komunite:  

 > Ako znovu naštartovať  
zamestnancov k dobrovoľníctvu 

 > Finančné zbierky a darovanie vo firme 

 > Podpora životného prostredia cez 
dobrovoľníctvo a teambuilding 
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„Po dvoch rokoch pandémie neprišiel v roku 2022 očakávaný výdych. Vojna na Ukrajine, 
vysoká inflácia a jej ťaživý dopad na životy väčšiny z nás, vražda z nenávisti dvoch LGBTI+ 
ľudí... Spoločnosť (nielen) na Slovensku je pod tlakom a  pod tlak sa dostáva aj snaha 
firiem o spoločenskú zodpovednosť. Viac ako inokedy potrebujeme cítiť, že v problémoch 
nie sme sami, poradiť si navzájom, dodať silu pokračovať. Verím, že práve o  tom je aj 
naše združenie – nie iba strohou odbornou platformou, ale aj empatickým priestorom 
umožňujúcim zdieľanie a poskytujúcim podporu.“

IVANA VAGASKÁ  
výkonná riaditeľka BLF

Prezidentka BLF 
(september 2022 – 2024)

Prezident BLF 
(2020 – september 2022)

Poradný výbor BLF  
2022 – 2023 
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