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Konference og jubilæum for CSR People
Prize
Det er i år 20 år siden, at CSR People Prize blev uddelt for første gang. Meget
har ændret sig de sidste 20 år – ikke mindst på feltet for virksomheders
sociale ansvar, og det afspejler også årets uddeling.
Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som alle årene har stået bag prisen, er
heller ikke uberørt at de mange ændringer. VFSA lægges i 2018 sammen med
Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, som i fællesskab genopstår i et
nyt Råd for Samfundsansvar og Verdensmålene under Erhvervsministeriet

efter sommerferien.
Alt dette betyder, at CSR People Prize i år har et andet format end hidtil, og
at indstillingsproceduren dermed også er ændret:
Der vil i alt blive uddelt tre ærespriser i år inden for følgende kategorier:
•
•
•

Store virksomheder (+100 medarbejdere)
Mindre virksomheder (-100 medarbejdere)
En person fra en virksomhed (leder eller medarbejder), som har
haft særlig betydning for feltet.

Virksomhederne vil blive fundet blandt feltet af de tidligere vindere og
nominerede til CSR People Prize gennem de sidste 20 år.
Erhvervspersonen vil blive kåret som et resultat af et ”open call”, hvor alle
har mulighed for at indstille en leder, kollega eller samarbejdspartner fra en
virksomhed, som i særlig grad har formået at flytte CSR People feltet til
inspiration for andre. Mere følger om dette på Cabi og VFSA’s LinkedIn i
august.
De endelige vindere vil blive udvalgt at en jury bestående af:
•
•
•
•
•
•

Mette Rønnau, direktør for Cabi.
Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Danmark og formand for
VFSA.
Jørgen Damkiær, partner, Egerbyg.
Steen Hildebrandt, professor.
Thomas Ravn-Pedersen, director for Verdens Bedste Nyheder
Sara Krüger Falk, direktør for Global Compact Danmark

Kriterier for de nominerede og vindervirksomhederne er at:
1.
2.
3.
4.

Virksomheden har udviklet deres sociale indsats gennem årene
Kan demonstrere, at socialt ansvar er en del af deres
kerneforretning
Arbejder systematisk og aktivt med verdensmålene – direkte
eller indirekte
Arbejder aktivt med partnerskaber, som er med til at fremme

5.

virksomhedens sociale ansvar
Virksomhedens Benchmarktal og resultat i Den Sociale Beregner
indgår også i bedømmelsen.

Vi kårer alle vindere på Konferencen ”Fra FN’s Verdensmål til bundlinjen i dit
firma” den 1. okt. hos Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia, som
vandt CSR People Prize i 2017.
Tilmelding og mere info om konferencen finder du her

Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling
fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt
arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at
stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder
og kommuner, der ønsker at fremme:
•
•
•

Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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