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Rekord mange virksomheder dyster om at vinde CSR People Prize
Der bliver hård konkurrence om at vinde årets udgave af CSR People Prize. Flere
virksomheder end nogensinde før er indstillede til prisen, som uddeles til CSR
Awards, hvor CSR-guruen Mark Kramer er blandt talerne.
I alt 146 virksomheder kandiderer i år til at vinde CSR People Prize, og det er det største antal
i prisens 15-årige levetid. Vinderne afsløres til CSR Awards, der i år finder sted 30.-31. oktober
i Holstebro Musikteater.
VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar står bag CSR People Prize, og det store
kandidatfeltet tæller virksomheder fra vidt forskellige brancher. Sven A. Blomberg,
viceordførende direktør i Jyske Bank og formand for VFSA, ser det som et udtryk for, at socialt
ansvar er blevet en helt naturlig del af driften i mange virksomheder.
”Det er meget spændende, at alle typer virksomheder fra små håndværksmestre til store
koncerner og både offentlige og private er med i kandidatfeltet. Jeg mener, det er med til at
vise, at mange danske virksomheder, uanset størrelse og branche, ser en fordel i at styrke et
rummeligt arbejdsmarked. Det er ganske enkelt en kerneværdi i mange virksomheder, at man
tager et socialt ansvar,” siger Sven A. Blomberg.
Kan socialt ansvar måles?
I forbindelse med prisuddelingen holder VFSA desuden en særlig workshop med temaet
benchmarking af socialt ansvar. Her vil VFSA og en række indbudte gæster debattere
muligheder og begrænsninger for, at virksomheder kan måle deres sociale ansvar på en række
forskellige parametre.
På workshoppen præsenterer VFSA bl.a. et bud på, hvad virksomhederne kan måle sig på, hvis
de i deres medarbejderstab ønsker at afspejle det omgivende samfund, og eksempler fra
ansøgerne til dette års CSR People Prize tages også frem på workshoppen.
Harvard-professor er hovedtaler til CSR Awards
Til CSR Awards bliver CSR People Prize uddelt sammen med en række andre CSR-priser. Det
er CSR Fonden, som står bag CSR Awards, der er en fejring af alle de virksomheder i
Danmark, der kombinerer samfundsansvar med forretning.
Ligesom tidligere år, får award-showet også i år fint besøg. CSR-guruen og senior fellow ved
Harvard-universitet, Mark Kramer, er blandt årets prominente talere sammen den anerkendte
skribent og CSR-konsulent, Christine Bader, samt den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels.
Blandt talerne til CSR Awards er desuden også en række erhvervsfolk og ministre.
To vindere af CSR People Prize
Når CSR People Prize bliver uddelt i Holstebro Musikteater, vil der være to vindere, da prisen
uddeles i to kategorier. Dels til virksomheder med færre end 100 ansatte, dels til virksomheder
med flere end 100 ansatte. Sidste år gik priserne til A/S Bevola i Ringsted, som bl.a. leverer
dele til opbygning af lastbiler, og til pensions- og sikringsselskabet ATP.
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrækker CSR People Prize til vinderne i Holstebro
Musikteater. Du kan se en liste over alle indstillede virksomheder til CSR People Prize 2014 på
www.vfsa.dk
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FAKTA OM CSR PEOPLE PRIZE OG CSR AWARDS:


VFSA har siden 1999 uddelt den prestigefyldte hæderspris CSR People Prize
(tidligere kendt som Netværksprisen).



Prisen gives til virksomheder, der både er gode til at forebygge nedslidning, samt
fastholde og indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.



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



Med deres historier kan vi inspirere andre virksomheder til at tage små og store skridt
inden for virksomhedernes sociale ansvar.



CSR People Prize bliver, sammen med en række andre priser inden for CSR-området,
overrakt ved det store CSR Awards 2014, der finder sted 30.-31. oktober i Holstebro,
hvor der deltager omkring 1.000 topledere og CSR-praktikere fra det private og
offentlige erhvervsliv, forskere, brancheorganisationer, NGO’er samt deltagere fra
ministerier og styrelser for at diskuterer, hvordan danske virksomheder kan koble
forretning og bæredygtighed.



Billetter til CSR Awards kan købes via CSR Fondens hjemmeside.
Læs mere om CSR Awards på www.csrfonden.dk og www.vfsa.dk.

FAKTA OM VFSA:


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



VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren og fungerer som
rådgivende organ for ministeren om virksomheders sociale ansvar.



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

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) består af en række danske erhvervsledere, som personligt er udpeget til at rådgive
Beskæftigelsesministeren i spørgsmål om virksomheders sociale ansvar.
VFSA’s hovedformål er at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i det politiske system, og inspirere flere virksomheder til at
gøre en indsats for at forebygge, fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Dette gøres bl.a. via uddelingen af
CSR People Prize til socialt ansvarlige virksomheder, samt ved iværksættelsen af nytænkende projekter, så som High:Five og
Route 25.
Læs mere om de enkelte VFSA medlemmer, CSR People Prize og VFSA’s andre aktiviteter på: www.vfsa.dk

