Társadalmi felelősségvállalási díj
Kiemelkedő valódi társadalmi felelősségvállalási program
A Társadalmi felelősségvállalási díj célja, hogy elismerje, és széles körben bemutassa azokat a
pandémia helyzet társadalmi hatásait mérséklő, helyi és kiemelten érintett közösségeket támogató
vállalati programokat, amelyek kiemelkedő, példamutató módon valódi segítséget nyújtottak
felelősséget vállalva szűkebb vagy tágabb környezetükért.
Ezek lehetnek a munkavállalók felé a jóllétük vagy a munkahelyek megőrzése érdekében, vagy az
partnerek felé a jóllétük, vagy az értékesítési lánc megvédése érdekében, vagy a tágabb illetve szűkebb
környezet közösségei felé tett támogató akció vagy program.

A pályázati részvétel feltételei:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Olyan üzleti társadalmi felelősségvállalási akcióval, programmal lehet pályázni, amely a
pandémia helyzetben jött létre és megfelel a fent leírtaknak.
NEM LEHET SZPONZORÁCIÓ
LEHETNEK:
o win-win helyzetre épülő közösségi befektetések (ahol a közösségi szükséglet mellett
a vállalat hosszú távú üzleti sikeressége is fontos)
o tisztán jótékony adományok (pénz, termék, szolgáltatás, önkéntes munka)
o akár üzleti célú társadalmi befektetések is (pl. termék árából x% jótékony célra)
A pályázatban bemutatott akciókkal, programokkal kapcsolatos állítások, adatok igazolhatók
legyenek.
A pályázaton bármely Magyarországon bejegyzett vállalat indulhat a hivatalos pályázati űrlap
kitöltésével és a megadott határidőig való beküldésével.
Egy vállalat akár több programmal is pályázhat.
A díjazott pályázatokat a BCSDH közzéteszi weboldalán az eredményhirdetést követően,
továbbá megjelenési lehetőséget biztosít a nyertes programnak
A Társadalmi felelősségvállalás díj esetében a pályázat az adminisztrációs díj (40.000 Ft +
ÁFA) megfizetésével együtt érvényes, (melyet a pályázat beérkezése után megküldött számla
alapján utalhat át).
Az adminisztrációs költség befizetésével a pályázaton való részvétel mellett minden pályázó
vállalattól egy képviselő ingyenesen jogosult részt venni a BCSDH idei éves üzleti ebédjén,
amelyen a Fenntartható jövőért díj átadására is sor kerül.*

Pályázat beadásának módja:
•

•
•
•

A pályázat online formában tölthető ki a https://bcsdh.hu/fenntarthato-jovoert-dij2020_1/tarsadalmi-felelossegvallalas-dij/ linken. Lehetőség van a kitöltés megszakítására,
akár másik gépről történő folytatására is.
A végleges online pályázatok beküldési határideje: 2021. július 31. 23:59
Minden üzleti megoldásra külön pályázati űrlapot kell kitölteni
A beküldők a pályázat beérkezéséről visszaigazolást kapnak.

*Az esemény virtuálisan kerül megrendezésre, amennyiben az egészségügyi, biztonsági előírások az
élőben történő megrendezést nem teszik lehetővé

Kitöltési útmutató
A pályázatnál az online pályázati űrlapot kell kitölteni az adminisztratív és statisztikai
felületekkel együtt.
Az eredmények bemutatásánál használjon mérőszámokat, indikátorokat, ha vannak ilyenek.
Az üzleti megoldás szükség esetén linkekkel, filmmel tehető érthetővé a zsűri számára. Itt akár egy
video bejegyzés linkje is lehet, ami kifejezetten ennek a pályázatnak a szóbeli kiegészítésére szolgál.

A Társadalmi felelősségvállalási Díj odaítélésének legfőbb szempontjai:
•
•
•
•
•

NE LEGYEN SZPONZORÁCIÓ!
Valós hatás elérése (valóban megoldást jelentett a pandémia kapcsán felmerült problémára
az adott közösségnek)
Lehetőség szerint innovatív módon nyúlt a problémához
Túlmutat a vállalat eddigi társadalmi felelősségvállalási programjain
Ha lehet, valamilyen módon illeszkedik a vállalat stratégiájához

További információk a pályázattal kapcsolatban:
Márta Irén, ügyvezető igazgató BCSDH iren.marta@bcsdh.hu

