
SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ
2. ročník Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za CSR za rok 2019



OCENĚNÉ FIRMY A INSTITUCE
OCENĚNÉ VELKÉ ORGANIZACE S VÍCE NEŽ 250 ZAMĚSTNANCI





Představení CSR aktivit
• Zavedení dětské skupiny (školky) „Koumáček“ pro děti od 1 roku.

• Zájmový kroužek „Mladý koumák“ ve spolupráci s DDM Vimperk a SŠ a ZŠ Nerudova, Vimperk. 

• Dětský tábor, Mikulášská, Dětský den.

• Setkávání se seniory (pozvání na zájezdy, na firemní ples, pravidelné setkávání v naší společnosti).

• Spolek VIM.Perk, z.s., sdružením firem, které podporují rozvoj technického vzdělávání ve Vimperku a okolí. 

• Benefity (zdravotní péče, podpora bydlení, podpora lokálních benefitních partnerů, podpora mobility, podpora 
vzdělávání….).

• Životní prostředí – máme zavedený systém ochrany ŽP (EMS) dle normy EN ISO 14001:2015. Více než 95% odpadu 
našeho závodu je recyklováno. Nakupujeme zelenou energii, pracujeme na dalších projektech týkající se využití 
obnovitelných zdrojů. Sledujeme emise CO2, počet odpadů, spotřebu el. energie, spotřebu plynu, pohonných 
hmot… .

• Podporujeme program Spolujízda (sdílená doprava do zaměstnání).

• Fair play jednání – z CSR strategie – jednoznačný transparentní mzdový systém dle kolektivní smlouvy.

• A mnoho dalších.



dm drogerie markt s.r.o.



Představení CSR aktivit 2019

• Veselé zoubky
Do programu Veselé zoubky, který se zaměřuje na edukaci dětí a jejich rodičů v oblasti 
péče o chrup, se v roce 2019 zapojilo 50.000 dětí. 

• dm rodinné běhy
Podporujeme zdravý pohyb dětí. V loňském roce se našich běhů zúčastnilo na 17.500 
běžců.

• Giving Friday
V roce 2019 se nám podařilo vybrat 2 mil. Kč, díky kterým jsme podpořili 70 projektů 
zaměřených na propojování generací – seniorů a dětí.

• Dobrovolnický den
Každý spolupracovník dm má každoročně možnost věnovat jeden svůj pracovní den 
dobrovolnické činnosti. 

• Praxe pro znevýhodněné mladé lidi
Zprostředkováváme praxe a exkurze pro mladé lidi s postižením, podporujeme návrat 
osob po výkonu trestu zpět do práce a nabízíme brigády uchazečům z dětských domovů.

• dmSTART
Pod heslem „Velcí pomáhají malým“ pomáháme odstartovat podnikatelský úspěch 
českých startupů.

• Dále…
… jsme zapojeni do Sbírky potravin, Charitativního brunche atd.





Představení CSR aktivit
Podnikáme tak, aby z naší 
činnosti vyváženě profitovali:

• Vlastníci
• Zákazníci
• Partneři
• Zaměstnanci
• Komunita
• Region

Dlouhodobě pracujeme na kontinuálním rozvoji naší společnosti. V CSR kontextu je pro
nás stejně významná certifikace dle ISO 14001, masivní investice do nových technologií
(40 mil. Kč v roce 2019), podpora zaměstnanců v jejich rozvoji, partnerství s HC
Strakonice, podpora Dětského domova ve Volyni, spolupráce s VOŠ Strakonice a
množství dalších projektů v rámci regionu.



OCENĚNÉ FIRMY A INSTITUCE
OCENĚNÉ STŘEDNÍ ORGANIZACE S 250 A MÉNĚ ZAMĚSTNANCI



Zeelandia spol. s r.o.







Představení CSR aktivit v roce 2019

Nadstandardní zaměstnanecké benefity, teambuildingové akce, členství v 
profesních organizacích, spolupráce s VŠ, SŠ, organizace přátelská 55+

Podpora sportovních, kulturních a charitativních akcí:
Unie Roska, ARPIDA, Aditus Pro, Domov sv. Anežky, Ledax, Autis Centrum, Kabinet CB, 
Burza filantropie, Centrum zdravotně postižených JČ, Nadační fond Energetika, 
Českobudějovický sport, FBC Štíři, MČR ve freedivingu 2019, Hudební divadlo Ze:Mě, …

Služba pro města a obce na Hlášení závad Dej Tip přes mobilní telefony



OCENĚNÉ FIRMY A INSTITUCE
OCENĚNÉ MALÉ ORGANIZACE S 50 A MÉNĚ ZAMĚSTNANCI



B a K systémy s.r.o.



REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST  2019

• Finanční podpora ledního hokeje v Písku   IHC Králové Písek

• Podpora projektu Švejkova 50 

• Přímé sponzorské dary - maturitní plesy 

• Možnost studentských stáží, odborných praxí v naší společnosti

• Instalace a správa kamerového systému pro MP v Písku, 
zabezpečení pro Mě Ú Písek a Vodňany

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST  2019

• Rozsáhlý benefitní program – stravné, nemarození, příspěvek 
na dopravu, dovolená +, příspěvky ŽP, odměny za pracovní a 
životní jubilea, bezúročné půjčky

• Flexibilní, zkrácená pracovní doba  7,5h

• Firemní akce pro zaměstnance  jako např.  víkendový pobyt na 
Šumavě

• Navýšení mezd min. o 10%

• Příspěvek na dovolenou ,lázně 

• Zvyšování kvalifikací – revizní zkoušky, kurzy angličtiny/němčiny

EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST 2019

• Každoročně se snažíme rozšiřovat naší činnost  nákupem 
nových  strojů a přístrojů,  efektivním vzděláváním a 
proškolováním našich zaměstnanců,

• Soustavně zvyšujeme kvalitu naší práce, stejně tak jako se 
zaměstnanci i s našimi zákazníky a dodavateli jednáme vždy 
transparentně a  fér, jen tak se dá dosáhnout dobrých 
výsledků 

• V naší společnosti využíváme normu ČSN EN ISO 9001:2016

ENVIROMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI 2019

• Recyklujeme obalové materiály a to buď, znovupoužitím při 
expedici  či formou ekologické likvidace

• Rozvíjíme se v oblastech  - elektro mobility, montáže vodních 
elektráren, FVE a UPS zdrojů (energeticky samostatné 
budovy)  a zároveň se chystáme  instalovat právě FVE na  naši 
výrobní halu.





Představení CSR aktivit
• Jihočeská fotbalová akademie – reklamní tiskoviny

• Dražba obrazů v Andělské aukci pro ARPIDU

• Auticentrum (tiskoviny) + podpora Modrého běhu

• Účast a podpora na Burze filantropie Jihočeského kraje

• Bazalka – tiskoviny na akce

• Dubenský běh – tiskoviny na charitativní běh

• Temperi ops (společnost pro péči o pěstounské rodiny) -
tiskoviny

• Pansofie – podpora tiskovin

• Charitativní kalendář pro centrum ARPIDA

• Výroba charitativního kalendáře Rooseveltovy ženy na podporu 
pro Barču Sedláčkovou

• Ledax ops – podpora tisku kalendáře paní Štolbové

• Akce Umění ve městě – tiskoviny

• Akce Město lidem, lidé městu- tiskoviny

• Festival Voda-moře-oceány, Hluboká nad Vltavou – tiskoviny

• Filmový festival Černá Věž – tiskoviny

• Zelnobraní Vidov – tiskoviny

• „in-house“ na firmě:

• Nová jídelna pro zaměstnance a společenská mistnost

• Rozšíření jídelny o bezlepkovou, vegetariánskou,…

• JČU – studenti na praxi

• Začátek třídění bio-odpadu a jeho kompostování





Představení CSR aktivit

• Aktivní účast na burze Filantropie (donátor), následná finanční podpora
projektů (Roska ČB z.p.s., Ledax o.p.s., Auticentrum o.p.s., Kabinet CB)

• Mnohaletá finanční podpora Alzheimercentra v ČB
• Finanční podpora aktivit společnosti „Aditus Pro“ – propagace a realizace

prodejních výstav obrazů handicapovaných dětí (Obrazy pomáhají)
• Finanční podpora Mateřské školy, základní školy a střední školy pro

sluchově postižené v ČB
• Finanční podpora městských slavností – Lišov, Netolice, …
• Generální partner „Mistroství ČR ve freedivingu“ v ČB
• Finanční podpora muzikálového a divadelního spolku „Cyrano“
• Atd…….



OCENĚNÉ FIRMY A INSTITUCE
OCENĚNÉ MIKROPODNIKY





Výčet CSR aktivit
společnosti ALGORIT 
CZECH s. r. o.:

• Organizace streetballového
turnaje Kočí Algorit streetball
cup

• Spoluorganizace Plesu sportovců

• Podpora basketbalového klubu 
Sršni Písek

• Organizace Dne s Algoritem pro 
klienty a obchodní partnery

• Spolupráce se SPŠ a VOŠ Písek, 
zajištění odborné praxe studentů

• Zajištění ekologické likvidace 
použitých tonerů





Představení CSR aktivit

Přátelé dětí z.s. je spolek, který se zabývá volnočasovými aktivitami 
zdravých i zdravotně postižených dětí, mládeže a rodičů s dětmi. 

Předmětem činnosti je přispívat k výchově a vzdělávání dětí a mládeže 
cestou organizováním volnočasových aktivit a s tím spojených služeb, 
jako je stravování, ubytování a půjčení sportovního materiálu. 

Tuto činnost vykonáváme na letní táborové základně u Nové Pece na 
pravém břehu Lipenské přehrady. 





Představení CSR aktivit
Organizace podpořené formou finančních darů či služeb v roce 2019

Sociální 
služby

Sport
Neziskové 
organizace

Vzdělávání
OZP 

zaměstnanci

zdravotně 
postižených
zaměstnanců8



OCENĚNÉ FIRMY A INSTITUCE
ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE A ORGANIZACE, 

JEJICHŽ HLAVNÍ NÁPLNÍ ČINNOSTI NENÍ PODNIKÁNÍ S VÍCE NEŽ 50 ZAMĚSTNANCI



ICOS Český Krumlov, o.p.s.



Představení CSR aktivit

• Všechny naše činnosti směřujeme k řešení skutečných problémů
obyvatel s cílem usnadnit jim důstojný a plnohodnotný život 

• Poskytujeme širokou škálu provázaných odborných sociálních a na ně navazujících 
služeb pro seniory, děti se zdravotním postižením, lidi v krizi, rodiny s těmi, 
včetně těch ohrožených... A K TOMU: 

✓Zapojujeme desítky dobrovolníků z komunity – pravidelně pomáhají 
zkvalitňovat život seniorům i dětem,….

✓Dobrovolnicky vypomáháme i my nad rámec naší běžné odborné pomoci 
(např. pomocí při výletu klientů domova pro seniory,…)

✓Pořádáme nejrůznější doprovodné akce na podporu seniorů či lidí se zdrav.
postižením: a do nich aktivně zapojujeme místní firmy i komunitu  

✓Propojujeme starší s mladými, zdravé s postiženými,… u nás spolu-
pracují senioři s dětmi, mladší pomáhají starším, aktivní důchodci předávají
své znalosti dalším, mladším,…)

✓Tam, kde to jde, umožňujeme zaměstnancům flexibilní pracovní dobu, možnosti 
home office, zkrácené úvazky, zapojujeme je do plánování rozvoje organizace,…

Něco o nás ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=SpJ061qMdJ4

https://www.youtube.com/watch?v=SpJ061qMdJ4




NAŠE ÚSPĚCHY



OCENĚNÉ FIRMY A INSTITUCE
ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE A ORGANIZACE, 

JEJICHŽ HLAVNÍ NÁPLNÍ ČINNOSTI NENÍ PODNIKÁNÍ S MÉNĚ NEŽ 50 ZAMĚSTNANCI





Představení CSR aktivit

• Realizace projektů v území napříč všemi zájmovými skupinami –
veřejná sféra, školství, sociální služby, zájmová sdružení, podnikatelé…

• Rozvoj regionu.

• Rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, individuální přístup k 
jejich potřebám, odpovídající vybavení pracoviště.

• Zodpovědný přístup k životnímu prostředí – třídění odpadů, recyklace 
papíru, ekologická doprava do zaměstnání (většina pěšky či na kole).





• Sociální odpovědnost – 6 týdnů dovolené, poskytování 
supervizí odborným konzultantem pro všechny 
zaměstnance, vzdělávání (např. kurz Bazální stimulace, 
kurz první pomoci), kvalitní strava, teambuildingové
akce

• Ekonomická odpovědnost – zveřejňování výroční 
zprávy, certifikát pracoviště konceptu Bazální stimulace

• Environmentální odpovědnost - třídíme odpad nad 
rámec nám přidělených odpadních nádob – papír, 
plasty, směsný odpad – třídíme i sklo a hliník a organický 
odpad z naší kuchyně  kompostujeme na naší zahradě. 
Pěstujeme vlastní byliny a zeleninu. Aplikujeme 
mozaikovou seč a tím umožňujeme dobrou zadržitelnost 
vody v zahradě. Budujeme a udržujeme „hmyzí hotely“, 
krmítka a pítka pro ptáky, motýlí záhony, vybudovali 
jsme vlastní studnu jako zdroj vody pro zalévání zahrady

Představení CSR aktivit



Pomáháme šířit osvětu a příklady dobré praxe

v péči o kulturní dědictví v České republice.



Překonáváme hendikep. U památek i našich kolegů

Zaměstnáváme lidi se zdravotním znevýhodněním.

Nové světlo na staré věci. Denní zpravodajství ze světa 
historie, kultury a památek na portálu
i v časopisu PROPAMÁTKY.

Peníze, nebo život! Jarní konference MÁME VYBRÁNO 
se zaměřila na podnikání v památkách – hledali jsme 
odpovědi na otázky, jak oživit historické objekty
a zajistit jejich financování.

Bez dětí, bez budoucnosti? Obnově a využití 
historických školních budov se věnovala podzimní 
konference, zasazená do písecké knihovny.



ZVLÁŠTNÍ CENU RADY PRO HODNOCENÍ



Ultina s.r.o. - sociální podnik

• Českobudějovická inovativní firma vyrábějící produkty zaměřené 
na aktivní život vozíčkářů.

• Jsme skupina lidí, která má tu nejužší vazbu k vozíčkářům. Žijeme 
životy aktivních vozíčkářů. Všichni víme, co vozíčkáři potřebují, co 
chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál.

• Vyrábíme sportovní vozíky na florbal, basketbal, ragby, tenis a 
badminton. Vyrábíme civilní vozíky a máme velké plány na rozšíření 
nabídky o další sportovní vybavení.



• Zaměstnáváme jen osoby se zdravotním 
postižením z našeho regionu a nebo s 
nejužší vazbou na hendikep (otec – syn na 
vozíku, manžel – manželka na vozíku).

• Organizujeme sportovní akce pro osoby s 
hendikepem.

• Vytváříme příležitosti k propojení 
vozíčkářské komunity s intaktní veřejností.

• Prezentuje rozvoj sportu hendikepovaných 
v našem regionu v národních mediích.

• Založení naší společnosti je vedlejším 
produktem našich dobrovolných 
společensky odpovědných aktivit.

• Třídíme odpad, šetříme energie a vodu. 
„Recyklujeme“ obalové materiály při 
zasílání a přijímání zásilek. Snažíme se 
maximálně omezovat používání 
plastů…všichni se chováme jako 
zodpovědní lidé.



ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO FIRMY A INSTITUCE





➢Společnost Aptar Čkyně s.r.o. pravidelně přispívá organizacím jako Základní škola a
školka ve Čkyni, SDH Onšovice, Budilov a Dolany, Charitě v Malenicích a ve Čkyni,
Sokolu Čkyně, Centru sociálních služeb STROOM Dub, SK Čkyně jako podporu jejich
činnosti nebo na jednotlivé akce pořádané těmito spolky. V roce 2019 byla celková výše
těchto darů cca 100.000,- Kč.

➢S bývalými zaměstnanci společnosti Aptar Čkyně s.r.o., kteří odešli do starobního
důchodu je společnost v neustálém kontaktu a v případě potřeby a oboustranného zájmu
jsou jejich znalosti využívány formou zaměstnání na dobu určitou. Bývalí zaměstnanci
jsou pravidelně zváni na firemní akce typu např. Vánoční večírek společnosti Aptar Čkyně
s.r.o.

➢Aptar Celebrates Earth Week 2019 : „Stromy od Aptaru“ , spolupráce s VLS Č.R.

➢Ethic point (telefonní linku, email) – kontaktní místo pro všechny zaměstnance
celosvětově, kteří se zde mohou obrátit v případě pocitu nerovného zacházení, stížností
atp. Stejně tak se mohou všichni zaměstnanci anonymně obrátit na vedení společnosti
prostřednictvím schránek důvěry se svými stížnostmi, požadavky a svými názory.

CSR Aktivity společnosti Aptar Čkyně s.r.o. v roce 2019



Stačí jeden klik a zvířatům je líp!
www.clickandfeed.cz

Charitativní projekt



FAKTA
Projekt aktuálně podporuje 278 útulků, spolků, azylů a 
dočasných péčí

Za 4 roky fungování rozeslal 239 tun krmení

Denní návštěvnost webu je v současné době cca 15 000 lidí

36 tisíc organických fanoušků na Facebooku





Představení CSR aktivit

Firma ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. je velkoobchod s elektroinstalačním 
materiálem a úspěšně působí na českém trhu již od roku 1991. Patří mezi 
nejvýznamnější firmy v tomto oboru a zaměstnává téměř 300 
zaměstnanců na 25 pobočkách. 

Vůči zaměstnancům je uplatňován moderní motivační systém, jsou jim 
poskytovány jazykové a profesní kurzy. 

Firma si plně uvědomuje důležitost likvidace ekologicky nebezpečných 
odpadů z oblasti elektromateriálu. Veškeré aktivity ve firmě jsou 
plánovány s ohledem na životní prostředí. Ve firmě je zaveden systém 
třídění odpadu včetně potvrzení o ekologické likvidaci. 

Ekonomický pilíř je naplňován zavedením certifikovaného systému 
managementu jakosti ISO 9001 a transparentní podnikání.



zapsaný spolek



Představení CSR aktivit

• Bonusy pro zaměstnance jsou 13. a 14. plat

• Angažmá původních zaměstnanců jako externích 
poradců

• Organizování team buildingů s účastí klientů

• Možnost volby pracovní doby – klouzavá, home office)

• Aktivní přístup ke klientům (občané i zástupci měst a 
obcí) – volba termínu schůzek a libovolný formát 
komunikace

• Organizování poznávacích zájezdů (energetika) 
spojených s kulturním programem



SPOLEK PRO POMOC DĚTEM 
S PORUCHOU KRVETVORBY

HAIMA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Haima České Budějovice je spolek s oblastní působností, 
který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany k aktivní 

pomoci dětem s onemocněním krvetvorby nebo 
s hematoonkologickým onemocněním (nejznámější je 

leukémie), léčeným na jednotce Dětské 
hematoonkologie při Dětském oddělení Nemocnice 

České Budějovice, a.s.



Představení CSR aktivit v roce 2019
• spolek Haima ČB uspořádal v září 2019 již 2. sportovně kulturní

setkání v areálu kempu Štilec určené pacientům, rodičům,
zdravotníkům a přátelům Haimy, spojené s oslavou 20. výročí
činnosti spolku

• společně s Mateřským centrem Máj se Haima ČB podílela na
realizaci 4. ročníku celodenní kulturně společenské akce, jejíž
součástí byla dobrovolná sbírka pro dětskou hematoonkologii

• studentky Zdravotně sociální fakulty JU v rámci své marketingové
praxe zorganizovaly tzv. „ Kávový cirkus“ spojený s dobrovolnou
sbírkou na konto spolku

• zaměstnanci prodejny Billa, ul. Milady Horákové v Českých
Budějovicích, předali dětem na oddělení dárky a rodičům
poukázky na nákup zboží; opakovaný příspěvek na konto spolku
přišel také z FK Olešník, spolku Kapička ze Slavonic a od patrona
Davida Lafaty

• Obdrželi jsme také příspěvek od majitelky, zaměstnanců a hostů
restaurace Na Tahu v obci Rejta, která uspořádala ve prospěch
dětské hematoonkologie adventní sbírku; pravidelně spolku
přispívá také celá řada drobných dárců





méně

MŠ, DS v Kaplici
FK Slavoj ČK, SK Badminton
KIC Horní Planá
Medvědi ČK
Město Kaplice, ČK, Frymburk
Vodní záchranáři
SDH a další.

Provoz prodejen v malých obcích
CashBack
Dobíjení mobilních telefonů
Platba složenek a faktur
Prodej vyhrazených léčiv
Výdej zásilek PPL, Zásilkovna

Silný sociální program

Kampaň „Společná věc“.

170 tis. Kč/ 2019

CSR aktivity 2019
Lahůdky Besednice
Vlastní značky COOP



JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice



SOFT DREAMING

JOSEF HANDREJCH



• podporujeme kulturu v Písku -
Mezinárodní folklorní festival

• podporujeme sportovní aktivity –
mezinárodní fotbalový turnaj v Písku

• velmi nám záleží na našich zaměstnancích, 
proto jsme v roce 2019 společně strávili 
společné akce formou teambuildingu

• spolupracujeme s DDM v Písku a 
společnými silami jsme otevřeli krejčovský 
ateliér pro děti ZŠ 

• bojujeme o obnovu textilního oboru s 
Jihočeskou hospodářskou komorou 

Představení CSR aktivit



Představení CSR aktivit

VIDEO: https://www.wevideo.com/view/1780687305

Jižní Čechy jsou báječné místo pro život.

Jsme to právě my, každý z nás, 
kdo může zdokonalovat SVŮJ životní prostor:

zahradu, balkón, ulici či čtvrť
a tím také zdokonalovat celé Jižní Čechy. 

Zdokonalujme životní prostor a tím i sebe..

https://www.wevideo.com/view/1780687305


nezisková rodičovská organizace 
podporující rodiny předčasně narozených dětí 

v České republice

Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte...

https://youtu.be/aH0dA7Qk98E


První dny a týdny po předčasném porodu jsou 
tak náročné! Víme to…

Projekt Mámy pro mámy podporuje maminky 
nedonošených dětí v porodnicích dárkovým 
balíčkem s informacemi, které potřebují. 

30 koordinátorek z celé ČR dochází do neonatologických center několikrát za rok, 
aby podpořily rodiče po předčasném porodu. 

MÁMY PRO MÁMY





Představení CSR aktivit



UNUODESIGN s.r.o



Představení CSR aktivit společnosti Unuodesign

• Snažíme se pomáhat ženám, maminkám, které se jakýmkoli způsobem dostaly do svízelné situace. Pomáháme zasláním

„záchranných balíčků“, které obsahuj zejména látkovací výbavu, oblečení a jiné nezbytnosti. Za tímto účelem byl

založen Unuo nadační fond.

• Našimi zaměstnanci jsou především ženy a z větší části maminky samoživitelky. Kromě toho, že náš obor je doménou

zejména žen, jsou maminky nedoceněná skupina žen, které jsou velmi pracovité, své práce si váží a zvládají věci velmi

efektivně a prakticky.

• Ve oblasti ekonomické dbáme na dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem naší činnosti.

Držíme se myšlenky, že k prosperitě a růstu se nelze prošetřit. Vyvinuli jsme aplikaci Picki, která řeší expedici ve

skladových prostorech nejen u nás, ale nabízíme tuto aplikaci i dalším společnostem.

• K výrobě unuo oblečení používáme materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, např. bambusová trika pro ty

nejmenší. Zásilky pro naše zákazníky jsou baleny do designových krabic a krabiček , které jsou vyrobeny

z recyklovaného papíru.



Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích



Hlavní aktivity v rámci třetí role VŠTE:

• Aktivity k rozvoji života občanů v našem kraji

• Aktivity a projekty ve spolupráci se státní správou a samosprávou

• Rozvíjet společenskou úlohu instituce v regionu

• Posilovat účast na environmentálních aktivitách

• Získaná ocenění instituce v této oblasti

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích



DĚKUJEME ZA VAŠE ZAPOJENÍ!

HODNĚ ÚSPĚCHŮ (nejen) V CSR AKTIVITÁCH!


