Selvfølgelig udviser din virksomhed social ansvarlighed, men gavner den samfundet?
og gavner det virksomheden?
Er virksomhedens samfundsansvar tæt forbundet med virksomhedens kernekompetencer?
Er samfundsansvaret en del af den overordnede forretningsstrategi eller noget, der gøres, når der er tid og ressourcer til overs?

Lad FirmaSynergi give din virksomhed et “CSR-tjek”
GENEREL CSR- TJEKPAKKE som interview med efterfølgende rapport
Nogle af de punkter tjekket vil tage udgangspunkt i er f.eks.:
• Hvad gør virksomheden i dag? Er det strategisk, forretningsdrevet CSR?
Hvis ikke, hvad bør virksomheden i stedet fokusere på?
• Hvem er virksomhedens interessenter? Er virksomheden i dialog med dem?
Er der i det hele taget en CSR-kommunikationsstrategi?
• Er CSR en udgift eller en investering? Hvordan “vinder” alle på det?
Vi laver sammen en “CSR-SWOT”, og FirmaSynergi skriver afsluttende en
rapport til virksomheden om status og med forslag til ændringer/fokusområder.
En eller meget gerne flere personer fra virksomhedens topledelse bør deltage i
mødet, som varer ca. 4 timer.
PRIS: 7.500; kr
CSR- TJEKPAKKE til store virksomheder med fokus på lovpligtig rapportering
Nogle af de punkter tjekket vil tage udgangspunkt i er f.eks.:
• Hvis virksomheden har noget at rapportere om CSR i årsrapporten, hvordan
skal det så gøres?
• Specielt virksomheder med international handel, og som har leverandører i
udlandet, bør overveje at bruge internationale politikker og evalueringer.
Hvilke bør vælges? og hvordan kan de anvendes? FirmaSynergi gennemgår
lidt om Global Compact og Global Reporting Initiative.
Der laves en beskrivelse til virksomheden med forslag til, hvordan virksomheden
bør gribe sin rapportering an med henvisninger til relevant information.
FirmaSynergi kan også lave rapporteringen, men det er ikke inkluderet i tjekket.
En eller meget gerne flere personer fra virksomhedens topledelse og/eller
virksomhedens CSR-ansvarlige bør deltage i mødet, som varer ca. 2-3 timer.
PRIS: 6.000; kr
PRIS VED KØB AF BEGGE PAKKER: 10.000; kr
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