CARVE CONSULTING CSR KURSER 2016

CSR i praksis – Sustainable Development Goals
1 DAGS KURSUS

målene kan bruges som strategiske temaer i CSR-indsatsen

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling trådte i kraft

og hvordan indikatorer kan bruges til understøtte og mulig-

d. 1 januar 2016 og skal være opfyldt i 2030. Med vedtagelsen

gøre konkrete handlinger. Sammen vil vi identificere, hvilke

af verdensmålene, har FN’s 193 medlemslande forpligtiget sig

muligheder netop din virksomhed har for at bidrage positivt

til at omsætte visionen om øget global lighed og en bæredygtig

til den globale dagsorden for bæredygtig udvikling.

verden til konkret handling. Virksomheder verden over har med
målene fået en ramme, som de kan bruge strategisk i deres
CSR-indsats.
Carve Consultings 1-dags SDG-kursus vil ruste dig og din virksomhed til at bruge målene i praksis. Vi vil illustrere hvordan

KURSET OMFATTER

›
›
›
›

Introduktion til Sustainable Development Goals (SDGs)
SDGs som strategiske temaer i CSR indsatsen
SDGs og CSR indikatorer
Måling og rapportering på SDGs ved hjælp af GRI

UNDERVISERE
BIRGITTE KOFOD OLSEN, PARTNER, PH.D

af rapporten ”Danske virksomheders CSR rapportering – er

Birgitte har 20 års erfaring på CSR-området, som forsker og

de parate til de nye lovkrav?”. Hun har derigennem opnået

leder på Institut for Menneskerettigheder, som CSR chef i Tryg

indsigt i de mange forskellige måder, CSR kan integreres på og

og som rådgiver. Hun deltog i de første diskussioner i FN-regi

rapporteres om, og omsat dem til de cases for god praksis, der

om virksomheders ansvar i forhold til menneskerettighederne,

indgår i kurset. Som M.Sc. i International Udvikling og Mana-

og har undervist, holdt foredrag og forelæsninger om CSR både i

gement, har Emilie desuden solid viden om socioøkonomiske

Danmark og udlandet, ligesom hun har skrevet flere publikationer

udviklingsprocesser, bæredygtighed og praktisk erfaring med

inden for feltet. Hun har rådgivet private virksomheder, offent-

projektledelse i Sydamerika.   

lige myndigheder og organisationer om CSR og har derigennem
opnået bred indsigt i, hvordan CSR-indsatsen gøres praktisk

VIRKSOMHEDSREPRÆSENTANTER

relevant, værdiskabende og robust. Hun modtog i 2012 prisen

Vi trækker på den ekspertise og erfaring, vores kunder og sam-

som årets erhvervskvinde for sin indsats for mangfoldighed.

arbejdspartnere har i forhold til omsætning af CSR strategier til
praksis og resultater. Du vil derfor møde repræsentanter for en

EMILIE LOUISE FAURHOLDT, KONSULENT

række virksomheder på kurset, der har opnået god praksis på det

Emilie har udarbejdet analyser af implementering af FN’s

områder, de fortæller om. De virksomheder, der bliver præsen-

Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv i H&M

teret, vil afspejle deltagernes brancher og vil derfor først kunne

og Tryg, og har i Carve Consulting medvirket til udarbejdelse

oplyses i tilknytning til kurset.
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DATO OG TID
Forårskursus

Efterårskursus

Torsdag den 26. maj kl. 9.00-17.00  

Torsdag 15. september kl. 9.00-17.00

MÅLGRUPPE
Erfarne CSR medarbejdere, der ønsker at arbejde strategisk og praktisk med SDG-temaerne, og deltagere,
der har deltaget i de to andre kurser.  

PRIS
Kr. 3.850 for 1 kursusdag – inkl. materiale og forplejning
Antal deltagere 12

KURSETS METODE
Læring
Vi formidler standarder, principper, lovgivning og praksis gennem:

›
›

cases fra de virksomheder, vi samarbejder med
slides, eksempler, film, quiz, test og tjeklister

Refleksion
Vi diskuterer udfordringer og handlemuligheder eller løsninger gennem:

›

test, dilemmaer og spil

Handling  
Du omsætter din nye viden til jeres egen kontekst ved at undersøge:

›
›
›

hvad gør din virksomhed
hvad er relevant at gøre
hvordan kan I komme i gang

Hvis du ønsker mere information
om kurserne og deres indhold
eller gerne vil tilmeldes er du
velkommen til at kontakte
Emilie Louise Faurholdt
+45 20 62 98 98 | elf@carve.dk
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