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1.2.1 Verduidelik die begrip sosiale verantwoordelikheid en gee praktiese voorbeelde 

Sosiale verantwoordelikheid:  'n Etiese siening wat sê dat elke individu / organisasie 'n 
verpligting het om die samelewing as geheel te 
bevoordeel. 

 
Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid 
- Die voortgesette verbintenis deur ondernemings om eties op te tree en tot ekonomiese 

ontwikkeling by te dra, terwyl die lewensgehalte van die plaaslike gemeenskap en die 
samelewing in die algemeen verbeter word. 
- 'n Verpligting deur 'n onderneming om gesonde langtermyndoelstellings vir die 

samelewing na te streef. √√ 
- Langtermynverbintenis deur ondernemings om altyd eties op te tree / om by te dra tot 
ekonomiese ontwikkeling ten einde die lewensgehalte van hul werknemers, hul gesinne, hul 

plaaslike gemeenskappe en die samelewing in die algemeen te verbeter. √√  
- Die manier waarop ondernemings hul besigheidsbronne / prosesse bestuur om 'n 
positiewe impak op die samelewing te hê 

- Wanneer 'n besigheid teenoor hul werknemers / gemeenskap / regering verantwoording 
doen vir sy optrede / gedrag / metodes om sake te doen.√√ 
- 'n Etiese manier om sake te doen in belang van sowel die besigheid as die breër 

gemeenskap. √√ 
- 'n Bereidwilligheid om op te tree in ooreenstemming met wetgewing wat die opheffing van 
die gemeenskap / die ontwikkeling van werknemers vereis. √√ 

- Besighede erken die behoefte om op 'n volhoubare manier terug te gee aan die 
samelewing. √√ 
- Verwys na strategieë wat deur die besigheid gebruik word om verantwoordelikheid te 

neem vir hul impak op die samelewing en die omgewing. √√ 
 
Korporatiewe sosiale belegging 

Die belegging van korporatiewe fondse / ander bates met die primêre doel om sosiale 
uitkomste te bereik. 
Doen daadwerklik geld en hulpbronne om die gemeenskap op te hef 

 
voorbeelde 
- Die Nedbank-stigting het gehelp om Masisikelele- en Masihlumisane-bakkerye te stig, wat 

deur klein groepies mense in die Glenmore-gemeenskap besit en bedryf word. √ 
- Avis ondersteun verskillende liefdadigheidsorganisasies wat fokus op onderwys, 
gesondheid en welsyn, mense met gestremdhede en die omgewing. √ 

- Outsurance 'Helpende SA OUT CSR-programme wat begin is om die minderbevoorregte 
Suid-Afrikaners te help om werk te kry. √ 
- COCA-COLA en die World Wild Fund het op internasionale skaal saamgespan om 

varswaterbronne oor die hele wêreld te bewaar en te beskerm. √ 
- Woolworths Holdings het 'n indrukwekkende lys van transformasie- en CSI-projekte, wat 
wissel van die verspreiding van surplus produkte tot die wees- en kwesbare 

kinderprojekte.√  
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2.1.2 Stel ondernemings aan wat ondernemings kan neem om sosio-ekonomiese 

kwessies aan te spreek. 
 
MIV / Vigs 

• Beradingsprogramme / opleidingsadviseurs om berading te gee aan besmette en 
geaffekteerde persone / werknemers. √√ 
• Begin anti-retrovirale behandelingsprogramme (ARV). √√ 

• Moedig werknemers aan om MIV / vigs-ondersteuningsgroepe te vorm. √√ 
• Hou werkswinkels oor MIV / vigs-programme / -veldtogte. √√ 
werkloosheid 

• Verskaf vaardigheidsontwikkelingsprogramme deur middel van leerlingskappe. √√  
• Bied beurse aan die gemeenskap aan om die vlak van onderwys te verbeter. √√ 
• Skep werkgeleenthede vir lede van die gemeenskap. √√ 

• Verskaf entrepreneuriese programme wat selfwerksaamheid kan bevorder. √√  
• Ondersteun bestaande kleinsakeondernemings om meer werksgeleenthede te skep. √√ 
Inisiatiewe om staking en politieke versteuring aan te spreek 

• Lewer dienste wat die regering stadig is om te lewer √ 
• Vorm vennootskappe met plaaslike regering 
• Bied leerlingskappe en vaardigheidsontwikkelingsprogramme aan sodat mense 

selfonderhoudend kan wees. 
• Vestig 'n forum vir gemeenskapsdienslewering 
 

Inisiatiewe om misdaad aan te spreek 
• Ondernemings kan projekte skep om 'n hoë misdaadsyfer te verlig. √√ 
• Die gemeenskap op te voed oor die koste van misdaad. √√ 

• Werk saam met die polisie. √√ 
• Werk saam met skole om dwelm- / geweervrye sone te vestig. √√ 
• Mentor jong mense wat positiewe ondersteuning van volwassenes benodig. √√  

 
Inisiatiewe om ongelykheid en armoede aan te spreek 
• Verhoog personeellede deur opleidings- en ontwikkelingsoorsake. √√ 

• Raak betrokke by die plaaslike gemeenskap aan praktiese volhoubare projekte met lede 
van die gemeenskap. √√ 
• Skenk geld wat gebruik word om basiese behoeftes te koop. √√ 

• Maak u bewus van enige webwerf of winkels wat gedeeltes van hul inkomste aan nie-
winsgewende ondernemings skenk. 
 

Inisiatiewe om dobbel aan te spreek 
• Ontwikkel beleid wat daarop gemik is om bewustheid van dobbel as 'n probleem in die 
werkplek en die gemeenskap aan te spreek. √√ 

• Gee riglyne vir die hantering van dobbel. √√ 
• Bied behandeling vir dobbel aan. √√  
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Inisiatiewe om sosio-ekonomiese kwessies aan te spreek (in die algemeen) 
- Bou skole in gemeenskappe. √√ 
- Ondersteun jeugprogramme √√ 
- Voer werkskeppingsprogramme uit √√ 
- Borg kuns- en kultuurprogramme. √√ 
- Spesiale onderwyspogings, die aanneming van 'n skool en in die meeste van die skool se 
behoeftes voorsien. √√ 
- Borg sportaktiwiteite en sportontwikkelingsprogramme 
- Gemeenskaps opheffing. √√ 
- Omgee vir die omgewing, omgewingsprogramme te skep om die belangrikheid van die bewaring 
van die omgewing te beklemtoon. √√ 
- Stel programme op om die ontwikkeling van die vroeë kinderjare te bevorder. √√ 
- Leer ondernemingsvaardighede en bied ondersteuning aan individue wat met nuwe ondernemings 
begin. √√ 
 
2.1.3 Voer 'n onderhoud met plaaslike ondernemings oor die inisiatiewe wat geneem is om 
sosio-ekonomiese kwessies aan te spreek. 
  
2.1.4 Evalueer die mate waarin hierdie inisiatiewe die sosio-ekonomiese kwessies 
aangespreek het. 
As gevolg van die inisiatiewe word MIV / vigs-individue ondersteun 
Werkloosheid - SETA-kolleges wat heffings en heffings vir vaardigheidsontwikkeling ontvang, word 
besighede betaal 
(SDA) regeringsinisiatief 
Ekwiteit / armoede - inisiatief van die regering - Wet op die WGO en BBSEB 
Baie suksesvol 
Dobbelary - Nasionale dobbelwet - Beperkings rondom ouderdom ens. 
 
     


