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Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Wirtschaft

Představení CSR-aktivit
ekonomická oblast

Begriff "CSR" in oö. Landesverwaltung kaum verwendet  eigenes
Unternehmenskonzept "Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV 2027)" mit ähnlichen
Zielsetzungen:

Pojem "CSR" se v hornorakouské zemské správě téměř nepoužívá, protože má vlastní
podnikovou koncepci "Správa orientovaná na výsledky (WOV 2027)" s podobnými cíli:


Orientace na potřeby budoucích generací, hospodárnost a efektivnost, účelnost, učící
se organizace, orientace na zaměstnance, odpovědnost za výsledky a zdroje, plánování
a kontrola, jakož i orientace na dopad a na zákazníka, koordinované cíle, koordinované
postupy, systém návrhů na zlepšení.



digitální správa a e-government, digitální úřad



centralizované a udržitelné zadávání veřejných zakázek



Complience v hornorakouské zemské správě podle služebního zákona a služebních
předpisů: dodržování zákonů, předpisů s přihlédnutím k etickým a morálním zásadám,
dodržování předpisů pro prevenci korupce, kodex chování pro prevenci korupce "Die
VerANTWORTUNG liegt bei mir - Eine Frage der Ethik" (ZODPOVĚDNOST leží u mně
- otázka etiky), trestní právo týkající se korupce, člen sítě integritních úředníků, pokyny
pro audit systémů prevence korupce.



Udržitelný rozvoj je v Horním Rakousku vnímán jako průřezové
téma - všechna ředitelství a útvary přispívají k realizaci 17 cílů

digitale Verwaltung und E-Government, digitales Amt



zentrales und nachhaltiges Beschaffungswesen



Compliance in der oö. Landesverwaltung laut Dienstrecht und
Dienstbetriebsordnung: Einhalten von Gesetzen, Vorschriften unter
Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze, Einhaltung der
Regelungen zur Vermeidung von Korruption, Verhaltenskodex zur
Korruptionsprävention "Die VerANTWORTUNG liegt bei mir - Eine Frage
der Ethik", Korruptionsstrafrecht, Mitglied im IntegritätsbeauftragtenNetzwerk, Leitfaden für Prüfung von Korruptionspräventionssystemen



Arbeitgeber-Auszeichnung: INEO – Vorbildlicher Lehrbetrieb,
BestRecruiters, Kununu - Top Company (beliebter Arbeitgeber)



Nachhaltige Entwicklung wird im Land OÖ als Querschnittsmaterie
gelebt – alle Direktionen und Abteilungen leisten innerhalb und im
Wirkungsbereich des Landes OÖ Umsetzungsbeiträge zu den 17
Zielen der Agenda 2030.

Hornorakouská akademie budoucnosti spojuje aktivity v oblasti



Die Oö. Zukunftsakademie verbindet Nachhaltigkeits- und
Zukunftsaktivitäten und setzt sich im Rahmen der Aufgabe der
Nachhaltigkeitskoordination für die Umsetzung der Agenda 2030
ein.



Land Oö. hat eine eigene Standortagentur "Business Upper
Austria" für Wirtschafts- und Forschungspolitik. Die Oö.
Wirtschafts- und Forschungsstrategie "#upperVISION2030" steht
im Fokus der Nachhaltigkeitsziele/Agenda 2030 - mit folgenden 4
Handlungsfeldern

udržitelnosti a budoucnosti a v rámci svého úkolu koordinace
udržitelnosti se zavazuje k realizaci Agendy 2030.




Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Wirtschaft

Agendy 2030 v rámci a ve sféře vlivu Horního Rakouska.


Orientierung am Bedarf künftiger Generationen, Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, lernende Organisation,
MitarbeiterInnen-Orientierung, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung,
Planung und Steuerung sowie Wirkungs- und Kundenorientierung,
abgestimmte Ziele, koordinierte Vorgangsweisen,
Verbesserungsvorschlagssystem

Ocenění pro zaměstnavatele: INEO - Příkladná výuková společnost, BestRecruiters,
Kununu - Top Company (oblíbený zaměstnavatel)

Představení CSR-aktivit
ekonomická oblast




Spolková země Horní Rakousko má vlastní agenturu pro
hospodářskou a výzkumnou politiku "Business Upper Austria".
Hornorakouská podnikatelská a výzkumná strategie
"#upperVISION2030" se zaměřuje na Cíle udržitelnosti/Agendu
2030 - s následujícími 4 oblastmi činnosti
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Představení CSR-aktivit
sociální oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Soziales



Ochrana zdraví zaměstnanců



Gesundheitsschutz der MitarbeiterInnen



Rovné zacházení (hornorakouský zákon o rovném zacházení



Gleichbehandlung (Oö. Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2021,
Ansprechpersonen)

2021, kontaktní osoby)



Program rovných příležitostí 2015-2021 v hornorakouské zemské



Gleichstellungsprogramm 2015-2021 im Oö. Landesdienst

správě



Oö. Antidiskriminierungsstelle für Info, Beratung, Unterstützung
im Rahmen des Oö. Antidiskriminierungsgesetzes



Folder "Für ein respektvolles Miteinander" (Sexuelle Belästigung
im Arbeitsleben)

Hornorakouský antidiskriminační úřad pro informace, poradenství
a podporu v rámci hornorakouského antidiskriminačního zákona.



Brožura "Für ein respektvolles Miteinander" (Sexuální obtěžování
v pracovním životě)



Barrierefreiheit, Oö. Chancengleichheitsgesetz



Přístupnost, hornorakouský zákon o rovných příležitostech



Betriebsküche mit biologischen und regionalen Produkten



Podniková kuchyně s ekologickými a regionálními produkty





Zastoupení zaměstnanců s různými nabídkami (zdravotní

Personalvertretung mit vielfältigen Angeboten
(Gesundheitsprogramm "Ge(h)sund", Club Aktiv,
Kindergartenverein, Veranstaltungen)

program "Ge(h)sund", klub Aktiv, sdružení mateřských škol,
akce).

Představení CSR-aktivit
enviromentální oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Umwelt



Hornorakouská zemská správa: pionýr v ochraně životního
prostředí - Horní Rakousko získalo již v roce 2009 ve Stockholmu
Evropskou cenu EMAS (1. místo)



Oö. Landesverwaltung: Vorreiter beim betrieblichen Umweltschutz Land OÖ erhielt bereits 2009 European EMAS Award in Stockholm (1.
Preis)



Systém environmentálního řízení na 6 místech, ISO 14001,
environmentálně relevantní zásady, státní program životního
prostředí "Kurs : Umwelt 2030", environmentální prohlášení
2018/2019.



Umweltmanagementsystem an 6 Standorten, ISO 14001,
Umweltrelevante Grundsätze, Landesumweltprogramm "Kurs :
Umwelt 2030", Umwelterklärung 2018/2019



Zentrale ökologische/nachhaltige Beschaffung



Centrální ekologické/udržitelné zadávání veřejných zakázek





Řízení podnikové mobility: informace, vytváření sítí, cyklistická
doprava ve veřejné správě (referent pro téma cyklistiky), veřejná
doprava (dotace cestového), podpora e-mobility.

Betriebliches Mobilitätsmanagement: Info, Vernetzung, Radfahren im
Landesdienst (Radverkehrsbeauftragter), öffentlicher Verkehr
(Fahrtkostenzuschuss), Forcierung E-Mobilität






akce v různých tematických oblastech (environmentální
vzdělávání, klima, energie, voda, příroda, půda atd.) s ohledem na
udržitelná/ekologická kritéria.

Příklad projektu: "Revital" "OÖ Landesabfallverband Umweltprofis"
- celorakouská síť sběrných, zpracovatelských a prodejních míst
pro opětovné použití v Horním Rakousku.

Veranstaltungen in unterschiedlichsten Themenbereichen
(Umweltbildung, Klima, Energie, Wasser, Natur, Boden etc.) unter
Berücksichtigung nachhaltiger/ökologischer Kriterien
Projektbeispiel: "Revital" des "OÖ Landesabfallverband Umweltprofis"
– ein oberösterreichweites Netzwerk im Bundesland OÖ an Sammel-,
Aufbereitungs- und Verkaufsstellen zur Wiederverwendung
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Představení CSR-aktivit
regionální oblast


Koordinační centrum Agendy 21 při Hornorakouské akademii
budoucnosti: cca 170 obcí v hornorakouské síti Agendy 21

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Regionales


Gemeinden im Agenda 21-Netzwerk Oberösterreich in
Kooperation mit dem Regionalmanagement OÖ
(Fachbereich Nachhaltigkeit und Umwelt) mit

ve spolupráci s hornorakouským regionálním
managementem (odbor udržitelnosti a životního prostředí) s

Förderprogramm für Nachhaltige Entwicklung/Agenda
2030/Regionale Zukunftsgestaltung/ LEADER, Agenda 2030,

grantem udržitelného rozvoje/Agendy 2030/regionálního
designu budoucnosti/ LEADER, Agenda 2030, akce pro

Veranstaltungen für oö. Gemeinden und Regionen zu
Beteiligung, Bewusstseinsbildung, Vernetzung, Engagement,

hornorakouské obce a regiony na téma spoluúčasti,
zvyšování povědomí, vytváření sítí, angažmá, budoucnost


Vzdělávací program "Co-Design Future": Kurz pro podporu
kompetencí v oblasti regionální činnosti



Regional Social Responsibility
Report Steyrland https://www.steyrland.at/zukunft2030/

Leitstelle Agenda 21 in der Oö. Zukunftsakademie: ca. 170

Zukunft


Ausbildungsprogramm "Co-Design Zukunft": Lehrgang für
Gestaltungskompetenzen in der regionalen Zukunftsarbeit



Regional Social Responsibility
Report Steyrland https://www.steyrland.at/zukunft2030/
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