
Корпоративна Социална Отговорност  

Въведение



Какво е Корпоративна Социална Отговорност?

КСО като цяло се разбира като начин, чрез който една компания

постига баланс между своите икономически, екологични и социални

дейности, като в същото време отговаря на очакванията на

акционерите и заинтересованите страни. В този смисъл, е важно да се

направи разлика между КСО, като стратегическа концепция за

управление на бизнеса, и между благотворителност, спонсорство или

филантропия.

Източник: UNIDO

Корпоративната социална отговорност е концепция за управление, чрез която 

компаниите интегрират социални и екологични проблеми в своите бизнес 

операции и взаимоотношения със своите заинтересовани страни.

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr


В периода от 1980 до 2003 г., са представени 37 

дефиниции за КСО

КСО се отнася до задължението на бизнеса да следва 

политики, да взема решения или да следва линии на 

действие, които са желани от гледна точка на целите и 

ценностите на нашето общество. (Боуен, 1953 г.)

Според Дръкер (1984)  цел на „социалната отговорност“ е да 

превърне социалния проблем в икономически възможности и 

икономическа изгода, в производствен капацитет, в 

компетентност и възможности за добре платени работни 

места.



Пирамидата на КСО на Карол

КСО обхваща икономическата, правната, етичната и филантропска
отговорност, която една организация носи към обществото. (Карол, 1991)

Фигура: Пирамидата на КСО на Карол, 

Карол (1991)

Фигура: Версия на пирамидата на КСО на 

Карол за 21-ви век, Баден (2016)



Трите основни стълба на Корпоративната Социална

Отговорност са:

Икономически

Околна среда

Социални



За да бъде устойчив, бизнесът трябва да бъде печеливш. Въпреки това, печалбата не бива да

надмине другите два стълба. Всъщност, печалбата на всяка цена не е това, което представлява

икономическият стълб. Дейностите, които отговарят на икономическия стълб, включват

съответствие, правилното управление и управлението на риска. Понякога, този стълб се нарича

стълб на управлението, отнасящ се до доброто корпоративно управление - съветите на

директорите и ръководството се съобразяват с интересите на акционерите, както и с общността

на компанията, продуктите, крайните потребители и всички включени заинтересовани страни.

По отношение на управлението, инвеститорите вероятно биха искали да знаят, че компанията

използва точни и прозрачни счетоводни методи и че на акционерите се дава възможност да

гласуват по важни въпроси. Те също така могат да искат уверения, че компаниите избягват

конфликт на интереси при избора си на членове на борда, не използват политически

инструменти, за да получат неоправдано благоприятно отношение и разбира се, не се

ангажират с незаконни практики. Включването на икономическият стълб и печалбата прави

възможно корпорациите да се включат в стратегиите за устойчивост. Икономическият стълб

осигурява противовес на крайни мерки, които корпорациите понякога са принудени да приемат,

като например незабавно изоставяне на изкопаеми горива или химически торове, вместо

постепенни промени.

Източник: Investopedia

Трите стълба: Икономически

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Трите стълба: Околна среда

Много компаниите са установили, че благоприятното въздействие върху планетата

може да има и положителен финансов ефект. Намаляването на количеството

материал, използван за опаковане, обикновено намалява общите разходи за продукта.

Walmart притежава подобна стратегия чрез инициатива за нулеви отпадъци и по-малко

опаковки, като повечето опаковки се набавят от рециклирани материали.

Едно от предизвикателствата пред стълба за околната среда е, че икономическото

въздействие често не се оценява напълно, без да се анализират допълнителни външни

фактори. Общите разходи за отпадъчни води, въглероден диоксид, мелиорация на земята и

отпадъци като цяло не са лесни за калкулиране. Тук идва на помощ сравнителният анализ, в

опит да се определят и анализират тези външни фактори, така че процесът в на тяхното

редуциране да бъде проследен и докладван по-успешно.

Източник: Investopedia

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Трите стълба: Социални

Устойчивият бизнес трябва да има подкрепата и одобрението на своите служители,

заинтересовани страни и общността, в която той оперира. Подходите за осигуряване и

поддържане на тази подкрепа са различни, но в крайна сметка се свежда до това бизнесът да

има справедливо отношение към служителите си и да бъде ‘’добър съсед’’ и член на

общността на локално и глобално ниво.

От гледна точка на служителите, компанията в която те работят е хубаво да се фокусира

върху стратегии за задържане и ангажиране на персонала, като по-добри обезщетения за

майчинство и бащинство, гъвкав работен график и възможности за учене и развитие. За по-

силна ангажираност на общността, компаниите са измислили много начини за принос към

нея, включително набиране на средства, спонсорство, стипендии и инвестиции в местни

проекти. В глобален мащаб, социалният бизнес трябва да е наясно как функционира веригата

му за доставки. Използва ли се детски труд? Справедливо ли се заплаща труда на

работниците? Безопасна ли е работната среда? Много от големите търговци на дребно правят

своите анализи, защото има много случаи на възмущение на обществеността от трагедии като

срива на фабриката в Бангладеш, което илюстрира неизвестни досега рискове при доставката

ако се избере най-евтиния доставчик на продукти или суровина.

Източник: Investopedia

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Защо КСО е важна за една организация?



Трансформиране на нашия свят: Програма за 

устойчиво развитие до 2030 г.

Тази програма е план за действие за устойчиво развитие и просперитет на хората, по цялата Земя.
Планът също така се стреми да укрепи световния мир. Целите за устойчиво развитие (ЦУР) се раждат
по време на Конференция на ООН за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 2012 г. Целта е да се
създаде набор от универсални цели, които отговарят на спешните екологични, политически и
икономически предизвикателства, пред които е изправен нашият свят.

ЦУР заменят Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), които стартират глобални усилия през 2000
г., за справяне с бедността. ЦХР установи измерими, общоприети цели за справяне със световната
бедност и глад, предотвратяване на смъртоносни болести и разширяване на основното образование за
всички деца, наред с други приоритети за развитие.

Според UNCTAD (2014). Доклад за световните инвестиции, финансовият дефицит за постигане на ЦУР в
развиващите се страни се оценява на 2,5 - 3 трилиона щатски долара годишно, така че корпоративната
социална отговорност е решението за постигане на устойчиво развитие от бизнес сектора.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf


Бизнес ползи от устойчивия бизнес модел
Устойчивия бизнес модел също така насърчава:

Иновациите Намаляване на 

разходите

Диференциация на 

марката

Дългосрочно мислене Ангажираност на 

служителите

Ангажиране на 

клиентите

Източник: https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-

companies-should-embrace-csr

https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embrace-csr


КСО срещу подвеждащата реклама/информация

Сега, повече от всякога, има обществен натиск върху компаниите да засилят
фокуса си върху социалната отговорност, за да допринесат за постигането на
устойчиви цели. Подвеждащата реклама/информация е термин (дейност), често
свързан с КСО, което противоречи на истинската идея за КСО, и се използва с цел
злоупотреба.

Подвеждащата реклама/информация е процес на предаване на невярна или
подвеждаща информация, че продуктите на една компания са по-екологични -
счита се за необосновано твърдение и заблуда на потребителите.

Например, компаниите, ангажирани с екологично поведение, могат да твърдят, че
техните продукти са от рециклирани материали или при тяхното производство се
реализира икономия на енергия. Въпреки че някои от претенциите за опазване на
околната среда може да са отчасти верни, компаниите, занимаващи се с
подвеждащата реклама/информация, обикновено преувеличават своите
твърдения в опит да заблудят потребителите.

Източник: Investopedia

https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp#:~:text=Greenwashing%20is%20the%20process%20of,products%20are%20more%20environmentally%20sound.&text=For%20example%2C%20companies%20involved%20in,or%20have%20energy%2Dsaving%20benefits.


Какво означава КСО за сектора с 

нестопанска цел



Тест

Не-
правителствени 

Организации

Не са свързани с 

политиките за КСО

Споделят същите

цели с КСО

Не се интересуват

от партньорства с 

корпорации чрез 

програми за КСО

Използват КСО, за 

да опишат добрите

си практики

Правилният отговор е: Споделят същите цели с КСО



КСО и секторът с нестопанска цел

Барометърът за партньорства между корпорации и

неправителствени организации за 2013 г., показва:

84% от компаниите и 96% от НПО очакват партньорствата

между корпорациите и НПО да станат по-важни за техните

организации през следващите три години.



КСО и секторът с нестопанска цел

ксо

Подобни цели: 
Да обслужва

обществения интерес 
чрез дистрибуция на 

стоки и услуги.

Сектор с 
нестопанска 

Цел



КСО и секторът с нестопанска цел
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Равни възможности за 
заетост за хора от 
различен произход

Рециклиране и 
възприемане на 

екологични практики

Равенство между 
половете на работното 

място

Въпреки това, много 

организации с 

нестопанска цел са 

склонни да избягват 

фразата „корпоративна 

социална отговорност“, 

тъй като тя е обвързана с 

корпоративна и бизнес 

терминология.



КСО и секторът с нестопанска цел

ДОРИ с бързия растеж и силната конкуренция за материални и финансови 

ресурси,

нестопанският сектор все още не е разработил рамка за КСО, която да създаде 

по-силен и устойчив сектор.

Липсата на рамка за КСО създава 

условия за измами, като например 

вътрешно/външно поведение, което е 

незаконно, неприемливо или в 

противоречие с тяхната мисия.

Разработването на рамка за КСО може

да има положителен ефект върху

целия сектор.



Пример

СЛУЧАЙ: ХАИТИ

В края на 2011 г., Червеният кръст 

стартира многомилионен проект за 

трансформиране на Хаити, който е 

силно засегнат от земетресение, през 

2010. Основният фокус на проекта е 

изграждане на стотици жилища.

Въпреки че Червеният кръст 

декларира, че е построили домове 

за повече от 130 000 души, 

реалният им брой, построени в 

Хаити е шест.



Устойчивост на сектора с нестопанска цел и отчитане

Те не могат да 
изискват 

действия от 
корпорации, 

които те самите 
не са готови да 

извършат

Те също трябва 
да се стремят 

към екологично 
чисто 

управление на 
стоки и 

отпадъци.

Те могат да се 
възползват от 

спестяването от 
разходи в резултат 

на отчитане на 
показатели от 
социалното 

въздействие и 
усилията за 
устойчивост 

Те могат да 
привлекат по 

престижни дарители 
към своята 

организация и да 
позволят на 

инвеститорите да ги 
приемат като 

надеждни

Защо НПО и 

организациите 

с нестопанска 

цел трябва да 

докладват за 

устойчивост и 

въздействие?



Какво трябва да имате предвид при 

прилагането на КСО



Стъпки за прилагане на Корпоративна Социална
Отговорност
Направете своите проучвания - За да разберете какви инициативи може да приложите, започнете с 
проучване на успешни инициативи от миналото.

1. Дефинирайте целите си - вие сте в процес на изграждане на силна фирмена култура, ако вече не сте
създали такава. Какъвто и да е вашият случай, целите на вашата корпоративна социална отговорност трябва
да са в съответствие с корпоративната културата на вашата компания и да са донякъде свързани с това, което
тя прави.

2. Определете бюджет – Създайте бюджет за инициативи за корпоративна социална отговорност. След това
проучете и преценете разходите за идеите ви за корпоративна социална отговорност. Добре е да се
възползвате от общността и вашите заинтересовани страни, но е важно да го направите по начин, който
отговаря финансово за вашата компания (в противен случай може да не работите достатъчно дълго време за
да приложите бъдещи инициативи за корпоративна отговорност).
3. Създайте инициативи - Най -добрият начин за разпространение на КСО е хората действително се 
интересуват от нея. Вашият персонал може да има някои изненадващо добри идеи относно корпоративните 
политики, които можете да приложите.

4. Ангажирайте вашия екип - След като решите какви инициативи на КСО да приложите, трябва да включите и 
вашият екип. Покажете им как тези инициативи ще помогнат на бизнеса да расте и да печели. Обяснете също 
така, как тези инициативи ще бъдат от полза за общността и заинтересованите страни, както и как ще бъдат от 
полза за самите тях. Позволете на екипа си да получи опит от първа ръка за плановете, които въвеждате.

Източник: https://www.nexa.com/article/5-steps-to-implement-corporate-social-responsibility-in-a-small-business

https://www.nexa.com/article/5-steps-to-implement-corporate-social-responsibility-in-a-small-business


Как да приложим КСО в спортните организации?

1 Определете вашата мисията и как искате да я постигнете.

2 Определете вашите заинтересовани страни и какви потенциални ценности им 

носите.

3 Определете какво означава КСО за вашите заинтересовани страни и как те са

свързани с мисията и визията на вашата организация.

4 Оценете какво вече прави вашата организация в тази област и кои са 

хората/марките/инициативите, които подкрепяте.

5 Осъзнайте кои въпроси на КСО са най-важни за вас и заинтересованите ви 

страни.

6 Помислете за минимизиране на вредното въздействието върху околната 

среда.

7 Подредете приоритетите и се съсредоточете върху тях.

8 Включете приоритетите си в цялостната си бизнес стратегия и подход.

9 Оценете потенциалните рискове чрез прилагане на конкретно действие.

10 Уведомете контактите ви за приоритетите ви относно КСО.



КСО в действие- Добри практики на 

организации с нестопанска цел и 

малки организации, прилагащи

инициативи за КСО



Borussia Dortmund 

Борусия Дортмунд 
подкрепя и укрепва 

демократичните, 
антирасистки групи и 

инициативи сред 
своите 

привърженици. Един 
пример за такава 

инициатива е 
ballpiel.vereint! - игра 
на думи, съчетаващи 

пълното име на 
клуба, Ballspielverein
Borussia, и немската 
дума за „свързва“.

Инициативата е създадена през 2014 г., и е независима от 
клуба.

Тя има за цел „да повиши осведомеността за 
ежедневната дискриминация“.

Тя е продължение на Fanprojekt, или „фен проект“ -
младежка социална програма, разработена в 
Германия през 80 -те години на миналия век, когато 
често се чуваха расистки скандирания по германски 
стадиони.

Борусия Дортмунд и Fanprojekt организират 
образователни пътувания до бивши концентрационни 
лагери за младежи. Пътуванията струват само 50 евро (56 
долара), включително полети, настаняване и други 
разходи, като се покриват клуба.



Световна лека атлетика
През 2018 г., Световната лека атлетика се обединява с ООН „Околната среда и

Коалицията за Климата и Чистия Въздух“, за да разбере по-добре въздействието

на мръсният въздух върху човешкото здраве, установявайки петгодишно

партньорство за наблюдение на качеството на въздуха около 1000

лекоатлетически писти по света. Данните, събрани на местата за провеждане на

състезания, сега се използват за разработване на база данни за качеството на

въздуха в реално време, за подпомагане на атлетите да избират най-доброто

време за бягане в градовете си, за подпомагане на организаторите на събития

при проектирането на по-безопасни графици и за изследване на връзката между

качеството на въздуха и по–добро представяне в атлетиката. Монитор,

инсталиран за миналогодишните световни серии в Йокохама, дори доведе до

рецензирана научна публикация.



Океанската надпревара

Освен че предприема стъпки за намаляване на вредното

екологично въздействие от събитията, които провежда, The

Ocean Race допринася и за научно анализиране и разбиране на

здравето на океана и последиците от климатичните промени.

Състезателни лодки се използват и като изследователски кораби,

като събират данни за температурата на морската повърхност,

концентрациите на микро-пластмаси и киселинността на океана,

докато пътуват през някои от най-отдалечените части на

планетата. След това, тези данни се предоставят безплатно, като

допринасят с ценни знания за международната научна общност.



Цитат

„Протегнете ръка и помогнете на другите. 

Ако имате силата да направите някого 

щастлив, направете го. Бъдете катализатор, 

бъдете промяната, бъдете разликата или 

бъдете вдъхновение. Бъдете пример. 

Светът се нуждае от това. «

Джърмъни Кент



Практическа дейност

Разделете се на малки групи (3-5 души) и обсъдете
15 минути следните въпроси:

✓ Какво прави вашата организация, относно КСО?
✓ Кои практики за КСО използвате в ежедневната си 

работа като част от управлението?
✓ Как можете да подобрите работата на вашата

организация, чрез процеса на вземане на решения?
✓ Вашата организация има ли стратегия за КСО?
✓ Смятате ли, че КСО е важна? Обяснете защо.

Запишете основните изводи и ги представете на
цялата група (10 минути).
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Благодарим за вашето внимание!



Спортът - посланик на положителна

промяна в обществото



Значението на социално отговорното управление

Връзката между качеството на управление и дейностите по КСО в днешно време

е много ясна. Организации с по-добри дейности и управление на КСО са тези,

които действат в добрия интерес на всички свои заинтересовани страни, от

служители и клиенти до общността и правителствата.

Управлението, водено от интересите на заинтересованите страни (за разлика

от акционерите), изисква участието на лидерите на компанията. Това включване

води до практики и политики, насочени към заинтересованите страни, които са

социално отговорни. Например нагласите на лидерите определят крайното

етично поведение или действията на служителите на компанията.

Накратко, ако мениджърите искат техните компании да бъдат социално

отговорни, първата стъпка е да се разгледат техните управленски практики.

Управлението на качеството, фокусирано върху удовлетвореността на

заинтересованите страни, води до качествени социални резултати. Това е много

важно и за спортните организации и асоциации, когато изпълняват дейности,

които оказват влияние върху местните общности.



Корпоративна социална отговорност в спорта

„Политиките за социална справедливост се застъпват от предизборни 

групи и нови социални движения, които до голяма степен са фокусирани 

върху преследването на дългосрочни структурни промени в различните 

общества. Тези дейности могат да включват кампании например срещу 

злоупотребата и експлоатацията на работници в заводи за производство на 

спортни стоки; или кампании срещу конкретни нации, участващи в спортни 

събития, въз основа на граждански права и нарушения на правата на човека “.

Джулианоти (2015)

Корпоративната социална отговорност в спорта в повечето случаи се свързва с
неолиберални политики, особено тези, прокарани от международни корпорации,
които обикновено са с акцент върху доброволчеството, съсредоточени върху
частното финансиране и влияние.

В тази случаи, КСО се различава от държавните модели за намеса и управление.
Дейностите по КСО могат да обяснят социалните стратегии на корпорациите като
„положителни за бизнеса“, от гледна точка на подпомагане на
производителността, рентабилността, корпоративния профил и продажбите.



Основна цел на кампаниите и дейности по КСО

Спортът е перфектен инструмент за 
засилване на участието и 

сътрудничеството между хората.

Без значение от вида спорт, той 
може да създаде връзки и мостове 
между „различните“ в обществото.

Спортът се превърна в основен 
инструмент за борба със 
социалното изключване, 

дискриминацията, расизма и 
насилието

В историята има няколко случая, в 
които спортът обединява страните 

(например футболистът Дрогба, 
прекратяващ гражданска война в 

Кот д'Ивоар), или спомага за 
подобряване на трудната социална 

и политическа ситуация.

Разбира се, спортът може да се 
използва и като инструмент за 
ескалация, но като цяло той е 
положителен инструмент за 
насърчаване на „добрите“ ценности 
в обществата.

Днес е трудно да се намерят 
спортни събития или спортни 

организации, които да не 
популяризират положителни 

ценности, свързани с физическата 
активност и възможностите, които 

спортът може да създаде за хора в 
неравностойно положение.



В днешно време дейностите по КСО са от решаващо значение и се използват
дълбоко, за да се справят с проблемите в спорта, както и за изграждане на
репутация и атрактивност за спортните организации.

Чрез популяризиране и предоставяне на дейности и събития, основани на КСО,
спортните организации се обръщат към широката общественост и
предприемат действия, които насърчават положителни промени за всички
участващи страни. Дейностите по КСО трябва да бъдат постоянни и да се
прилагат непрекъснато, за да се насърчи реална промяна и да се насърчат
положителните резултати за общностите и участниците, както и за широката
общественост.

Смята се, че събитията, базирани на КСО, или популяризирането на КСО по
време на спортни събития ще доведат до положителни резултати по
определени въпроси. По своята същност спортът има привилегирована роля в
насърчаването на приобщаването, равните права и борбата срещу расизма и
дискриминацията. Всичко започва с промяна на езика, грижи за конкретни
проблеми, разговори по него и тогава колелата ще се движат и ще бъде по -
лесно да се капитализират и насърчават здравословните подходи още повече.

Как КСО допринася за справяне с обществените

предизвикателства?



Някои примери от много различен спорт и контекст

Независимо от контекста, без значение от вида спорт, независимо от произхода, необходим за

достъп до този конкретен спорт, ценности като: приобщаване, борба с расизма, борба с насилието

и дискриминацията са дълбоко свързани и присъстват в комуникационни стратегии на повечето

спортни федерации и организации.

Във Футболът (от отборите, до 

национални федерации и 

международни организации, 

популяризиращи най -големите 

събития) - ясни посланията  за 

уважение и отхвърляне на 

расизма и дискриминацията.

Формула 1 прие няколко 

действия и инициативи по КСО 

за насърчаване на социалното 

включване и борба срещу 

расизма и всякаква форма на 

дискриминация чрез кампанията 

си „#WeRaceAsOne ”.



Спортът - инструмент за положителна промяна

Като се има предвид влиянието на спорта и като се има предвид фактът, че обикновено
физическата активност започва в ранна възраст, можем да кажем, че спортът е невероятен
катализатор за положителна промяна, ако добрите практики се прилагат правилно.

Влиянието на спортните организации и федерации, както и това от организации с нестопанска
цел, е от решаващо значение за развитието на здравословни дейности, способни да направят
промяна в обществата. Спортът и тези организации могат да станат посланици на тази
положителна промяна.

Международно 
признати 

ценности като 
борбата срещу 

расизма и 
дискриминацията 
или социалното 
включване могат 
да бъдат част и 
трябва да бъдат 

част от този 
процес.

прилагането на 
правилни 

политики и 
правилно 

поведение на 
младежи и 

спортисти като 
цяло

насърчаване на 
участия, 

сътрудничество 
и работа в 

екип.

Самата 
природа на 

някои спортове



Предизвикателства за дейностите по КСО в спорта

Въпреки това, дейностите по КСО в спорта също са изправени пред различни проблеми,

някои от които са наистина решаващи. Тези точки по принцип не са конкретни само за

КСО в спорта, но обикновено се отнасят и за други области на КСО дейност.

Дали КСО и спорта 
имат осезаеми 

социални 
въздействия и 

ползи?

• Трудно е да се разграничи това, което е направено успешно и 
това, което са направили организациите най -вече като 
„маркетингова кампания“. 

• Изключително важно е да се измери и оцени въздействието на 
дейностите и да се включат и целевите групи или участници в 
процеса на оценка.

НПО, 
финансирани от 
програми за КСО

• Що се отнася до неправителствените организации в проекти за 
спорт и развитие, които се финансират чрез КСО, има въпроси 
относно степента, до която целевите групи са напълно 
консултирани относно техните нужди и ангажирани с 
планирането, изпълнението и оценката на проектите по КСО. 
Обикновено потребителите и широката общественост „се 
доверяват“ на повече финансиращи действия от правителства 
или национални/международни асоциации.



Предизвикателства за дейностите по КСО в спорта

Организации с негативна 
репутация

• Организации, които събират негативна репутация в основните
си области на дейност - например злоупотреба с работници,
излишни печалби, замърсяване на околната среда или
предполагаема корупция-винаги ще привличат значителна
степен на обществен скептицизъм или негативни коментари,
ако се занимават с КСО дейност, свързана с по - широко
маркетингово преобразяване

• Това отчасти е трудно за спортните организации, но е възможно
в по-широк мащаб. (Например следващите финали на
световното първенство по футбол ще се играят в Катар (2022
г.), а международните медии, политици и предизборни групи
вече подчертаха какъв е рекордът на държавата от Персийския
залив относно отношението към работниците мигранти и
гражданските права за гейове и лесбийки. Това не е нещо,
което може да забравим, просто защото са успели да осигурят
много важно спортно събитие.

Кои дейности по КСО са 
отворени за обсъждане

Колко са отворени за критика, анализ и дискусии? Би било
разумно и желателно да има подход, способен да взаимодейства
с възможно най-много заинтересовани страни.



Говорейки за здравословни подходи...

✓ В днешно време е абсолютно правилно да се каже, без да е

необходимо да се доказва, че спортът е необходим за здравословен

начин на живот и по-добро качество на живот. Въпреки, че не всички

държави в Европа имат един и същ подход, важно е да се каже, че

правителствата и държавите като цяло трябва да популяризират

спорта още от най-ранните години.

✓ Положителните ефекти от по-широк и задълбочен подход в

образованието, благодарение на спортната активност, са много

мощни и категорично необходими. Всъщност, чрез спорта не само е

възможно да се насърчи здравето, дисциплината и

благосъстоянието като важни ценности в живота, но и да започне да

провокира други важни и необходими ценности. Сред тях имаме

социално приобщаване, равнопоставеност и права за всички, борба с

изключването, с всяка форма на дискриминация и с расизма и

насилието - вербално и физическо.

✓ Да не говорим за невероятното значение на спорта в ранна възраст

за всяко дете с увреждане или здравословен проблем.



Нашите общности

Спортът и дейностите по КСО, осъществявани чрез спорт, не трябва да влияят

само на младежите и спортистите. Той може да повлияе на широката

общественост и на населението като цяло и е важно да се посочи, че може да

има резултати дори в по-малки мащаби. Една организация може и да

популяризира посланието си и положителни ценности чрез големи събития и

големи дейности, но може да постигне добър ефект и при популяризиране и

работа на регионално ниво. Възможно е да има хора, изправени пред социално

изключване, дискриминация и насилие, а дейностите по КСО могат да им

помогнат да намерят нови цели, нови възможности и ново насърчение.

Да не говорим за образователните възможности, повлияни от изпълнението на

спортни дейности, насърчаващи положителни ценности. Работата в трудна

среда не е лесна и дългосрочните резултати често се постигат след

продължителна работа, поради което е важно да се инвестира в дългосрочни

действия, защото така ще се осигури положително въздействие върху

общностите и отделните лица.



Добри практики и истории за успех

Обсъдихме възможностите и въздействията, които КСО в спорта може да

постигне, когато се прилага успешно, но е добре да се запознаем и с добри

практики, реализирани от други организации.

Как се справят с проблемите, които обсъждахме? Как насърчават

положителните промени в обществото чрез спорта?

SAVE

Gioca con me

Образователни институции и НПО Големи Спортни Организаци



Заключения/Въпроси и отговори

Обсъдихме и прегледахме възможностите на спорта като катализатор за

положителни промени, както и предизвикателствата, пред които са изправени

дейностите на КСО, когато се прилагат.

Спортът е мощен инструмент и в комбинация с подходите за КСО може да

доведе до страхотни резултати както за нашите организации и нашите

общности, така и за нашето общество като цяло.

Очакваме вашите въпроси и споделяне на личен опит!



Благодарим за вниманието!



КСО в управлението на спорта: 

Как спортът е свързан с 

политиките по КСО



Въведение

През последните години спортните 
организации все повече включват КСО 

в работата и дейността си, като 
предприемат действия и инициативи в 

подкрепа и насърчаване на 
социалните каузи.

Тази еволюция и насърчаването на 
КСО от и чрез спортни организации 
отразява както историческата роля, 

влияние и значение на спорта в 
обществото, така и неговата 

непрекъсната професионализация -
комерсиализация, която включва 

спортни организации, възприемащи 
практики и подходи на частни 

компании.

Всъщност, мнозина твърдят, че е от 
съществено значение за спортните 
организации е да интегрират и да 

предприемат действия и програми, 
които допринасят за обществото.

От морална гледна точка е важно, че 
спортните организации, както и други 
институции и корпорации, проявяват 

интерес към социални въпроси и имат 
значителен принос към своята 

общност и обществото като цяло.



Нарастващото значение на КСО за спортните

организации
✓ Спортните организации осъзнават ефекта, който могат да имат, и приноса,

който могат да направят за социални каузи и проблеми;

✓ Тази трансформация произтича от морала и етиката им поведение, в

желанието им да се подкрепят благородни каузи и лица в нужда, както и поради

осъзнаването на ползите, които тези усилия могат да донесат за тях и техните

служители/спонсори;

✓ Интегрирането на КСО в спорта насърчава конкурентоспособността на една

организация и създава допълнителна стойност за нейните служители и

спонсори.



Нарастващото значение на КСО за спортните

организации
✓ Действията, които една организация предприема и работата, която върши в

полза на обществото, имат пряко и положително въздействие върху нейната

репутация, особено сред тези, които не гледат и не практикуват спорт, както и

връзката на организацията с общността и феновете и;

✓ По този начин отношенията в общността и приносът към обществото и

социалните каузи се превръщат в основна цел за спортните организации.

✓ Спонсорите повишиха свой интерес да се участват или да предприемат

социални инициативи чрез спорт;

✓ В резултат на това се появиха множество „социално отговорни“дейности, които

могат да бъдат от полза както за организацията, така и за обществото.



Факторите, които насърчават растежа на КСО 

чрез спорт

• Организациите са свързани с обществото;

• Влиянието им в публичната сфера;

• Връзката им с фенове, местната власт и спонсори;

• Тяхното сътрудничество с частни и публични организации, които желаят да 
продължат социалните проекти и дейности;

• Те се разглеждат като представители на групи в обществото и влиятелни 
посланици за популяризирането на различни социални каузи;

• Публичните организации и частните корпорации разбират ефекта, който 
спортните организации могат да имат върху социалните проекти.



КСО дейности в и чрез спорта

Социалният

принос от и 

чрез спортна

организация 

може да 

включва широк 

спектър от 

дейности и 

инициативи.

Най-често те 

са:

Филантропски/благотворителни дарения;

Кампании и действия за повишаване на осведомеността по 
различни социални въпроси и каузи;

Програми за развитие на общността;

Образователни инициативи;

Предоставяне на подкрепа на лица със здравословни 
проблеми;

Призив за действие към различни сектори и групи;

Доброволчество и мотивация на спортисти

Анти-дискриминационни кампании.



Трябва ли и защо спортните организации 

да интегрират КСО дейности?



Спортните
организации и
спортът могат
да имат
значим и
конкретен
принос към
социални
въпроси:

Спортната индустрия действа като лупа през която се виждат по-широки социални 
перспективи на символиката, идентификацията, общността и социализацията;

Спортът е един от най-широко отразяваните аспекти на социалния живот, 
привличайки значително внимание както от медиите, така и от общността. По този 
начин той предлага високоефективна среда за повишаване на осведомеността и 
насърчаване на дейности и каузи;

Спортните организации могат да използват своя обхват и статут в общността (и 
особено сред своите поддръжници), за да хвърлят светлина върху даден проблем, 
да повишат осведомеността за кауза и да мобилизират конкретни действия;

Статутът и влиянието на елитните на спортисти може да служи за вдъхновение. 
Атлетите са особено влиятелни сред младежите и децата, често действат като 
модели за подражание, и тяхното участие може да има пряк ефект;

Връзките, които имат спортните отбори с местните общности и нивото на въздействие, 
проявявано от многобройните фенове, може да осигури положителен ефект върху дадено 
социално предизвикателство.

Приносът на спортните организации



Причините, поради които се включват спортните
организации и предприемат дейности по КСО, е подобна на
тази на частните корпорации:

• Етични-морални причини: разглежда се като
практика, която позволява на една организация да
допринася за обществото;

• Изграждане на мрежа: Може да изгради
положително отношения между организация и
заинтересовани страни;

• Организационно функциониране: може да помогне
за насърчаване на гордостта, принадлежността и
ангажираността на техните членове и персонал (в
техния случай спортисти). Това е нещо, което
служителите искат да видят - как работи тяхната
организация;

• Пазарно позициониране: КСО служи като
ефективен маркетингов инструмент, който позволява
на организациите да подобрят публичния си имидж, и
да изпъкне над „конкурентите“;

• Управление на риска: Развива положителни
възприятия към дадена организация и и придава
социален капитал, който може да бъде изключително
полезен при потенциална обществена критика.

Причини за участието на спортните организации в КСО



✓ Използването на местни и национални контакти за обществени
дейности е нещо, което може да подобри позицията на дадена
организация в местната общност;

✓ Чрез прилагане на КСО в спорта, един клуб може да стане по-ценен
за своята общност и град, което само по себе си помага на клуба да
развие;

✓ Големи международни спортни организации като УЕФА, НБА, ФК
„Барселона“, ФК „ Манчестър Юнайтед“, могат чрез своята КСО да
имат глобален обхват и дори да донесат по-значим ефект по
различни теми от мащаб, недостижим от други компании. За
местните клубове, КСО може да помогне за сближаването на
местната общност, тъй като тя може да се използва като
иновативен инструмент за постигане на добавена стойност;

✓ Става очевидно, че чрез интегриране на КСО, спортните
организации могат да развият силни взаимоотношения със своите
общности.

Ползи от КСО действия



Ангажирането с КСО сега се счита за необходимост за спортните

организации:

✓ Хората, особено младите, проявяват нарастващ интерес към

социалните въпроси. По този начин е важно спортните

организации да покажат, че споделят и популяризират същите

ценности като тях;

✓ Недоволството на заинтересованите страни и

феновете/потребителите от липсата на интерес или

неангажираност по различни социални въпроси и теми от страна

на дадена организация, може да повлияе негативно на нейният

имидж;

✓ Изискванията към организациите да се ангажират и участват в

решаването на различни социални проблеми, става все по-важен

компонент и аспект на КСО.

Избор или необходимост?



Ползите и добавената стойност

на КСО за спортни организации



Интегрирането на КСО в работата и ангажиментите на спортните

организации може да генерира нематериални стратегически ползи

като:

Добавената стойност на КСО за спортни организации

Това има силно и положително въздействие 
върху репутацията на организацията;

Това служи като маркетингов инструмент за 
популяризиране на спортна организация и 

нейните служители/спонсори;

Това подобрява отношението на обществото 
към спортната организация;

Феновете изпитват по-силно чувство за 
принадлежност, когато виждат любимите си 
отбори да участват във социални дейности.



Интегрирането на КСО в работата и ангажиментите на спортните

организации може да генерира нематериални стратегически ползи като:

Добавената стойност на КСО за спортни организации

Това може допълнително да подобри
техния статут в обществото

Това може да отличи клуба от 
конкуренцията му

Подобрява имиджа на организацията в 
очите на широката общественост 

(особено тези, които не гледат или не 
практикуват спорт)

Това има силно и положително 
въздействие върху репутацията на 

организацията



Интегрирането на КСО в работата и ангажиментите на спортните

организации може да генерира нематериални стратегически ползи като:

Добавената стойност на КСО за спортни организации

Това проправя пътя за изграждане на нова връзка между 
спортните организации  с техните фенове, общността и 

заинтересованите страни

Това предлага добавена стойност и ползи за техните 
спонсори/служители, които печелят, като са свързани с 

организация, която има положително социално въздействие 
върху обществото

Това предоставя възможност за разширяване на обхвата на 
сътрудничеството със съществуващи и нови спонсори. 

Това може да допринесе за усилията за привличане на 
допълнително финансиране за организация, както от частни 

спонсори, така и от национални власти, които желаят да 
популяризират каузи, използващи силата и влиянието на спорта



Интегрирането на КСО в работата и ангажиментите на спортните

организации може да генерира нематериални стратегически ползи

като:

Добавената стойност на КСО за спортни организации

Това засилва сътрудничеството на спортния клуб със 
социални и политически участници на местно  ниво;

Това създава социален капитал за спортната организация, 
който ще бъде изключително полезен за нея, ако се окаже 
под наблюдение или когато иска да насърчи политическа 

реформа или дейност (напр. обществена подкрепа за 
строеж на нов стадион).

Подобни дейности спомагат за бъдещето развитие на 
нейната марка и нейното разпространение, което от своя 
страна може да помогне за привличането на нови фенове 

или сътрудничество и спонсорство от корпорации, които се 
стремят да се свържат с организации с положителен имидж



Проектиране и изпълнение на КСО в спорта



Видове КСО

доброволчество на спортисти

Образователни 
инициативи

Действия за 
развитие на 
общността

Обществени 
инициативи

Социални/благотворителни 
дарения

Оценка на 
феновете

Инициативи, 
свързани със 

здравето

Обществени 
екологични 
програми.



Как една спортна организация може да се включи в КСО

Сътрудничество с 
държавни органи и 
институции за общо 

решаване на социален 
въпрос или кауза.

Сътрудничество и/или 
предлагане на подкрепа 

на организациите на 
гражданското общество за 
насърчаване на кауза или 

кампания, която те 
преследват.

Организиране на 
инициативи, кампании и 
действия за социален 

принос и/или повишаване 
на осведомеността по 

даден въпрос.

Създайте фондация с мисия в 
подкрепа на социални каузи 
напр. Фондация Барселона, 

Фондация Ювентус, Младежка 
фондация Лос Анджелис

Лейкърс.

Създаване или подкрепа на 
програми за ангажираност, 

напр. насърчаване на 
училищното образование.



Предложения за КСО

✓ Информационни посещения в училища: Спортната организация може да

организира своите спортисти да посещават училища, за да се срещнат с

ученици, да споделят информация по важен въпрос и да ги вдъхновяват, напр.

популяризиране на спортните ценности срещу дискриминацията и значението

на образованието;

✓ Кампании за осведоменост в социалните медии: Една спортна организация

може да използва своя обхват чрез социалните медии, за да провокира

дискусии по важен социален въпрос и да помогне за повишаване на

осведомеността сред своите последователи/фенове, както и в обществото като

цяло;

✓ Сътрудничество с НПО и благотворителни организации: Спортна

организация може да обедини усилия с институции, работещи в социалната

сфери с цел (например насърчаване на образованието, справяне с расизма).

Такова сътрудничество може да включва организиране на съвместни дейности

и събития, предоставяне на подкрепа за популяризиране на послания и

повишаване на осведомеността по даден социален въпрос.



Мислете мащабно! Примери за дейности

и проекти за КСО в спорта.



Nba Cares

NBA Cares е глобалната програма за социална отговорност на NBA.

Програмата работи на национално и международно ниво, като изпълнява дейности

или подкрепя проекти по широк кръг от въпроси.

Програмата обхваща следните области:

• Здраве и насърчаване на активен начин на живот

• Ментално и емоционално здраве;

• Социална справедливост;

• Ангажиране на общността;

• Образование;

• Младеж и семейно развитие;

• Опазване на околната среда.

За повече информация: https://cares.nba.com/mission/

https://cares.nba.com/mission/


Барселона - УНИЦЕФ Партньорство

ФК „Барселона“ е корпоративен партньор на УНИЦЕФ от 2006 г., в

партньорство, което носи 19 милиона евро приходи за програми за

подобряване на живота на децата по света.

Като част от сътрудничеството, ФК „Барселона“ носи логото на

УНИЦЕФ на фланелката си и дарява 1,5 милиона евро за проектите на

организацията всяка година.

Двете страни също си сътрудничат за насърчаване на спорта за развитие

и също работят заедно в образователни проекти в Гана, Бразилия, Южна

Африка и Китай.

Този ангажимент към УНИЦЕФ се разпростира върху отделни играчи, като

например Лео Меси е посланик (и може да се каже защитник) на уязвими

деца, които посещават различни страни по света, за да повишат

осведомеността и да подкрепят УНИЦЕФ.

Повече Информация: https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona

https://foundation.fcbarcelona.com/alliances/unicef

https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona
https://foundation.fcbarcelona.com/alliances/unicef


Спорт за действие срещу климата

ООН в сътрудничество с Международния олимпийски
комитет, стартира инициатива в областта на спорта, която
има за цел да подкрепи и насочи спортните участници да
поемат активна роля в постигането на глобалните цели по
изменението на климата.

Агенцията приканва ръководните органи, спортните
федерации, лигите и клубовете да се присъединят към
инициативата и да допринесат за разработката на
програма за действие в областта на климата в спорта.

Спорт за действие в областта на климата работи за
постигане на две цели:

• Постигане на ясна визия за световната спортна
общност за борба с изменението на климата чрез
партньорства в съответствие с проверени стандарти,
включително измерване, намаляване и докладване
на емисиите на парникови газове;

• Използване на спорта като обединяващ инструмент
за създаване на солидарност сред гражданите за
дейности в областта на климата.

Повече информация: https://unfccc.int/climate-
action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
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Благодарим да вниманието!



Как да прилагаме политиките за 
КСО



Корпоративна социална отговорност - проектиране и 

изпълнение



Идентифициране на: Факторите, които карат фирмите да имплементират

КСО.

Припомняне на: Основните съществуващи рамки за проектиране и 

прилагане на КСО.

Развивайте се чрез
КСО програми.

Измерете Ефективността на програма за КСО.

Разграничете
Видовете партньорства по програми за КСО.

Цели на обучението



1. РАМКИ ЗА ДИЗАЙН НА

КСО



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

„Корпоративната социална отговорност отговаря за 

етичното или социално отговорното отношение към

заинтересованите страни в компанията. Участниците са

както фирмeни служители, така и извън нея. Следователно, 

социално отговорното поведение ще увеличи развитието на 

заинтересованите страни вътре и извън корпорацията.“

Моделът не дефинира стриктно ролята и ангажираността

на заинтересованите страни в организационното развитие 

на КСО, но поддържа позицията , че този диалог трябва

винаги да е отворен за тях.



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

• Този списък включва онези хора, които влияят
върху целта на организацията или/и които са
засегнати от нея;

• Комуникация със заинтересованите страни
(например фен клубове, местни общности);

• Избор на най-важните заинтересовани страни
(тези, които са с реална стойност за 
компанията).

Съставете списък на 
очакванията на 

заинтересованите 
страни!

• Визията включва предизвикателствата, които 
организацията вижда в икономическата, 
социалната и екологичната област;

• Мисията са точните амбиции, които 
организацията има за цел да постигне;

• Създаването на визията се осъществява на 
ниво управление, обикновено организациите 
надграждат съществуващата визия.

Формирайте визия, 
мисия и кодекс на 

поведение!



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

Политика и управление: как ще бъдат
разделени задачите и отговорностите, кои
системи за управление ще бъдат използвани,
по какъв начин ще бъдат съобщени
резултатите?
Икономически аспекти: преки парични потоци
между организацията и нейните
заинтересовани страни, непряко икономическо
въздействие (иновации, принос към брутния
вътрешен продукт, национална
конкурентоспособност, зависимост на местната
общност от дейността на компанията).
Аспекти на околната среда: въздействия
върху околната среда от дейността на
организацията, използване на оскъдни стоки.
Социални аспекти: вътрешна социална
политика (заетост, здраве и безопасност,
многообразие и възможност), външна социална
политика (въпроси, свързани с правата на
човека, общество, отговорност на продукта).

3. Разработка на 
краткосрочни и 

дългосрочни
стратегии и изготвяне
на план за действие!



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Крамер, 

2005)

• Критични показатели за изпълнение; 
• Изготвяне на доклади (вътрешни и 

външни).

4. Създаване на система 
за мониторинг и оценка!

• Важно е да се внедри КСО за 
съществуващите системи за качество и 
управление.

5. Вграждане на процеса
в системите за качество 

и управление!

• Разработка на надеждна стратегия за маркетинг 
комуникаци;

• Увеличете осведомеността и подкрепата, чрез 
програми за обучение, социални проекти и 
свържете работата на служителите с КСО.

6. Стратегия за 
комуникация на 

получените резултати!



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Хо & Тан, 

2002)

Устойчиво производство

и развитие се определят 

като ‘’интеграцията на

процеси, като се взимат 

решения за околната

среда и

опасенията за 

активната

индустриална система, 

която се стреми да 

постигне икономически

растеж, без да 

унищожава ценните

ресурси или

заобикаляща среда.’’

Тази рамка се 

фокусира върху 

благосъстоянието на

служители,

нуждите и 

очакванията на 

подръжниците

вместо на 

заинтересованите 

страни.



Рамки за проектиране и внедряване на КСО (Хо & Тан, 

2002)
Подготовка
Лидерство: Установяване на визия, мисия и цели, мотивация на хората, 
ясно комуникиране на целите, постоянство на целта, принос към
общността.
Планиране на стратегията: Да имат гъвкавост, да се подготвят за промяна, 
да създадат подходяща култура.

Трансформация 
Персонал: обучение, непрекъснато самоусъвършенстване, създаване на 
споделена визия, повишаване на осведомеността, създаване на 
организация за учене.
Информация: Събиране на данни и информация, проследяване на 
ефективността на компанията.

Изпълнение! 

Преглед на резултатит;
Показатели за успех;
Показатели за устойчивост;
Осигуряване на истинска стойност за клиента.



Рамки относно проектирането и изпълнението на КСО 

(Майгнан 2005 г.)

Бизнес ангажиментът към КСО се разглежда като "приемане на 

стойности и норми заедно с

организационни процеси, за да се сведат до минимум отрицателните 

въздействия и максимилизират положителните ефекти върху

важни въпроси, свързани със заинтересованите страни.’’

Отзивите на заинтересованите страни могат да спомогнат за 

преоценка на първите три стъпки от процеса на управление на 

КСО. Същевременно, той се използва по време на следващия 

одит, което прави необходимо стъпките от пет до осем да 

бъдат извършвани през редовни интервали от време.



Рамки относно проектирането и изпълнението на КСО 

(Майгнан 2003 г.)

1. Открийте организационни
ценности и норми, които

евентуално могат да имат
последици за КСО. 

(чрез официални документи, 
интервюта с водещи и висши

членове).  

2. Идентифициране на 
заинтересованите страни. 

(техните нужди и желания).

3. Определете основните
въпроси на установените
ключови заинтересовани

страни. 

4. Преценете как КСО ще
пасне на организацията. 

(какво мотивира
ангажираността към
програмата за КСО, 

избраните заинтересовани
страни и въпроси).

5. Одит на настоящите
практики.

(редовна и цялостна
проверка на обратната

информация от 
заинтересованите страни).

6. Изпълнявайте инициативи
за КСО.

(приоритизиране на 
предизвикателните области, 

определяне на лице или 
комитет за надзор на всички

усилия по КСО).

7. Насърчаване на КСО.
(чрез създаване на 

осведоменост и 
включване на 

заинтересованите страни)
(чрез доклади, уебсайтове
или традиционна реклама).

8. Включете
заинтересованите страни, 

като подчертаете, че 

заинтересованите страни и 
организацията споделят едни

и същи опасения.



2. Организационна структура 

за КСО в спортни организации



Предложена организационна структура за КСО

Ръководител

Комисия по КСО

Вътрешен 
одит

Комитет за 
насърчаване

на 

Цели за 
Устойчиво 
Развитие 

(ЦУР)

Комитет за 
управление на 

кризи

Комитет за 
насърчаване
на вътрешния

контрол

Централен 
комитет по 

околната среда

Комитет по 
безопасност

на труда

Комитетът по КСО се състои от 

ръководител и контролира цялата

дейност по КСО.



Предложена организационна структура за КСО

Основни 
правила

Спазване на принципите на управление;

Икономически, правен и етичен контрол на 
риска;

Оповестяване на резултатите от дейността и 
обсъждане с различни заинтересовани
страни.



Как да насърчим промяната вътре в организацията?

Създаване на 
комисия по 

КСО!

Изберете 
подходящ
външен

стандарт за 
измерване!

Създаване на 
кодекс за 
желано

поведение!

Обучавайте
служителите на 

съответните
понятия за КСО 
и устойчивост!

Мениджъри за 
изграждане на 

умения за 
вземане на 
решения!

Съвет:

Консултирайте се 

с външни

експерти и 

организации със

специфичен опит 

в тази област!



3. СЪВЕТИ ЗА РАЗРАБОТКА НА 

ПРОГРАМИ ЗА КСО 



Съвети за разработването на устойчиви КСО 

програми

Изградете стратегията си около основите на 
вашата спортна организация!

Открийте проблеми, които са от значение за 
вашите клиенти, фенове и аудитория!

Разработка на инициативи за КСО, които ще
създадат чувство на гордост у вашите
служители!



Съвети за разработването на устойчиви КСО 

програми

Измерете възвращаемостта на инвестициите на 
вашите усилия за КСО за C-suite (главен
изпълнителен директор, CFO, COO, CIO) и вашите
инвеститори!

Разширете определението на вашата
компания за КСО!

Бъдете подготвени за бърза реакция 
спрямо текущи събития и социални
движения (напр. пандемия на Ковид-
19)!

Уверете се, че ще 

разработите 

организирана рамка за 

анализ, която свързва 

усилията обратно със 

стратегическите 

приоритети за бизнеса, 

ще информира Вашия 

главен изпълнителен 

директор (C-suite) и 

инвеститорите, ако 

усилията ви в областта 

на КСО влияят върху 

представянето на 

вашата компания!



4. КАК ДА ИЗМЕРИМ УСПЕХА 

НА ПРОГРАМА ЗА КСО 



Глобална инициатива за отчитане

GRI е независима, 

международна 

организация, която 

предоставя на 

бизнеса и други 

организации, 

глобален общ език 

за комуникация на 

техните 

въздействия.

Използването на стандартите на GRI за 

доклад, повишава отчетността и 

повишава прозрачността относно техния 

принос за устойчивото развитие, тъй 

като техните инициативи за КСО са ясно 

очертани и измерени. Прозрачността и 

отчетността са от съществено значение 

за непрекъснатото подобряване, както и 

за взаимоотношенията между 

заинтересованите страни. 



GRI Стандарти

GRI 
Стандарти.

Тема Стандарти: 
икономически, 
екологични и 

социални.

Универсални
стандарти: 

общи и 
подхода на 
управление.

o Стандартите предоставят

информация за организациите,

положително или отрицателно

въздействие върху устойчивото

развитие.

o Те са предназначени предимно да

се използват като набор, да

изготвят доклад за устойчивостта,

фокусиран върху материални теми.



Изготвяне на доклад за устойчивостта

Доклад за устойчивостта следва да включва:

GRI 101 GRI 102

GRI 103

Съществуващите 
теми

Доклад



Изготвяне на доклад за устойчивостта

Допълнителна информация можете да намерите тук: 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards

GRI 101: включва изисквания за 
изготвяне на доклад за 

устойчивостта в съответствие
със стандартите на GRI.

GRI 102: Включва информация 
за профила, стратегията, етиката

и почтеността на дадена 
организация, управлението, 

практиките за ангажираност на 
заинтересованите страни и 

процеса на докладване.

GRI 103: Подход на управление.
Съществени теми: 

Икономически, екологични, 
социални.

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards


5. КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ 

УСПЕШНИ КСО ПАРТНЬОРСТВА



КСО: Създаване на стойност чрез партньорства

ПАРТНЬОРСТВА (Дел Балдо, 2013)

1. Публично-частни партньорства (ПЧП): партньорства между

правителствени организации и предприятия;

2. Партньорства с нестопанска цел: Това е все по-често срещан

елемент от изпълнението на КСО;

3. Тристранно партньорство: всички сектори, които работят заедно по

социален въпрос.



Казус за партньорства в КСО: ОБУВКИ TOMS

• TOMS е широко известна марка със своя план
за корпоративна социална отговорност;

• Компанията е основана с корпоративна
програма за социална отговорност, която е
неразделна част от мисията им;

• По време на първата си година в бизнеса,
TOMS продава 10 000 чифта обувки. Днес
TOMS продава обувки в повече от 50
организации, които включват обувки в своите
програми за здравеопазване, образование,
хигиена и развитие на общността;

• Усилията на TOMS са насочени към
екологичните и социалните въздействия на
всеки аспект от техните операции.

Когато клиентите

купуват чифт

ОБУВКИ TOMS, те 

доставят безплатно

чифт обувки на дете

в нужда.



Казус за партньорства в КСО: ОБУВКИ TOMS

Разпространение на обувки TOMS за децата:

• По-голямата част от разпространението идва от стратегически партньорства с
организации с нестопанска цел. Тези организации са от ключово значение за
успеха на модела TOMS;

• Те са отговорни за вземането на решение на кои страни и хора ще бъдат
доставени TOMS Обувки. TOMS играе много малка роля в този процес на
решение По-скоро насърчава избрания от тях партньор да определи най-
доброто място;

• Те са отговорни да намерят "общности, които ще се възползват най-много от
обувките на TOMS поради икономически, здравни и образователни нужди и
където местните предприятия няма да бъдат негативно засегнати.’’



Казус за партньорства по КСО: Инициативи на НБА

Hoops for Troops

Цел: почитане на активните и 
пенсионираните членове на 

службата и техните семейства
Партньори: Министерство на 
отбраната, УСО, ТАПС и други

военни и обслужващи организации.

Mind Health

Партньори: Институт за децата, 
Кризисна Линия, Телефон за 

помощ за деца, MHA и т.н.

NBA FIT

Цел: осигурява разнообразни
експерти от здравната общност и 

информация за здравословен
начин на живот

Партньори: Национална асоциация
баскетболни треньори, НБА, 

асоциацията на лекарите на НБА.



Казус за партньорства по КСО: Инициативи на НБА

NBA Green

Цел: генериране на осведоменост и 
средства за опазване на околната

среда

Партньори: Green Sports Alliance.

NBA Voices

Всеки февруари НБА празнува 
афроамериканската история и подкрепя 

продължаващия стремеж към расова 
справедливост, като предприемат 

действия, които промотират гласовете, 
преживяванията и перспективите на 

тъмнокожите играчи, треньори, 
служители и фенове.

WNBA Cares Community Assist Award

Наградата за помощ на WNBA Cares
традиционно признава човек, който най-

добре отразява страстта на WNBA в 
полза на общността.



6. Как да оцените процеса и 

резултатите от 

инициативите си  



Как да оцените вашата КСО програма

1. Сравнете вашия
бизнес срещу друг.

2. 
Усъвършенствайте 

инструментите и 
показателите си.

3. Използвайте
ключови показатели 

за ефективност (КПИ).

Изяснете бъдещите
цели в началото.

5. Използвайте
мерки, признати от 

индустрията.



Как да оцените вашата КСО програма

Какъв е 
синхронът

между  вашата
фирма с вашата

програма за

КСО.

Как вашите
клиенти

възприемат
вашата

програма за

КСО.

Дадена програма за КСО не може да бъде оценена, без да се вземат

предвид две важни части: персонал и клиенти.



Как да оцените вашата КСО програма

Трябва да сте сигурни, че:

• Стойностите, които се популяризират от

отдела за КСО, трябва да са в синхрон

със стойността на вашата компания;

• Останалата част от вашата компания ги

познава, разбира и живее според тях.

Това ще ви помогне да се уверите, че

намалявате и нежеланото отрицателно

въздействие, създадено от вашата

компания. Това ще доведе до по-широко

приемане на работата на вашия екип сред

останалата част от компанията.

За да направите това, може да се наложи

да направите количествени или

качествени проучвания, за да разберете

тяхното текущо разбиране, действията,

които предприемат и дори доколко са

удовлетворени от дейностите на

компанията по КСО.

Виждайки как вашите клиенти възприемат

вашата програма за КСО, може да ви

помогне да оцените ефективността на

вашата програма.

Може също да ви помогне да спечелите

тяхната подкрепа и може да ви помогне да

ги ангажирате с вашата програма за КСО.

Пример:

The Body Shop Индонезия, който не

просто включва своите служители в

доброволчески програми, но и своите

клиенти. Това е една от причините Body

Shop да се отчита като една от топ

компаниите с ефективен КСО.



Упражнение

Въз основа на информацията в този модул, изработете предварителна програма за
КСО, която вашата организация би могла да внедри.

• Изберете заинтересовани страни!
• Кои заинтересовани страни са най-ценни?
• Как бихте общували с тях?
• Формирайте мисията си!
• На каква цел искате да служите?
• Коя мисия служи най-добре на бъдещети планове на вашата организация?
• Разработка на проект на план за действие (икономически аспекти/управление и

политически въпроси);
• Настройка на система за мониторинг и оценка;
• Разработка на маркетинг стратегия (вътрешна и външна);
• Как бихте задействали интереса на служителите си?
• Как общувате с феновете?

Какво би 
направило вашата
програма за КСО 

устойчива?
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Допълнителна информация

• https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/gourevitch/gourevitch_research_bartter.

pdf

• https://momentumtelecom.com/corporate-social-responsibility-model-

toms-

shoes/#:~:text=TOMS%20was%20founded%20with%20a,is%20inseparab

le%20from%20its%20mission.&text=Today%2C%20TOMS%20gives%20

shoes%20in,hygiene%20and%20community%20development%20progra

ms.

• https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_51.htm

• https://cares.nba.com/

• https://blog.submittable.com/corporate-social-performance/
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https://blog.submittable.com/corporate-social-performance/


Благодарим за вниманието!



Значението на  разпознаваема

индивидуалност (бранд) за КСО



Брандиране на инициатива за КСО
Защо е важно?

Бизнесът в днешно време, независимо от сферата,
областта или пазара, в който функционира, осъзна,
че, разрастването на бизнеса е важно и постигането
на печалба е целта, но също така изграждането на
устойчиви и надеждни отношения с местната
общност трябва да бъде приоритет. Защо това е
така?

Приносът за местното развитие и растеж трябва да
бъде цел номер едно, но също така и за укрепване
на марката. От гледна точка на икономиката,
отношението към служителите, грижата за околната
среда и цялостната социална отговорност е
определящ фактор дали вашата марка ще има
силна позиция в съзнанието на обществеността.
Прилагането на КСО помага на бизнеса да
идентифицира целта на своите марки и да създаде
имидж, чрез който организацията може да се свърже
с хората.

Екологичните дейности и 

замърсяването са много „горещи“ теми 

в бизнес средата на 21-ви век. 

Служителите и клиентите изискват и 

следват организация, която не само 

задоволява техните нужди като клиенти, 

но и показва любов към общността. За 

да направим следващата крачка, според 

проучване на „Института за репутация“, 

42% от това какво човек чувства към 

дадена компания се основава на 

познанията му за дефиницията и за 

КСО. По принцип, половината от 

репутацията и се основава на 

инициативите и за КСО.



Второ - Възможност за привличане и задържане на топ
таланти. Гаранцията, че имате точните хора около вас, е от
ключово значение за функционирането на организацията. Да
допринесат с положителна промяна е нещо, към което се
стремят все повече и повече млади хора и проучванията като
тези на Станфордския университет показват, че хората с най-
добри умения биха предпочели да работят за компания, която
се грижи за обществото. Чрез прилагане на КСО, по-
квалифицирани и продуктивни хора ще искат да работят за
организацията ви.

Като цяло, целта на КСО е да изпъкнете от другите марки и да
привлечете подходящите хора, за да постигнете това. Накратко
- „Корпоративната социална отговорност е свързана с това,
че предприятията трансформират своята роля от просто
продажба на продукти и услуги с оглед на реализиране на
печалби и увеличаване на приходите им за развитие на
обществото чрез способностите им да генерират капитал
и да го инвестират за социално овластяване“ (Кумар и
Махешвари, 2013).

Брандиране на инициативи за КСО - Защо е важно?



КСО - инструмент за справяне с негативното обществено 

мнение

✓ Организацията може да се справи и да сведе до

минимум негативното обществено мнение или реакция,

като използва корпоративна социална отговорност;

✓ Инвестирането в инициативи за социална отговорност

може да помогне за изграждането на поцитивно

обществено мнение;

✓ Чрез КСО организациите могат да се представят

положителна светлина тяхната работа и операции, като

предават на обществето по-разнообразен положителен

имидж;

✓ КСО също се разглежда като опит от страна на

организацията за положителен принос в обществото,

смекчаващ последиците от негативното обществено

мнение, с която може да се сблъска;

✓ Важно е обаче организациите да разполагат с

дългосрочни стратегии за КСО, за да се гарантира, че

подобни действия не се възприемат като фалшиви.

Работата им по КСО трябва да изразява истински

ангажимент за положителен принос към социалните

въпроси и те не трябва да търсят или очакват бърза

възвръщаемост.



Брандиране на инициативи за КСО - Как да го направя?

Tук ще споделим няколко начина и съвети, чрез
които вашата организация може да адаптира
корпоративната социална отговорност в
дългосрочната си стратегията:

Основният и вероятно най-важният елемент е да
изберете точната причина. Не всяка КСО
кампания може да бъде подходяща за вашия
бизнес или спортна организация. Освен това, не
можете да „скочите“ във всяка възможност за
КСО. Така че, потърсете тази, която най-добре
отговаря на вашия бизнес и това, за което се
застъпвате и го преследвайте. Може би нещо
свързано с фолклора на местната общност.
Например футболният отбор - Байерн Мюнхен и
тяхното сътрудничество с АДИДАС за формиране
на „FC Bayern Hilfe e.V.“. Целта е активно и
открито да се съобщават социалните дейности на
спортният клуб. За да се предотврати
дистанцирането на отбора от неговите
привърженици и да се закрепят местните корени,
играчи на отбора често позират в традиционни
германски дрехи и носии.



Друг съвет е да включите всички служители на

организацията в инициативи за КСО. Всички

отдели в нея, трябва да бъдат ангажирани, за да

допринесат за успеха им. Когато мениджърският

екип и персоналът работят заедно, това създава

синергия и последователна комуникация с

клиентите. Това помага и на вашата марка да

изглежда по-автентична. Така например, ПФК

Локомотив Пловдив (България), работи с местни

фондации в град Пловдив, за да повиши

осведомеността по здравни проблеми или

инициативи, свързани с пандемията COVID-19, а

феновете са извършват безплатни доставки на

храна и събират средства, за хора загубили

работата си по време на пандемията. Тази

инициатива показа силната отдаденост и
автентичност.

Брандиране на инициативата за КСО - Как да го направя?



Социалните медии са един от ключовите маркетингови инструменти на 21-ви век. Вашата

организация трябва да се опита да ги използва максимално. Но бъдете внимателни. Не

можете просто да се „хвалите“ с това, което правите за обществото, в противен случай

хората ще осъзнаят, че това е за реклама и че не сте искрени. Уверете се, че вашата

публикация и използването на социалните медии е по правилният начин. Пример за това е

бейзболните отбори от Висшата лига на САЩ - всички отбори се опитват да се обединят и

да действат заедно в полза на определени социални кампании. Това показва, че цялата

лига е загрижена с кампанията, а не само един отбор или атлет!

Брандиране на инициативата за КСО - Как да го направя?



Преди да съставим нашият План, трябва да се опитаме да отговорим на следният
въпрос- „Как можем да бъдем полезни, да се отличим и да се уверим, че марката ни е
на нужното ниво“. Заставайки зад определена кауза, ви показвате на вашите клиенти,
служители и общество, че вашият бизнес и компания е нещо повече от само и
единствено „реализиране на печалба“:

Визията е думата, която прави разликата между посредствената компания и наистина
добрата. Имайки „ясна“ перспектива за това какво представлява вашата организация,
какви са бъдещите ви планове и как да ги изпълните може да осведомите вашите
служители, ръководството и персонал, за да могат те да се почувстват част от тази
визия. По този начин, те ще се почувстват по-полезни, вдъхновени и продуктивни. Това
създава екип и обединява силите.

Брандиране на инициативата за КСО - Изготвяне на план!



След като сте решили и вдъхновили „армията“ си, трябва да изпълните плана ви.

Започнете с нещата, които са свързани с вашата марка. Обществото забелязва това ,

което правите, а не това, което казвате. Не казвайте, че ви е грижа за околната среда.

Покажете го. Дарение за проект за изследване на околната среда или работа по

екологични инициативи за вашия офис, ще покаже, че наистина вярвате и правите това,

което казвате.

Брандиране на инициативата за КСО - Изготвяне на план!



Следете внимателно инициативите си: Въпреки че вашата програма за КСО винаги трябва да

бъде нещо повече от маркетингова стратегия, всяка инициатива трябва да бъде правилно

следена. КСО кампанията винаги трябва да бъде нещо повече от маркетингова стратегия, но все

пак трябва да следите как тя влияе върху вашата репутация. Дали вашата кампания наистина е в

полза на обществото. Достига ли тя до целевата група? Допринася ли за лоялността на вашата

марка, позиционирането и т.н. Когато наблюдавате и докладвате правилно резултатите, ще знаете
дали работи правилно вашата кампания за КСО и дали трябва да промените нещо!

Брандиране на инициативата за КСО - Изготвяне на план!



Kак КСО допринася за вашата спортна марка!

Както бе споменато по-горе, КСО е изключително полезно за създаване на конкурентно

предимство и диференциация. От друга страна, спортът вече има силата да обединява

хората и да създава среда за засилване на социалния капитал. Що се отнася до стратегията

и търговските цели, КСО може да се прилага в спорта като иновативен инструмент за

постигане на печелившо създаване на ценност. Вашата спортна организация може да

участва в програма за КСО извън спорта или ако кампанията е свързана с физическа

активност, вашата спортна организация ще се чувства като у дома си. Така например ФИФА

създава инициативата „Футбол за надеждата“, която използва футбола, като инструмент

за по-добро социално развитие, чрез финансиране, обучение, изграждане на съоръжения и

безплатно оборудване.



Kак КСО допринася за вашата спортна марка!

Спортът предлага уникална платформа за провеждане на инициативи за КСО. Спортните организации,

особено професионалните, са много атрактивни за корпоративния свят. Повече привлекателност, културна

интеграция, насърчаване на по-добро осъзнаване за околната среда и устойчивост и вероятно повече

медийно внимание. Спортът е инструмент за развитие на общността. Това подобрява обществения имидж

на спортните организации и все повече програми за КСО се създават независимо дали са създадени чрез

спорт или чрез други партньорства.

Друг футболен пример е ПФК „Ливърпул“ и усилията му да работи с общността и обновят района на стадион

„ Анфийлд“ или ПФК „Локомотив“ Пловдив, и инициативата на женският отбор „Заедно в превенцията“, която

се стреми да повишава осведомеността за рака на гърдата. Клубът използва своята популярност и

платформа за решаване на здравословен проблем и едновременно популяризира женския футбол в

България.



Икономически ползи от КСО!

Хубавото на КСО е, че тя не носи само ползи на

обществото и вашата търговска привлекателност

или лоялност към марката, но също така носи и

сериозни икономически ползи. Ползите от КСО са

предмет на много проучвания - 68% от резултатите

от тези проучвания показват положителната връзка

между КСО и финансовите резултати на

компаниите (според изследователи от Лондонското

бизнес училище и Харвардския университет).

Основната цел на бизнеса е да създава стойност и

печалби за собствениците и акционерите, но в

днешно време бизнесът е осъзнал, че

икономическите ползи произтичат не само от

максималните краткосрочните печалби, но и от

инвестиране в опазване на околната среда.



Икономически ползи от КСО!

Ако вашата кампания по КСО е свързана с околната среда, тогава най-вероятно ще намалите

потреблението на ресурси и отпадъци. Това ще намали сметките за енергия, разходите за

суровини и ще допринесе за по-добра конкурентоспособност и печалба. Що се отнася до тези

екологични инвестиции, в областта на околната среда те са известни като възможности за

двойна печалба - за бизнеса и околната среда. Репутацията на компанията, поради екологични

инициативи и икономии носи конкретни позитиви. Резултати от проучванията посочват, че

хората, които знаят, че купуват продукт на екологична или социална компания, са готови да

платят повече за него.

Това се дължи на няколко фактора. Глобализацията разшири бизнес дейностите и

организационното управление. Сега са в действие нови отговорности, особено за развиващите

се страни. Политиките за КСО в рамките на ЕС имат потенциал да донесат най-голямо

въздействие и възможно най-добрите инвестиции на тези страни. Целта е държавите-членки да

развиват все повече инициативи за КСО и да увеличат веригата на доставки и участието на

компании от ЕС.



Икономически ползи от КСО!!
Инвестирането в програми за знания и развитието на тези знания ще доведе до по-ефективна

и отдадена работна сила. Това означава, че разходите за набирането и преквалификацията на

персонал ще са по-ниски. Това значи намалени осигурителните вноски за новоназначените

служители, по-ангажирани, мотивирани по-продуктивни служители. Колкото по-добра е

репутацията на фирмата или отбора, толкова по-лесно е да се наемат служители, ръководство

или персонал.

По-голямото участие в общността ще генерира положителна репутация за медиите и ще могат

да бъдат инициирани повече кампании за КСО. Това ще доведе до по-добри отношения и

възможност за бъдещ бизнес. КСО също може да допринесе за по-голяма

конкурентоспособност. В резултат на това инвеститорите може да са по-склонни да

предоставят финансови ресурси. Инициативите за КСО стимулират предприемачеството,

конкуренцията и разширяването на пазара. Те също така развиват нови пазари за стоки и

услуги. Освен това, дейностите по КСО в научноизследователската и развойна дейност
насърчават иновациите и разширяват възможностите за добавена стойност.



"Целта на живота не е да бъдеш щастлив. Ти трябва да 

бъдеш полезен, да бъдеш почтен, да бъдеш

състрадателен, да направиш някаква разлика с това, че 

си живял и си живял добре."



Благодарим за вниманието!


