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• největší CSR platforma v Česku 
s více než 250 členy

• rozvíjí CSR a udržitelné 
podnikání v Česku

• od roku 2016 národní 
ambasador Giving Tuesday, 
světového svátku dárcovství

• od roku 2017 vyhlašuje 
prestižní Ceny SDGs 

Asociace společenské odpovědnosti



Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)



Česko a SDG Index

• Celosvětový výzkum na téma SDGs

• Hodnotí, jak si země vedou v 
naplňování Agendy 2030

• Česko v roce 2017: 5. místo

• Česko v roce 2018: 13. místo
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SDGs ambasadoři v Česku





Ceny SDGs

• Ceny SDGs pomáhají k naplňování 
mezinárodních závazků, zvyšují viditelnost a 
přinášejí zahraniční renomé ČR jako jednoho 
z lídrů naplňování Agendy 2030.

• Cílem je vyzdvihnout první kroky směrem k 
naplňování SDGs v Česku

• 2017 – první ročník

• 2018 – druhý ročník

• Podzim 2018 – příprava třetího ročníku

• 360+ přihlášených projektů



Ceny SDGs 2018



Ocenění byly předány v pěti kategoriích:

• Veřejná sféra (veřejné hlasování)

• Byznys (veřejné hlasování)

• Report podle SDGs (2016/17)

• Česká rozvojová agentura

• Cena odborné poroty

• Cena pro mladé leadery do 30 let

Ceny SDGs 2018 | kategorie



Ceny SDGs 2018 | hlavní vizuál



• Byznys: MIWA (Minimum WAste)

• Veřejný sektor: Skutečně zdravá 
škola

• Reporting podle SDGs: Siemens

• Cena České rozvojové agentury: 
SIRIRI

• Cena odborné poroty: Ministerstvo 
zemědělství

• Cena pro mladé leadery do 30 let: 
Aplikace Záchranka

Ceny SDGs 2018 | vítězové



MIWA (Minimum Waste)



Skutečně zdravá škola



Siemens



SIRIRI



Ministerstvo zemědělství



Aplikace Záchranka



SDGs Awards 2018 | aftervideo



Ceny SDGs 2018 v číslech



SDGs, které přihlášené projekty naplňují

Ceny SDGs 2018 v číslech





Děkuji za pozornost


