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Водеща организация:
• Турска Конфедерация на
Работодателските Асоциации (TİSK).
Партньори:
• Хърватска асоциация на
работодателите (CEA)
• Бизнес Конфедерация на Македония
(BCM)
• Федерация на работодателите на
Черна гора (MEF)
• Национален съвет на малките и
средни частни предприятия в
Румъния (CNIPMMR)
• Българска търговско-промишлена
палата (BCCI)
Сръбска асоциация на
работодателите (SAE)
Съдействаща организация:
• Международна организация на
работодателите (IOE)

II фаза - Цели на проекта

Насърчаване
участието на
фирми и техни и
партньори в
социалния диалог
в стрната и
чужбина.

Изграждане на
капацитет и
партньорство/
взаимодействие
между РО в
Югоизточна Европа
по отношение КСО

Насочване на
предприятията
как да влияят
положително на
обществото.

ЦЕЛИ

Интегриране на
социални, етически,
екологични,
въпроси на
човешките права и
въпроси на
потребителите.

Създаване на
традиция в
обществото и
насърчаване на
предприятията да
прилагат КСО

Очаквани резултати
1.Създаване на познания и капацитет в мрежата на
работодателските организации /РО/ за да подпомагат
предприятията по отношение на устойчивото отчитане на
проявите на КСО, да влияят на процеса на взимане на
решения и развитието на общи стратегически програми с
цел създаване на добавена стойност и постигане на
устойчиви резултати.
2. Изграждане на капацитет в партньорските РО за
осигуряване на своевременни консултации с други
заинтересовани страни, включително държавни институции
и международни мрежи по отношение на корпоративната
социална отговорност.
3. Повишаване на информираността на предприятията и
други заинтересовани страни чрез разработване на
стратегии от РО, повишаване на публичността и
разпространение на информация.

Координатор на проекта - TISK
Структура на функциониране на проекта
• Офисът на проекта, създаден от водещата организация
TİSK в първата фаза на проекта ще продължи своята
работа с помощта на:
• Координатор по проекта
• Асистен по проекта и
• Финансов експерт
• Офисът на проекта ще планира и координира всички
дейности по проекта.

Структура на проекта

Надзорен съвет на проекта (НСП)
Надзорният съвет на проекта се състои от един член от всяка партньорска
страна и координатора на проекта (КП). НСП е отговорен за управлението на
проекта на ниво политика. НСП ще осъществи 5 срещи в рамките на проекта,
3 като част от общи дейности и 2 отделни срещи.

Екип за изпълнение на проекта (ЕИП)
Eкипът за изпълнение на проекта (ЕИП) се състои от един мениджър и едно
лице за контакт (ЛК) и е отговорен за управлението на проекта на техническо
ниво. Всеки партньор учредява собствен ЕИП. Мениджърът е член на НСП и
представлява съответния партньор.
Национален екип за отчетност (НЕО)
Националният екип за отчетност (НЕО) се състои на 2-ма члена технически
персонал в съответната партньорска страна. Всеки партньор ще създаде свой
собствен НЕО и след това представителите му ще се превърнат в основни
участници в създаването на политиката по социална отчетност на
съответната работодателска организация.
Експерти по отчетност по сектори (ЕОС): Експертите по отчетност по сектори
ще бъдат 14 представители от партньорските работодателски организации.
Всеки партньор ще избере 14 експерти по отчетност чрез екипа си за
изпълнение на проекта.

Описание на дейностите по проект
„КСО за всеки”
• Работен пакет V: Преглед на настоящата ситуация
по отношение социалната отчетност в
партньорските страни
• Работен пакет VI: Разработване и приложение на
пакет за подпомагане изграждането на капацитет за
устойчива отчетност на КСО
• Работен пакет VII: Повишаване на капацитета,
информираността и осигуряване на публичност по
отношение на устойчивата отчетност на КСО
• Работен пакет VІІІ: Дейности за осигуряване на
публичност и повишаване на информираността

Работен пакет V: Преглед на настоящата ситуация
по отношение социалната отчетност в
партньорските страни
• Дейност 1: Дефиниране обхвата на прегледа на рамката за
социална отчетност
• Дейност 2: Провеждане на национално проучване за
отчетност на КСО
Преглед на ситуацията в съответната страна
Проучване сред фирмите за прилагане на КСО
• Дейност 3: Организиране на дискусии въз основа на
резултатите от проучването и очертаване на пакет за
подпомагане на устойчива отчетност на КСО
• Общ документи за РО: основан на приликите и разликите
в отделните страни и ситуацията в региона

Работен пакет VI: Разработване и приложение на
пакет за подпомагане изграждането на капацитет
за устойчива отчетност на КСО
• Дейност 1: Създаване на пакет за подпомагане устойчива
отчетност на КСО въз основа на резултатите от
националните проучвания и дискусиите
Програми за обучение на националните екипи за отчетност и
експертите по отчетност по сектори и материали към тях
• Дейност 2: Създаване и обучение на национален екип за
отчетност в партньорските работодателски организации 3 дневно обучение в Турция
Националните екипи за отчетност ще подпомагат своите
организации в областта КСО.
• Дейност 3: Разработване на “Наръчник на
работодателските организации по отчетност на КСО за
предприятия”

Работен пакет VII: Повишаване на капацитета,
информираността и осигуряване на публичност по
отношение на устойчивата отчетност на КСО
• Дейност 1: Обучение на експерти по сектори на от
подчинените организации към Работодателските
организации - партньори
• ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
• НЕО обучават ЕОС
ЕОС и под
• 2 дни обучение на
организа
национално ниво
ции
НЕО
(10*7=70
• с насоките на МОР
(2*7)=14
човека)

84 ОБУЧЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЕКТОРИ

човека)

Работен пакет VІІІ: Дейности за осигуряване на
публичност и повишаване на информираността
• Дейност 2: Изработване на информационни
материали
Затвърждаване на резултатите на ниво предприятия
• Представяне на резултатите от проекта
• Споделяне на познанията за КСО
• Трансфер на знания от НЕО и ЕОС
• Информация за национални и международни
инициативи
50 * 7 = 350
предприятия
общо

Работен пакет VII
Дейност 3: Организиране на национални
конференции в 7 партньорски страни през 2016 г.
Конференция
в Турция (150
участници)

Конференция
в Хърватия

Конференци
яв
Македония

общо
750
участници

Конференция
в Черна гора

Конференция
в Сърбия

Конференция
в България

Конференция
в Румъния

Работен пакет VІІІ: Дейности за осигуряване на
публичност и повишаване на информираността
• Дейност 1: Преработване на Комуникационната и
информационна стратегия
• Дейност 2: Изработване на информационни
материали
• Дейност 3: Организиране на информационни
събития
• Дейност 4: Участие в междинна конференция в
Черна гора
• Дейност 5: Участие в заключителна конференция
в Македония

Сайт на проекта: www.csrforall.eu

Project Facebook Page

Ефектът на пеперудата
КСО за
всеки
РО в 7 партньорски
страни
Национални екипи за
отчетност
Експерти по отчетност по сектори

предприятия
общество

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО….
Нил Мит
Координатор по проекта
nilmit@tisk.org.tr
+90 312 4397717

