Градење меѓу - секторски партнерства за
одржлив развој
Проектот е финансиран од Европската Унија

Апликација за компанија

1. Информации за подносителот на апликацијата
Име и презиме
Назив на компанија
Работна позиција во компанијата
Е-маил
Телефонски број (мобилен)
2. Информации за компанијата
-

Дали компанијата е членка на Мрежата на Глобалниот договор?
Да
Не
Не знам

-

Дали компанијата е дел од корпорација:
Да
Не

-

Од која корпорација ? (наведете доколку сте договориле потврдно на претходното
прашање)

-

Дали компанијата има јавно декларирана определба за посветеност кон одржлив
развој при работењето?
Да
Не
Ако одговорот на претходното прашање е да
- Наведете каде конкретно искажана оваа определба(клучни цели, стратегии, политики,
извештаи итн.).
Означете во која/кои од Целите за одржлив развој аплицирате за награда:
(обележете најмалку една цел)
Цели за одржлив развој
Цел 1: Свет без сиромаштија
Цел 2: Свет без глад
Цел 3: Добро здравје и благосостојба
Цел 4: Квалитетно образование
Цел 5: Родова рамноправност
Цел 6: Чиста вода и санитација
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Цел 7: Чиста енергија
Цел 8: Достоинствена работа и економски развој
Цел 9: Индустрија, иновација и инфраструктура
Цел 10: Намалување на нееднаквоста
Цел 11: Одржливи градови и заедници
Цел 12: Одговорна потрошувачка и производство
Цел 13: Климатски промени
Цел 14: Живот под вода
Цел 15: Живот на копно
Цел 16: Мир, правда и силни институции
Цел 17: Партнерствo за остварување на целите
На кој начин избраните цели за одржлив развој стратешки се имплементираат во работењето
и делувањето на компанијата? (наведете и стратешки документи, практики на менаџмент итн)
На кој начин компанијата се вложува во развојот на избраните Цели за одржлив развој?
o Проекти
o Иницијативи
o Партнерства
o Активности
o Нова дејност
o Нов производствен процес
o Услуги
o Друго
Наведете краток опис на спроведените активности

Како мерките и активностите што ги преземате придонесуваат за исполнување на
наведената/ите цел/и за одржлив развој? (образложете)

Опишете ја поврзаноста на воспоставените практики и мерки врз основниот бизнис на
компанијата? (образложете)

10. Колкав период компанијата е посветена на спроведување на стратешките приоди во насока
на развој на Целите за одржлив развој? (наведете дали активностите/практиките се
повторуваат и на кој начин компанијата овозможува континуитет во спроведување на
стратешките определби за одржлив развој)
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Со кои чинители имате остварено партнерства и соработка за реализација на определбите за
вложување во одржлив развој ? Наведете го нивниот назив или сектор (опционално)

На кој начин ја градите довербата кон соработниците и партнерите? (наведете накусо)

Постигнати мерливи резултати (квалитативни и квантитативни) преку реализирање на
активностите во однос на Целите за одржлив развој. (Наведете конкретни, видливи промени
во компанијата и/или заедницата и целите за одржлив развој)

Како компанијата ги мотивира и поттикнува вработените и другите чинители активно да се
вклучуваат во реализирање на активности кои придонесуваат кон развој на Целите за одржлив
развој ?

Дали и на кој начин компанијата ги информира и/или консултира засегнатите страни (јавноста,
вработените, деловните партнери, потрошувачите, заедницата и други) за активностите кои ги
спроведува, а кои придонесуваат за развој наЦелите за одржлив развој?

Документи во прилог кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците во формуларот
- Копија од потврда за регистрирана дејност на компанијата издадена од Централен
регистар,
- Копија од тековна состојба на компанијата издадена од Централен регистар,
- Стратегија, политика, извештаи
- Политики, кодекси и/или други документи поврзани со целите за ЦОР;
- Комуникациски документи од активности/проект/иницијативи (публикации,
фотографии, прес клипинг, веб страна итн.),
- Други релевантни документи кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците од
формуларот за аплицирање,

Потврдувам дека исказите се вистинити и сум на располагање за дополнителни информации
(го кликаат пред да поднесат)
Клик за поднесување
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