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Τον Οκτώβριο ξεκίνησε η επίσημη παρουσίαση της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο με τη συμμετοχή στο συνέδριο του European Sustainable Development Network (ESDN) στο
Λουξεμβούργο, καθώς και στο Διεθνές Συνέδριο του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών στο Βερολίνο, ενώ για
τον μήνα Νοέμβριο έχει προγραμματισθεί η παρουσίαση της Πρωτοβουλίας στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Enterprise 2020 Summit που διοργανώνει το CSR EUROPE στις Βρυξέλλες.
Στόχος της συμμετοχής σε διεθνή forum είναι να υπογραμμιστεί η συνολική προσπάθεια που πραγματοποιείται
μέσω της Πρωτοβουλίας και των οργανισμών που συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν σε ότι αφορά την αλλαγή της
εικόνας της χώρας μας στα θέματα που άπτονται της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων δίνεται η ευκαιρία παρουσίασης της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020
ως ένα παράδειγμα πολυσυμμετοχικού διαλόγου και εμπλοκής συμμετόχων με στόχο την προώθηση του μοντέλου
της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και της παρουσίασης των φορέων και των εταιριών που πρωτοστατούν
στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Ειδικότερα στο συνέδριο του UN Global Compact στο Βερολίνο, το QualityNet Foundation, ως φορέας υλοποίησης
της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 (Sustainable Greece 2020), συμμετείχε με παρουσίαση με
επίσημο περίπτερο στο χώρο του συνεδρίου, σε συνεργασία με το στρατηγικό εταίρο της Πρωτοβουλίας, το
German Council for Sustainable Development (RNE), Θεσμικό φορέα της Γερμανικής κυβέρνησης για τα θέματα της
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Τη στενή συνεργασία των δύο οργανισμών υπογράμμισε η ίδια Prof. Dr. Lucia Reisch, μέλος του German Council
for Sustainable Development (RNE) κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου πάνελ του συνεδρίου το οποίο και
συντόνισε, αναφέροντας πως μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας που έχουν οι δύο Οργανισμοί RΝΕ & QNF,
ιδιαίτερα αναφορικά με τον Ευρωπαικό Κώδικα Βιωσιμότητας, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας
ευρύτερης πλατφόρμας προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Prof. Dr. Lucia Reisch
υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως το QualityNet Foundation είναι ο οργανισμός που προσαρμόζει τον Κώδικα
Βιωσιμότητας σε εθνικό επίπεδο με τη δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.
Παράλληλα, η project manager του RNE, κ. Yvonne Zwick, κατά την παρουσίασή της σε ειδικό break out session του
συνεδρίου αναφορικά με το θέμα της δημοσιοποίησης μη οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα και με την αντίστοιχη
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί διεξοδικότερα στα οφέλη και στα
χαρακτηριστικά του Κώδικα Βιωσιμότητας, ως εργαλείου διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των οργανισμών . Ένα
εργαλείο που υποστηρίζει τις εταιρίες στην ανταπόκριση τους στην Ευρωπαική Οδηγία και που επιτρέπει σε
εταιρίες ανεξαρτήτου μεγέθους να αναπτύξουν πολιτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης .
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Σχετικά με την Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020»
Η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 (www.sustainablegreece2020.com) που υλοποιεί το QualityNet
Foundation σε συνεργασία με τους σημαντικότερους φορείς της χώρας, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την
ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου καθώς και της
δημιουργίας μεθοδολογιών & εργαλείων που θα υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση πρακτικών
Βιωσιμότητας.
Η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 συμπληρώνοντας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της έχει συσπειρώσει
έναν μεγάλο αριθμό 33 επιχειρηματικών φορέων, 120 επιχειρήσεων, 17 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
2 Περιφερειών και 43 Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών.
Η Πρωτοβουλία υποστηρίζεται ενεργά από Διεθνείς Οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το World
Business Council for Sustainable Development, και το German Council for Sustainable Development και τελεί υπό
την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθώς και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ QUALITYNET FOUNDATION
Το QualityNet Foundation (QNF), το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, αποτελεί έναν
Οργανισμό ανάπτυξης Διαλόγου και Κοινωνικής Δικτύωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προωθεί την
Κοινωνική Υπευθυνότητα προς ένα ευρύ φάσμα συμμετόχων, την επιχειρηματική κοινότητα, τους θεσμικούς φορείς
και το ευρύ κοινό, με στόχο την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής.
Το QualityNet Foundation λειτουργεί από το 1997 και το ανοικτό δίκτυο του περιλαμβάνει 2.850 μέλη επιχειρήσεις,
360 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, 21.000 ενεργούς πολίτες και καλύπτει με την εκπαιδευτική του
δραστηριότητα τις ανάγκες 35.000 μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε χρόνο. www.qualitynet.gr
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