
Buďte součástí Změny k lepšímu
Změna k lepšímu je byznys platforma, ve které hledáme cesty k udržitelnému byznysu. Jednotná definice udržitelnosti 
neexistuje. Máme jasně vytyčenou roadmapu a vytváříme příležitosti, aby se naši členové rychle zorientovali v oblasti 

udržitelnosti, navzájem se inspirovali a mohli se obrátit na ověřené experty a expertky. A to s čímkoliv, s čím potřebují 
v rámci udržitelnost poradit. Od snižování emisí, přes eliminaci odpadu až po odpovědný přístup ke krajině a půdě.

Budujeme komunitu podnikatelů, propojujeme ve smysluplná partnerství. Sdílením 
know-how a vzděláváním společně usilujeme o zelenou transformaci ekonomiky.

Efektivně prosazujeme systémová opatření, která podporují udržitelnou 
transformaci ekonomiky. 

   O tom, jak dělat byznys, který není zátěží pro planetu, vzděláváme všechny 
od jednotlivců, malých i středních podniků až po nadnárodní korporace.  
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Co vám přinese Změna k lepšímu?



KOMUNITA
staňte se součástí byznys networku

V našich řadách najdete nejen spojence, ale i cesty, jak dosáhnout 
závazků uhlíkové neutrality. Získáte nové kontakty a obchodní 
partnerství. Naplno využijete networkovací potenciál Změny 
k lepšímu, sdílení příkladů dobré praxe a inspiraci v oblasti 
udržitelnosti. Vytváříme prostor k pravidelnému setkávání našich 
členů i v neformálním prostředí.

Vytváříme důvěrné prostředí, ve kterém můžete diskutovat výzvy 
vašeho podnikání. Skrz program získáte přístup ke zkušeným 
expertům a stejně nadšeným členům Změny k lepšímu.
* mastermind je uzavřené a facilitované skupinové peer-to-peer setkání, kde 
každý z přítomných má příležitost nechat si poradit a sdílet zkušenosti pro 
konkrétní otázku, nebo problém

Budete vidět a slyšet! Rádi vašim tématům, eventům a speakerům 
pomůžeme k větší publicitě a visibilitě. Ať už na našem webu, v 
newsletteru, podcastu Dobré zprávy, nebo postem na sociální 
síti LinkedIn. Spravujeme také linkedinovou skupinu Kmen 
udržitelnosti, kde propojujeme členy a podporovatele Změny k 
lepšímu.

ZAPOJÍME VÁS DO KOMUNITY

ZAPOJÍME VÁS DO PROGRAMU MASTERMIND*

BUDETE VIDĚT NA KANÁLECH ZMĚNY K LEPŠÍMU 
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PUBLIC AFFAIRS
projekt Green Deal2

Získáte přístup k newsletteru Green Deal2, který se věnuje 
zelené transformaci, informuje, vzdělává a také aktivizuje členy 
v tématech udržitelnosti, která jsou pro ně aktuální. Budete mít 
přehled nejen o novinkách z oblasti ESG, ale také o evropské 
legislativě, kterou pro vás monitorujeme.

Prosazujeme společnou pozici progresivních firem sdružených ve 
Změně k lepšímu a u klíčových stakeholderů jak na národní, tak 
evropské úrovni. 

Ve Změně k lepšímu sbíráme vaše podněty, a přinášíme tak 
relevantní témata pro naše členy, které pro vás monitorujeme. V 
rámci členství získáte možnost nahlédnout do aktivit naší expertní 
skupiny a zároveň se podílet i na výběru relevantních témat 
na budoucí monitoring, jako např. energetická účinnost (EED), 
udržitelné budovy (EPBD), udržitelný reporting (CSRD), reporting o 
náležité péči firem (CSDDD), či oblast cirkulární ekonomiky. 

BUDETE PŘIPRAVENI NA GREEN DEAL

POSTARÁME SE O TO, ABY VÁŠ HLAS BYL 
V BRUSELU SLYŠET

STANETE SE SOUČÁSTÍ AKTIVIT EXPERTNÍ SKUPINY 
ZMĚNY K LEPŠÍMU
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EDUKACE
ESG Akademie

Jako člen Změny k lepšímu získáte volný přístup do ESG Akademie 
pro všechny vaše zaměstnance  - šestihodinový videokurz se 
shrnutím toho nejdůležitějšího o ESG. Kurzem vás provede 22 
expertů expertek například z ING, PwC, České spořitelny, Fair 
Venture, Fakta o klimatu, Nano Energies, Cyrkl, CIRAA, IKEA nebo 
Frank Bold.

K videokurzu, rozdělenému na 22 lekcí, patří také výukové 
materiály a slovníček pojmů. Ty mohou sloužit jako užitečný 
podklad ke vzdělání v rámci vaší firmy. 

Pro naše členy a absolventy Akadamie organizujeme setkávání 
jako další formát networkingu. Po absolvování kurzu a získání 
certifikátu získáte možnost možnost diskutovat na téma ESG s 
experty a experkami i dalšími absolventy v rámci navazujících 
setkání naživo.

ZÍSKÁTE ZDROJ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ 
O ESG KRITÉRIÍCH

VHODNÝ MATERIÁL PRO INTERNÍ ŠKOLENÍ VŠECH 
VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V PROBLEMATICE ESG  

PROPOJÍME VÁS S EXPERTY A EXPERTKAMI 
NA JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA
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TYPY ČLENSTVÍ

Velká firma

Start-up a malá firma

Nezisková organizace

(méně než 50 zaměstnanců, obrat a bilanční suma méně než 250 mil. Kč)

(vzdělávací a výzkumné instituce)

75 000 Kč

15 000 Kč

5 000 Kč

Navazujeme partnerství s asociacemi. Pojďme se spojit a dohodnout se na spolupráci!

(50 zaměstnanců a více, obrat a bilanční suma 250 mil. Kč a více)
*vaše firma spadá do kategorie velké firmy pokud splňujete alespoň jednu z kritérií



firmy banky neziskové 
organizace



Alena Tranová
alena.tranova@klepsimu.cz

+420 775 999 868

Máte nějaké otázky?
Ozvěte se mi!


