KURSUS I NØDVENDIG OMHU FOR BYGGEBYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN
ANLÆGSSEKTOREN
Har din virksomhed styr på, hvordan den håndtere aktuelle og potentielle
negative påvirkninger på mennesker og miljø? Arbejder I med nødvendig
omhu (due diligence) i virksomhedens risikostyringssystem?
Hvor og hvornår:
Torsdag den 1. september, 9.00-17.00, København.
Målgruppe:
De nyeste internationale CSR retningslinjer foreskriver, at virksomheder
identificerer, forebygger og afhjælper aktuelle og mulige krænkelser på
mennesker og miljø som en del af deres risikovurdering (due diligence).
Kurset retter sig mod virksomheder, som er godt i gang med CSRarbejdet, men som føler de mangler vejledning og redskaber til at komme
i gang med at integrere en due diligence proces i virksomhedens forretningsgange. Kurset giver overblik over internationale CSR-retningslinjer,
hjælper de deltagende virksomheder til at få overblik over, hvilken mulig
negativ påvirkning virksomheden kan have på sine omgivelser samt introducerer virksomhederne til praktiske værktøjer, der kan bruges i arbejdet
med nødvendig omhu (due diligence).
Hvad får I ud af kurset:
Kurset tager udgangspunkt i jeres virksomhed og de problematikker, der
er specifikke for bygge- og anlægssektoren. Kurset giver jer værktøjer til
at udvikle en politik for CSR, igangsætte arbejdet med due diligence og integrerer processerne som en del af virksomhedens risikosystemer samt
inspiration til, hvordan I rapporterer om arbejdet
Arrangør:
Workshoppen udbydes i samarbejde mellem Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI), Institut for Menneskerettigheder og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).
MKI behandler sager om overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder samt udbreder kendskabet til retningslinjerne.
OECD’s retningslinjer hjælper virksomheder til at få overblik over, hvor
den enkelte virksomheds ansvar begynder og slutter i en global kontekst.
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Formålet med retningslinjer er, at minimere de krænkelser og den negative påvirkning virksomhedernes aktiviteter kan give anledning til.
Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme og beskytte
menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet.
DIEH er Danmarks førende alliance inden for etisk handel. DIEH samler
førende virksomheder, NGO'er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk, der finder konkrete løsninger på komplekse problemstillinger i globale værdikæder.
Kursusindhold
ursusindhold:
usindhold:
Introduktion til internationale CSR retningslinjer og due diligence, herunder FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, OECD’s
retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s bæredygtighedsmål.
Gennemgang af virksomheders rolle i forhold til mulige krænkelser af internationale CSR retningslinjer, herunder hvordan virksomheder identificerer, forebygger og afhjælper aktuelle og mulige krænkelser på mennesker og miljø (due diligence).
Introduktion til værktøjer som virksomheder kan bruge til at:
• Identificere deres påvirkninger på mennesker og miljø
• Forbedre deres politikker og procedurer for CSR og due diligence
• Rapportere og kommunikere om deres arbejde med ansvarlig
virksomhedsadfærd
Som læringsværktøj arbejder virksomhederne på kurset med cases..
Undervisere:
Undervisningen forestås af Carole Welton Kaagaard og Cathrine Bloch
Poulsen-Hansen
Carole er sektionsleder i COWI og arbejder primært med miljø- og socialt
due diligence både for virksomheder i Danmark og udlandet.
Cathrine er programleder for virksomhedssamarbejde hos Institut for
Menneskerettigheder, hvor hun er projektleder på rådgivningsprojekter
for virksomheder i nødvendig omhu for menneskerettighederne i hjemog værtsland.
Pris:
Kurset er gratis, men vi tillader os at sende et no show-gebyr på kr. 500.
Det er muligt at sende op til to personer fra hver virksomhed.
Kontakt & tilmelding
tilmelding:
ilmelding:
MKI sekretariatet: post@virksomhedsadfaerd.dk

