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Stærkt kandidatfelt dyster om CSR People Prize
Konkurrencen om at blive årets mest socialt ansvarlige virksomhed bliver hård. I alt
79 virksomheder i alle størrelser er i spil til at vinde CSR People Prize 2016, som
uddeles ved en større CSR-konference d. 7. november.
Hele 79 virksomheder bejler i år til CSR People Prize, der siden 1998 er blevet uddelt til
virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar. Vinderne bliver fundet og hædret til en
CSR-konference, som VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar afholder i samarbejde med
Dansk Industri d. 7. november i København.
VFSA står bag CSR People Prize, der går til virksomheder, som viser socialt ansvar ved fx at
forebygge stress og sygdom på arbejdspladsen, fastholde medarbejdere, som fx rammes af
sygdom, eller ved at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.
Kandidaterne til prisen tæller både helt små virksomheder og store koncerner med strategier
og regnskaber for CSR. Og virksomhederne fordeler sig også på vidt forskellige brancher som
håndværk, hotel og restauration, produktion, service og meget andet.
”Når kandidatfeltet rummer så mange forskellige typer virksomheder, så siger det mig, at alle
virksomheder kan være socialt engagerede, og mange er heldigvis villige til at tage ansvaret
på sig. Det har vi brug for, hvis vi skal lykkes med at udvide arbejdsstyrken og skabe et mere
inkluderende arbejdsmarked, hvor eksempelvis unge med udfordringer eller mennesker med et
handicap også har mulighed for at bidrage og bruge deres kompetencer” siger Sven A.
Blomberg, viceordførende direktør for Jyske Bank og formand for VFSA.
To virksomheder hædres for deres sociale ansvar
Vinderne af CSR People Prize skal findes i to kategorier. Dels for virksomheder med færre end
100 ansatte, dels for virksomheder med flere end 100 ansatte.
Sidste år vandt Restaurant Dronning Louise i Esbjerg de små virksomheders pris, mens
supermarkedskæden Fakta A/S fik prisen blandt de store virksomheder.
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har gennem en årrække været ambassadør for CSR
People Prize, og han vil også i år overrække prisen til vinderne.
Virksomheder løfter integrationsopgave
Som noget nyt uddeles prisen i år til en CSR-konference, som VFSA arrangerer i samarbejde
med Dansk Industri. På konferencen bliver der sat fokus på den tredobbelte bundlinje People,
Planet and Profit, hvor der bl.a. fokuseres på bedre ressourceanvendelse og virksomheders
muligheder for at integrere flygtninge.
”Virksomheder kan være med til at løfte en stor integrationsopgave, og samtidig kan
flygtninge være en del af svaret på den mangel på arbejdskraft, som begynder at vise sig i
nogle brancher. Derfor er flygtninge på arbejdsmarkedet et tema, der har optaget VFSA meget
i år, hvor vi bl.a. har udgivet et inspirationskatalog med erfaringer fra VFSA’s
medlemsvirksomheder med at integrere flygtninge på arbejdspladsen,” siger Sven A.
Blomberg.

På konferencen d. 7. november bliver der desuden fokuseret på, hvordan virksomheder kan
være med til at finde løsninger til at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
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FAKTA OM KONFERENCEN



DI og VFSA’s konference afholdes 7. november i Dansk Industris Hus på Rådhuspladsen
i København.



Nærmere information om konferencen og tilmelding udsendes i september

FAKTA OM VFSA og CSR PEOPLE PRIZE:

•

VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar - står bag prisen, der er en del af
VFSA’s samlede strategi for at sætte socialt ansvar på dagsordenen hos danske
virksomheder.

•

VFSA blev oprettet i 1996 og består af en række danske erhvervsledere fra de største
danske virksomheder. Medlemmerne er alle personligt udpeget af
beskæftigelsesministeren og fungerer som rådgivende organ for ministeren.

•

Med uddelingen af CSR People Prize hylder VFSA de virksomheder, der gør en særlig
indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har
vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens
visioner.

•

Med deres historier ønsker VFSA at inspirere flere virksomheder til at tage et socialt
ansvar til gavn for samfundet, virksomhederne og den enkelte.

•

Se mere om VFSA og CSR People Prize på: www.vfsa.dk

Sven A. Blomberg, viceordførende direktør i Jyske Bank, er formand for VFSA, mens de
øvrige medlemmer tæller ledere fra bl.a. Falck, ISS og Danfoss.

