
The GRI Certified Workshop “Integrating the SDGs into your reporting process” 

FBRH Consultants is a Certified Training Partner of the Global Reporting Initiative (GRI) and an
Accredited Training Centre of the Institute of Environmental Management & Assessment (IEMA)
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Samtök Atvinnulífsins í samvinnu við FBRH Í London 
og Navigo býður til námskeiðs í innleiðingu 

heimsmarkmiðanna 

Innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu Þjóðanna - Hver er besta  
leiðin við að gera grein fyrir framvindu heimsmarkmiðanna  

samfélags - og ársskýrslum samkvæmt GRI stöðlum  

       

https://www.fbrh.co.uk/en/integrating-the-sdgs-into-your-reporting-process-IICA?utm_source=course%20info%20pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=Indian%20Institute%20of%20Corporate%20Affairs
https://sa.is
http://navigo.is


Hvar: Hús Atvinnulífsins  |  Hvenær: 11 Mars 2020 

Námskeiðsgjald: £650, þátttakendur á námskeiðinu notkun GRI staðla 9-10 Mars 

fá 10% afslátt.  

(flest stéttarfélög niðurgreiða námskeið – kannaðu rétt þinn) 

 

GRI staðlarnir eru taldir víðtækustu og nákvæmustu staðlarnir til að halda utan um 

efnhahagsleg, umhverfisleg og félagsleg áhrif fyrirtækja og stofnanna. UN Global 

Compact og Nasdaq mæla með að nota staðalana við gerð samfélagsskýrslna. 

Vinningshafar Samfélagsskýrslu ársins á Íslandi 2018 og 2019 byggðu skýrslur sínar 

á GRI. 

 

Markmið námskeiðsins er fyrir þátttakendur að dýpka skilning sinn á 

heimsmarkmiðunum, hvernig hægt er að aðlaga stefnu með sjálfbærni að leiðarljósi 

og hvernig heimsmarkmiðin geta verið leiðarljós á þeirri vegferð. Farið er yfir hvernig 

hægt er að styðjast við GRI staðalana í skýrslugjöf um innleiðingu 

heimsmarkmiðanna og framvindu. Námskeðið er vottað af Global Reporting Initative. 

 

Á námskeiðinu munu þátttakendur fá ýtarlega þekkingu á:  

• Hvaða áhrif innleiðing heimsmarkmiðannaí stefnu hafa á skipulagsheildir. 

• Hvað heimsmarkmiðin fela í sér, og hvernig þau tengjast sjálfbærni. Farið verður 

ýtarlega yfir hverng heimsmarkmiðin tengjast GRI stöðlunum, þegar kemur að 

markmiðssetningu og framvindu á árangri. 

• Kynning á GRI og þeirri aðferðafræði sem notuð er við skýrslugjöf, hvað 

verkfærakista GRI hefur upp á að bjóða, farið verður í fimm praktísk skref GRI við 

skýrslugjöf.  

• Einnig verður farið í raundæmi (case studies) nokkurra fyrirtækja sem sýna hvernig 

fyrirtæki hafa byrjað innleiðingu heimsmarkmiðanna í skýrslugerð. 

 

Allir þátttakendur fá viðurkenningu frá the Global Reporting Initiative. 

https://goo.gl/maps/xiQxNu9Hv9PnZhDJ8
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Leiðbeinendur 

• FBRH ráðgjafar hafa um árabil veitt ráðgjöf í samfélagslegri ábyrgð og þjálfað starfsfólk 

fyrirtækja víða um heim í notkun GRI staðla við gerð samfélagsskýrslna. FBRH eru 

vottaðir þjálfunaraðilar af Global Reporting Initiative (GRI) en einnig hafa þeir hlotið 

viðurkenningu frá Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA) 

í Bretlandi.  

 

Hér má finna lista yfir þau fyrirtæki sem FBRH hefur þjáfað:  

https://fbrh.co.uk/en/clients-trained-by-fbrh 

 

Skráning:  

https://www.fbrh.co.uk/en/registration-form-for-sdgs-a-gri-certified-course-iceland 

 

Dagskrá námskeiðsins: https://www.fbrh.co.uk/en/integrating-the-sdgs-into-your-

reporting-process-iceland 

 
Námskeiðslýsing: https://www.fbrh.co.uk/FBRH-GRI-Certifed-SDG-Course-Iceland.pdf 

 

Nánari upplýsingar:  

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, s. – tölvupóstur: ingibjorgosp@sa.is 

Ágústa Þorbergsdóttir, s. 899 0088 – tölvupóstur:  agusta@navigo.is  

Melina Kourri (FBRH Client Service Manager): contact@fbrh.co.uk 
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