UNICEF e-letter
studeni 2021.
Kreće peti ciklus CSR akademije − prijavite se!
Jedinstveni program edukacije za poslovni sektor o utjecaju
poslovanja na djecu, UNICEF-ova CSR akademija „Djeca su naš
najvažniji posao“, počinje s prvom radionicom 9. prosinca 2021.
Kroz četiri online interaktivne radionice, polaznici CSR akademije
usvojit će znanja i praktične alate koji će im pomoći da bolje razumiju
na koje sve načine poslovanje može utjecati na djecu, kako uključiti
perspektivu dječjih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje i
kako o tome izvještavati.

Termini radionica:
1. radionica: 9.prosinac 2021. 9:30 do 13 sati
2. radionica: druga polovica siječnja*
3. radionica: veljača*
4. radionica: ožujak*

Osigurajte svoje mjesto već danas i prijavite se
najkasnije do 3. prosinca putem POVEZNICE.

*datume ćemo definirati naknadno

„Iznimno pitka, interesantna
i interaktivna predavanja,
puna primjera dobrih praksi.
Zasigurno ću znanja koja sam
stekla primijeniti i u praksi, ali i
kroz pripremu nekih strateških
dokumenata. Sjajni predavači,
gosti i polaznici. Za svaku
preporuku!”
Plava laguna d.d.

Radionice se održavaju preko platforme Zoom.
Sudjelovanje na CSR akademiji ne naplaćuje se,
a polaznici koji sudjeluju na svim radionicama
stječu pravo na potvrdu o završenom programu
edukacije.

Za više informacija kontaktirajte nas na
atbaric@unicef.org

„Tema „Djeca su naš najvažniji
posao“ nudi potpuno drugačiji
pogled na utjecaj poslovnog sektora
na djecu. Sada imam sasvim drugo
mišljenje o utjecaju poslovanja na
prava djece.”
Omega Software

„Predstavljeni koncepti, metode
i alati zaista šire perspektivu
o mogućnostima i načinima
uključivanja dječjih prava u
poslovanje. Vrlo praktični savjeti i
pregršt resursa ne samo za politike
kompanije, već i za konkretne
poslovne aktivnosti”
INA-Industrija nafte d.d.
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Zašto CSR akademija?
Na CSR akademiji do sada je sudjelovalo više
od 110 sudionika iz 70 različitih poduzeća, što
govori u prilog tome da tema dječjih prava
u poslovanju postaje sve važnija u kontekstu
društvene odgovornosti i održivosti poduzeća.

U ciklusu od četiri online
radionice sudionici će:
doznati više o pravima djece i zašto su
važna za poslovanje

U području korporativnog izvještavanja prema
novom zakonodavnom okviru, CSR akademija
nudi smjernice o tome kada i kako provesti
dubinsku analizu poslovanja vezano uz
utjecaj na dječja prava i kako objaviti ključne
pokazatelje uspješnosti.

upoznati se s Načelima o pravima djece
i poslovanju, te međunarodnim okvirima
i standardima koji se odnose na prava
djece
upoznati se s koracima koje poduzeća
mogu poduzeti kako bi uključila dječja
prava u poslovne procese i upravljanje i
primjerima dobrih praksi

CSR akademija provodi se u suradnji s
Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi
razvoj, Global Compact mrežom Hrvatska i
Hrvatskom udrugom poslodavaca.

upoznati se s procjenom utjecaja
poslovanja na dječja prava (CRIA) i
drugim UNICEF-ovim alatima o dječjim
pravima i poslovanju
naučiti zašto i kako izvještavati o
provedenim aktivnostima vezanima uz
prava djece

„Poslodavac prijatelj obitelji“ - prijavite se na natječaj
i istaknite kako podržavate poslovanje po mjeri djece i obitelji
Politike i prakse poslovanja po mjeri obitelji
mogu imati višestruke pozitivne učinke na
djecu, kao i na poslovanje!
UNICEF Hrvatska dao je svoj doprinos projektu
„Poslodavac prijatelj obitelji“ Središnjeg
državnog ureda za demografiju i mlade, kroz
doradu koncepta i metodologije upitnika
natječaja kako bi se stekao sveobuhvatniji uvid
u poslovne prakse koje podržavaju obiteljski
život zaposlenika i još snažnije istaknula
perspektiva dječjih prava.

Prijave traju do 31. prosinca, a više informacija
saznajte na POVEZNICI
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