
Buďte součástí změn k lepšímu
Změna k lepšímu je spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému byznysu. Jedna definice udržitelnosti neexistuje. 

Proto skrz náš program tvoříme roadmapu, díky které se mohou členové rychleji zorientovat, navzájem se inspirovat nebo 
se obrátit na ověřené experty a expertky na snižování emisí, eliminaci odpadu nebo odpovědný přístup ke krajině a půdě.

V našich řadách najdete nejen spojence, ale třeba 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.

Získáte přístup k pravidelnému newsletteru, který se věnuje zelené transformaci, informuje, vzdělává a také aktivizuje 
členy. Společnou pozici Změny k lepšímu a českého progresivního byznysu budeme prosazovat a jednat s klíčovými 
představiteli vlády a stakeholdery.

Jako člen Změny k lepšími budete mít zdarma přístup do ESG Akademie. Videokurz v délce 6 hodin obsahuje 22 lekcí 
doplněné o výukové materiály a slovníček pojmů. Propojíme Vás s experty a expertkami na jednotlivá kritéria.

Našimi členy se chlubíme! Na webu, sociálních sítích nebo v newsletteru. Písemně i ústně. V tiskových zprávách nebo 
podcastu Dobré zprávy.  Rádi posloucháme příklady dobré praxe a šíříme je dál. 

Stanete se součástí byznys networku

Budete připraveni na Green Deal

Získáte zdroj aktuálních informací o ESG kritériích 

Budete vidět na kanálech Změny k lepšímu
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Co vám přinese Změna k lepšímu?



Exkluzivní členské výhody

» v důvěrném prostředí vám poradíme, jak řešit výzvy Vašeho podnikání
» získáte přístup ke zkušeným expertům a stejně nadšeným členům

 Změny k lepšímu

* mastermind je uzavřené a facilitované skupinové peer-to-peer setkání řešící problém 
každého z přítomných

Zapojíme Vás do uzavřeného programu mastermindů*

» budeme vám posílat pravidelný monitoring legislativy související se zelenou 
transformací

» spojíme síly při komunikaci s policymakery

Budete mít přehled o evropské legislativě prostřednictvím 
newsletteru Green Deal2

» budete se podílet na směřování našeho networku
» získáte právo volit a být volen do orgánů spolku

Získáte právo podílet se na směřování  Změny k lepšímu

» získáte zdarma přístup k videokurzu pro firmy na téma ESG kritéria
» pozveme Vás na osobní konzultaci a setkání s experty a expertkami

na ESG kritéria

Vstoupíte do ESG Akademie 

TYPY ČLENSTVÍ

Velká firma

Start-up a malá firma

Asociace

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

(oborové a jiné asociace firem a organizací)

(NGO’s, vzdělávací a výzkumné instituce)

50 000 CZK

10 000 CZK

10 000 CZK

5 000 CZK

Chcete přispět jinak? Budeme vděční za jakékoli sponzorství nebo partnerství některé z plánovaných akcí.



Zapojíme vás do komunity
Posíláme pravidelně jednou za 14 dní, vždy v úterý dopoledne na network 
o cirka 1300 kontaktech. Komentujeme aktuální dění na poli byznysu a 
udržitelnosti, vybíráme přínosné akce, tipy na články či inspirativní rozhovory 
a přinášíme přehled pracovních příležitostí v oboru. 

Jednou za měsíc vysíláme novinky do e-mailové schránky formou newsletteru, 
který se věnuje Green Dealu, zelené transformaci, vzdělává a informuje o 
aktualitách z Bruselu.  

Živý půl hodinový komunitní call organizujeme jednou za 14 dní. Do vysílání 
si zveme odborné hosty a hostky, diskutujeme s experty a expertkami na 
udržitelnost. Vysílání nahráváme a publikujeme také jako podcast. 

Uzavřená LinkedInová skupina pro členy a podporovatele Změny k lepšímu. 
Kromě praktických tipů sdílíme i know-how a propojujeme všechny, kteří 
hledají cesty k udržitelnému byznysu.

Společné výjezdy a návštěvy podniků, kde udržitelnosti prošlapávají cestu. 
Networkingové večeře servírované společně s inspirací, trendy a kontakty, 
které mohou vaše podnikání posunout dál.

Jednou ročně se scházíme na členské schůzi, kde volíme nové členy správní 
rady a rozhodujeme o dalším směřování Změny k lepšímu.  

NEWSLETTER

GREEN DEAL2 NEWSLETTER

DOBRÉ ZPRÁVY

KMEN UDRŽITELNOSTI

SETKÁNÍ KOMUNITY

ČLENSKÁ SCHŮZE
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Vytváříme jedinečný network
pro lepší a udržitelné Česko

členové



Lukáš Rolf
lukas.rolf@klepsimu.cz

+420 721 265 440

Máte nějaké otázky?
Ozvěte se mi!


