ISO 26000
ISO 26000:2010 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE)

Τα οφέλη που προσφέρει

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι σχετικά
καινούργια στον κλάδο των επιχειρήσεων και έτσι εξελίσσεται
και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς. Ως Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη ορίζεται, σύµφωνα µε το World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), “η διαρκής δέσµευση των
επιχειρήσεων για συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη µε
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
εργαζοµένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης των
κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα”.

• Αποτελεί εργαλείο που συµβάλλει στην βέλτιστη συνολική
οργάνωση της Στρατηγικής της Βιωσιµότητας του οργανισµού.

Σε ποιους απευθύνεται
Οι οδηγίες που ορίζονται στο πρότυπο ISO 26000:2010 είναι
γενικές και προορίζονται για εφαρµογή σε όλους τους
οργανισµούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το µέγεθος ή τη φύση
τους.
∆ιαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα
Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να λάβει βεβαίωση
συµµόρφωσης σύµφωνα µε το πρότυπο 26000:2010 έρχεται
σε επαφή µε τη BQC και συµπληρώνει την αίτηση
Πιστοποίησης.
Γιατί να επιλέξετε την BQC
Η BQC συνεργάζεται µε πιστοποιηµένους επιθεωρητές και
εµπειρογνώµονες διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση
και εµπειρία σε οποιοδήποτε αντικείµενο. Οι επιθεωρητές της
BQC αντιµετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηµατικό
συνεργάτη ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις µε µεγάλη
εξειδίκευση,
αναλυτικά
αποτελέσµατα
και
Υψηλή
προστιθέµενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

• Βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του οργανισµού στην
σχέση του µε τους πελάτες κατανοώντας και ικανοποιώντας µε
υπευθυνότητα τις ανάγκες τους.
• Βελτιώνει τις σχέσεις και την απόδοση των εργαζοµένων
µέσω της ειλικρινούς επικοινωνίας και δίκαιης µεταχείρισης
σχετικά µε εργασιακά θέµατα όπως της υγιεινής και της
ασφάλειας.
• Αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησης σε κοινωνικό,
οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο ακολουθώντας
πολιτικές φιλικές προς τον περιβάλλοντα χώρο.
Τι είναι το ISO 26000:2010
Το ISO 26000:2010 αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών και παρέχει
καθοδήγηση
στη βέλτιστη διαχείριση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το πρότυπο αυτό εστιάζει σε επτά
κεντρικούς πυλώνες θεµατολογίας της κοινωνικής ευθύνης: τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, τις εργασιακές πρακτικές, το
περιβάλλον, τις πρακτικές δίκαιης λειτουργίας, τα ζητήµατα
καταναλωτών, την συµµετοχή και την ανάπτυξη κοινοτήτων.
∆εν πιστοποιείται ως πρότυπο, αντ’ αυτού εκδίδεται βεβαίωση
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις, και βασικός σκοπός του είναι
να βοηθήσει την επιχείρηση να σχεδιάσει και να εφαρµόσει τις
βέλτιστες πρακτικές για την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

