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CSR A FILANTROPIE VE FUNGOVÁNÍ FIRMY

Standard odpovědná Firma

Charitativní 
dary

Podpora veřejně prospěšných projektů a potřebných oblastí 
prostřednictvím peněžních darů nebo věcných darů a služeb.

Strategická angažovanost firem – dlouhodobý strategický zájem 
firem a jejich angažovanost v problematice, která je jim blízká  

a má pozitivní vliv na reputaci firmy (vzdělávání, výzkum).

Spojení filantropických aktivit s komerčními, propagace 
firemní značky prostřednictvím partnerství s neziskovými 

organizacemi (Cause related marketing).

Firma provozuje svou komerční činnost 
efektivně s cílem dosáhnout co největšího zisku. 

Zároveň dodržuje veškeré etické, společenské  
a environmentální normy.

Společenské 
investice

Komerční aktivity 
ve společnosti

Poslání firmy 
– komerční činnost

Společenská 
odpovědnost firmy



FÓRUM DÁRCŮ je občanské sdružení usilující o podporu a rozvoj filantropie v České republice. 
Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní 
i firemní. Dárcovství považujeme za významný projev dobročinnosti, která se ve společnosti objevuje od 
počátku dějin a také jako prostředek zvyšování životní úrovně. Jsme přesvědčeni, že promyšlené a transpa-
rentní dárcovství vytváří podmínky kultury filantropie.

V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace nadací Fóra dárců, Asociace nadačních fondů Fóra dárců a klub 
firemních dárců DONATOR. 

Klub DONATOR je první uskupení tohoto druhu v ČR. Všechny firmy, zde sdružené, propagují odpovědné 
dárcovství a podporují rozvoj firemní filantropie v ČR.

Fórum dárců je pro ČR a SR exkluzivním partnerem mezinárodního standardu pro firemní dárcovství London 
Benchmarking Group.

Fórum dárců je hlavním koordinátorem rozvoje firemního dárcovství ve střední a východní Evropě v rámci 
programu CEENERGI (Central and Eastern European Network for Responsible Giving).

www.donorsforum.cz
www.darcovskasms.cz





TAKÉ DÁRCOVSTVÍ BY MĚLO BÝT PROFESIONÁLNÍ

Stejně jako v jiných oblastech fungování úspěšné firmy je i v otázkách firemní filantropie a CSR důležitá profesiona-
lita, správné řízení a hodnocení dosažených výsledků.

První komplexní a standardizovaný mezinárodní systém měření a benchmarku veřejně prospěšných aktivit –
– Standard Odpovědná Firma – umožňuje sledovat náklady vynaložené na dárcovské aktivity a efektivitu vynalože-
ných prostředků.

Metodiku zavedlo Fórum dárců a zakládající skupina „Standard odpovědná Firma“, jejímiž členy jsou Citibank, a.s., ČEZ, 
a.s., Česká Spořitelna, a.s., Eurotel Praha, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., Philip Morris, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., 
Pfizer, s.r.o., Siemens, s.r.o. a Tesco Stores, a.s.

HODNOCENÍ A VYKAZOVÁNÍ DÁRCOVSTVÍ 
ZVYŠUJE TRANSPARENTNOST 
STANDARD ODPOVĚDNÉ FIRMY SE ZAMĚŘUJE NA TŘI HLAVNÍ OBLASTI: 
1. charitativní dary formou peněz, času i služeb

2. společenská investice, tzv. community investment

3. komerční aktivity firmy, které zároveň slouží k podpoře dobré věci – spojení filantropie se značkou firmy



METODIKA JE VHODNÝ NÁSTROJ 
K POSÍLENÍ INTERNÍHO MANAGEMENTU

PROČ MĚŘIT?
METODIKA UMOŽŇUJE:

1. definovat, kolik firma investuje a proč

2. shromáždit informace z celé společnosti

3. vyhodnotit různé formy podpory firmy

4. definovat a změřit, čeho se danou investicí skutečně dosáhlo 

5. benchmarking s firmami v ČR i zahraničí

STANDARDIZOVANÁ METODIKA 
UMOŽŇUJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
BENEFITY METODIKY

1. řídit aktivity lépe a efektivněji, např. v souladu s business cíli firmy, finančním plánem a PR

2. zvýšit informovanost o filantropických aktivitách firmy – ve firmě i směrem k veřejnosti

3. posílit interní management a nastavit dárcovství a CSR 

4. nastavit priority na základě změřených údajů

5. nastavit parametry reportingu (včetně daňových aspektů a podkladů pro audit)



PROČ METODIKA "STANDARD ODPOVĚDNÁ FIRMA"?
Je to jediný mezinárodní komplexní systém měření, který definuje náklady vynaložené na veřejně prospěšné projekty a měří 
dlouhodobý i krátkodobý účinek konkrétní podpory. Metodika pochází z Velké Británie, kde byla v roce 1995 založena organizací 
Corporate Citizenship Company, která je jednou z předních konzultačních firem v oblasti společenské odpovědnosti firem. Používá 
se v Kanadě, Austrálii, Velké Británii a dalších zemích EU.

CO VÁM NABÍZÍME?

1. konzultace a asistence s nastavením metodiky

2. informační servis a networking s firmami v ČR i zahraničí 

3. přístup do speciální webové sekce SOF

4. účast v mezinárodní síti

5. vstup zdarma na dva workshopy v ČR

6. účast na mezinárodní konferenci SOF zdarma

CHCETE PATŘIT K FIRMÁM, KTERÉ POUŽÍVAJÍ STANDARD ODPOVĚDNÁ FIRMA?

KONTAKT Zuzana Bartošová / manažerka oddělení CCI a firemní filantropie. Fórum dárců, tel: 296 236 503 
bartosova@donorsforum.cz


