Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS
Pozdravljeni,
pred vami so prve letošnje novičke Mreže za družbeno odgovornost Slovenije. Tokrat še posebej
izpostavljamo Evropsko nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks. Za vse potencialne
prijavitelje namreč organiziramo dogodke, kjer bomo podrobneje predstavili nagrado.
Vse, ki izvajate dobre prakse na področju družbene odgovornosti pa vabimo, da nam posredujete
prispevke, in jih delite z našimi bralci. Predloge lahko pošljete na info@mdos.si.
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Aktivnosti MDOS
Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks: dogodki
za potencialne prijavitelje
Ali vaše podjetje sodeluje v inovativnih partnerskih projektih na področju družbene odgovornosti?
Če je temu tako, je Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks kot nalašč, da
predstavite svoje aktivnosti in pridobite priznanje kot vodilna organizacija na področju družbene
odgovornosti!
Namen nagrade je izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s področja družbene
odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Nagrada je osredotočena na uspešna
partnerstva med podjetjem ter najmanj enim neprofitnim deležnikom.
Zmagovalec Evropske nagrade družbeno odgovornih praks v Sloveniji bo hkrati
prejemnik evropske nagrade, in se bo udeležil slavnostne podelitve, ki jo bo Evropska
komisija organizirala junija 2013 v Bruslju. V nagrado je vključen prevoz in namestitev v
Bruslju za predstavnika zmagovalca.
Vse potencialne interesente vabimo, da se prijavijo k udeležbi na
a) spletnem seminarju, kjer bomo predstavili razpis za nagradno, primere, ki jih iščemo, ter
ponudili odgovore na konkretna vprašaja.
Datuma: 24.1.2013 in 29.1.2013
Ura: 10.00-11.00
Cena: brezplačno

Prijave: Petra Hartman, eunagrada@mdos.si Po prijavi boste prejeli natančnejša navodila za vklop
v spletni seminar. Ob prijavi navedite, za kateri termin se prijavljate.
b) delavnici za prijavitelje
Datum: 6.2.2013 (Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, Maribor) in 12.2.2013 (GZS;
dvorana F, Dimičeva 13, Ljubljana)
Ura: 10.00-12.00
Cena: brezplačno Prijave: Petra Hartman, eunagrada@mdos.si
Za več informacij obiščite spletno stran nagrade.
Koordinatorja projekta v Sloveniji sta Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut.
Partnerji Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji so: AmCham Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji, CNVOS – mreža slovenskih nevladnih organizacij,
Fakulteta za družbene vede, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, PRSS – Slovensko
društvo za odnose z javnostmi, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje Manager.

Novice članic MDOS
Javni poziv za sofinanciranje osnovnega certifikata Družini prijazno
podjetje v letu 2013!
Ekvilib Inštitut je objavil Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata
Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2013.
Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe
za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja zaposlenih. Prijavitelji se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata
Družini prijazno podjetje od 10.1.2013. Sofinanciranje bo omogočeno prvim 40 (štiridesetim)
prijaviteljem, ki se bodo s formalno popolno dokumentacijo prijavili na javni poziv ter izpolnjevali
vse pogoje za prijavo in sofinanciranje postopka.
Višina sofinanciranja stroška pridobitve osnovnega certifikata je 80 odstotkov celotnega stroška
pridobitve osnovnega certifikata.
Za vsa zainteresirana podjetja bo 18.1.2013 v Ljubljani v prostorih GZS (Dimičeva 13, Dvorana
G) ob 10.30. uri organiziran informativni dan. Udeležbo lahko potrdite na petra@ekvilib.org ali na
telefonski številki 01/430 37 51.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani certifikata.

BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR »IMPLEMENTACIJA TRAJNOSTNEGA
POSLOVANJA IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V PODJETJU TER
TRAJNOSTNO POROČANJE PO SMERNICAH GRI«
Ekvilib Inštitut organizira spletni seminar na temo »Implementacija trajnostnega poslovanja in
družbene odgovornosti v podjetju ter trajnostno poročanje po smernicah GRI«, ki bo potekal 31.
januarja in 5. februarja 2013.
V prvem delu izobraževanja bodo predstavljena različna orodja za vpeljevanje trajnostnega
poslovanja v podjetja, v drugem delu se bomo posvetili trajnostnemu oziroma družbeno odgovorno

poročilu GRI, ki deležnikom podaja pomembne informacije o ekonomskih, okoljskih, socialnih in
upravljaljskih učinkih ter rezultatih delovanja organizacije.
Informiranje in spodbujanje podjetij o uporabi smernic družbene odgovornosti pri vsakodnevnih
aktivnostih je izredno pomembna, zato bo izobraževanje brezplačno, pripravljeno pa imamo
posebno ponudbo za sodelujoče na seminarju v primeru nadaljnjega sodelovanja.
Več si lahko preberete na SPLETNI STRANI.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Najboljša trajnostna poročila 2012
Bi tudi vaše podjetje v letošnjem letu želelo pripraviti trajnostno poročilo, pa ne veste, na kakšen
način se lotiti priprave? Vedno več podjetij vključuje družbeno odgovornost v svojo poslovno
strategijo, namesto da bi ga obravnavalo kot neke vrste nadležen del odnosov z javnostmi. Vedno
več držav je naklonjeno integriranem poročanju, podjetja pa se zavedajo tudi, da njihovi deležniki
zahtevajo večjo preglednost o vplivih podjetja na okolje in družbo.
Tukaj si lahko ogledate nekaj najboljših primerov trajnostnih poročil iz preteklega leta.

Generalna skupščina ZN: trajnostni turizem je pomemben dejavnik v
boju proti revščini in varovanju okolja
Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je soglasno sprejela resolucijo, ki poudarja vlogo
trajnostnega turizma v boju proti revščini in varstva okolja. Resolucija z naslovom »Promocija
trajnostnega turizma za izkoreninjanje revščine in varovanje okolja« spodbuja članice ZN, da
sprejmejo politike, ki bodo podpirale trajnostni turizem in poudarja pozitiven vpliv turizma kot
gospodarske dejavnosti na ustvarjanje dohodka, delovnih mest in izobraževanja, tako na področju
boja proti revščini in lakoti. Ugotavlja tudi, da je trajnostni turizem ustvarja znatne priložnosti za
ohranjanje in varovanje biotske raznovrstnosti naravnih območij s spodbujanjem delovanja lokalnih
in avtohtonih skupnosti v državah gostiteljicah. Obenem k ohranitvi in spoštovanju naravne in
kulturne dediščine spodbuja tudi turiste.
Povzeto po: TTA - Turistična tiskovna agencija

Odprt natečaj za najslabšo korporacijo
Ponovno je odprt natečaj Public Eye Awards, nagrade za najbolj netrajnostne korporacije na svetu.
Deregulacija na svetovnih trgih je močno razširila obseg nadnacionalnih korporacij. Ta sprememba
se je zgodila tako hitro, da so nacionalni zakoni izgubili sposobnost uveljavljanja primernih okvirov.
Danes je bolj kot kdajkoli prej pomembno opozarjati korporacije na njihovo družbeno in okoljsko
odgovornost. Letos je nominirano tudi podjetje ALSTOM, ki je po vsem svetu poznano zaradi
škandalov s podkupovanjem - tudi v Sloveniji v projektu TEŠ 6.
Svoj glas lahko oddate tukaj.

V Seatlu bodo odprli najbolj zeleno poslovno stavbo na svetu
Seattle je Bullitt Center se napoveduje kot najbolj zelena, energetsko učinkovita poslovna stavba
na svetu. 6-nadstropna stavba s 50.000 kvadratnimi metri sicer ne uporablja povsem nove
tehnologije, ampak združuje najrazličnejše že obstoječe tehnologije in metode za oblikovanje
paradnega modela za zeleno oblikovanje - in vzor za druge, ki bodo sledili. Bullitt Center je narejen
iz popolnoma čistih materialov, ima kompostna stranišča, in lovi dovolj deževnice, da lahko preživi

100 dni suše. Napaja se iz 100% sončne energije, in to v mestu, ki ne slovi po sončnih dneh.
Več o poslovni stavbi in trajnostnih rešitvah najdete tukaj.

RAZPRAVE O PREVZEMANJU ODGOVORNOSTI PRI ZAGOTAVLJANJU
KAKOVOSTI TRAJNOSTNIH POROČIL
V zadnjih nekaj mesecih potekajo različne razprave o »napačnih trditvah v trajnostnih poročilih«.
Visoka raven sodelovanja o razpravah na to temo dokazuje, da se je uporaba trajnostnih poročil
ukoreninila v organizacijah. Raziskovalne naloge so obravnavale verodostojnosti uporabe sistema
preverjanja pri poročanju po smernicah GRI (angl. »Application Level Check system«) in vlogo, ki
naj jo bi igrala GRI pri zagotavljanju kvalitete poročil.
Smernice trajnostnega poročanja GRI so bile razvite z namenom, da se organizacije lažje
orientirajo o katerih ekonomskih, okoljskih in družbenih vsebinah poročati. Namen organizacije GRI
ni preverjanje kvalitete podanih informacij in vsebine trajnostnih poročil, ampak je na podjetjih
samih, da zagotovijo pravilne in popolne vsebine. Verodostojnost se lahko zagotovi tudi z aktivnim
vključevanjem deležnikov pri pisanju trajnostnega poročila. Smiselno je, da organizacije pri pisanju
sodelujejo s civilno javnostjo ali raziskovalnimi institucijami, ki jim lahko pomagajo pri
zagotavljanju kvalitete podajanja informacij, seveda pa je od organizacij samih odvisno ali bo
poročilo odražalo resnično in transparentno sliko njihovega trajnostnega delovanja.
Več o prispevku si preberite TUKAJ.

