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Pozdravljeni!

Z veseljem napovedujemo mednarodno konferenco Trendi na področju družbene odgovornosti 2016,
ki se bo letos odvila 8. junija na Bledu. Več informacij najdete v nadaljevanju, poleg ostalih novičk in
zanimivosti iz družbeno odgovornega sveta.

 

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 
Shranite si datum: mednarodna konferenca Trendi na področju
družbene odgovornosti 2016
 

 

Vabimo vas, da si shranite datum 8. junij 2016, ko bo na IEDC (Bled) potekala tradicionalna
konferenca o družbeni odgovornosti.

Tokratna konferenca bo v ospredje postavila dve temi: trajnostni razvojni cilji ter
organizacijska kultura in trajnost.

Dogodek organizirata Ekvilib Inštitut in UN GC Slovenija, soorganizaciji konference pa se
pridružujejo IEDC – Poslovna šola Bled ter Mreža za družbeno odgovornost Slovenije.

Več informacij, vključno s prvim programom, lahko pričakujete kmalu na www.mdos.si

 
Razpis za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije: Strateška
delavnica za top management na področju družbene odgovornosti
 

 

MDOS ponovno objavlja razpis za člane Mreže za družbeno odgovornost, ki želijo sodelovati v
aktivnosti za izobraževanje za najvišje vodstvo s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij.

Številne članice MDOS želijo družbeno odgovornost vključiti v vodstvene procese, pri tem pa lahko
naletijo na težave pri ovrednotenju področja DOP, saj se koristi družbeno odgovornega poslovanja
lahko pokažejo šele na dolgi rok. Iz tega razloga za 3 članice pripravljamo delavnico, na kateri bomo
vodstvu predstavili področje družbene odgovornosti s poudarkom na temah, ki zanimajo podjetje.
Namen je širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti ter pomoč članom MDOS, da bodo svoje
trajnostno poslovanje še nadgradili in izboljšali.

Veseli bomo vaše prijave, za več informacij pa se lahko obrnete na petra@mdos.si ali pokličete na
01/430 37 51.

Več informacij: www.mdos.si

 

 Ne spreglejte!
 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=99
http://www.mdos.si/
http://mdos.si/si/page/news/view/76


Objavljen je javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno
podjetje v letu 2016
 

 

Ekvilib Inštitut je že desetič objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Do
danes je bilo v postopek pridobitve osnovnega certifikata vključenih že prek 240 slovenskih podjetij
in organizacij, skupaj pa je bilo v projekt vključenih prek 80.000 zaposlenih.

Slovenska podjetja in organizacije se lahko v letošnjem letu vključijo v postopek pridobitve
certifikata Družini prijazno podjetje do vključno 31. decembra 2016, število mest pa ni omejeno.
Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne
in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se
kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter
večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar predstavlja jasne pozitivne
ekonomske učinke.

V lanskem letu je Ekvilib Inštitut izdal tudi publikacijo o usklajevanju zasebnega in poklicnega
življenja v Sloveniji, kjer je zbranih več primerov dobrih praks s tega področja, pregled
zakonodaje in možnosti izboljšave le-te, ter analiza vpeljave certifikata v slovenska podjetja in
organizacije.

Več informacij najdete na spletni strani certifikata.

  
 

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 
Deloitte Green Frog Award 2015: Družbi Petrol d.d. nagrada za
najboljše poročanje o trajnostnem razvoju
 

 

Družba Deloitte v Sloveniji je konec lanskega leta prvič izvedla natečaj Green Frog Award, v okviru
katerega tudi prvič v Sloveniji podeljuje Green Frog Award za najboljše poročanje o trajnostnem
razvoju. Strokovna komisija - v sestavi mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri
Ministrstvu RS za okolje in prostor, Lucija Glavič, Ekvilib Inštitut, mag. Urban Krajcar, direktor
Direktorata za znanost pri Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport, Mojca Podržaj,
Združenje Manager, ter Inga Turk, direktorica Urada RS za varstvo okolja - je na natečaj prijavljena
letna poročila družb ocenila v skladu z Deloittovo metodologijo ter smernicami na področju družbene
odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Green Frog Award 2015 za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju v poslovnem letu 2013/2014
je prejela družba Petrol d.d., ki se je po vseh merilih najbolj približala standardom poročanja na tem
področju. Certifikata za uspešno poročanje na področju trajnostnega razvoja sta prejeli še družbi
Lek d.d. in Telekom Slovenije d.d..

Vir..

 Novo Nordisk izbran za najbolj trajnostno farmacevtsko podjetje
 

 
Novo Nordisk je zasedel najvišji položaj v skupini farmacevtske industrije na svetovnem indeksu 100
najbolj trajnostnih družb (Globalnih 100). Gledano skupne rezultate, se je družba uvrstila na 19.
mesto, kar je šest mest nižje od leta 2015. Indeks izpostavlja globalne družbe, ki so najbolj dejavne
pri upravljanju okoljskega in družbenega delovanja kot tudi pri vprašanjih korporativnega
upravljanja.

"Naš fokus je na zadovoljevanju potreb ljudi, ki živijo s kroničnimi obolenji. Pri tem moramo vedno
upoštevati, kako lahko naše odločitve koristijo njihovemu zdravju in dobremu počutju, kot tudi naš
vpliv na ljudi, skupnosti in okolje, "pravi Susanne Stormer, podpredsednica korporativne trajnosti pri
Novo Nordisk. "Trajnost za Novo Nordisk pomeni obstati v tem poslu v prihodnjih generacijah in naš
Triple Bottom Line pristop kaže, kako razmišljamo dolgoročno, da bomo poslovno uspešni in
zagotavljali večjo vrednost za naše stranke."

http://www.certifikatdpp.si/wp-content/uploads/2015/08/EKVILIB-Institut-Izkusnje-z-izvajanjem-projekta-certifikat-druzini-prijazno-podjetje-v-SLO-A4-2015-Low.pdf
http://www.certifikatdpp.si/aktualno/javni-poziv-2016/
http://www2.deloitte.com/si/sl/pages/press/articles/press-2016-02-03.html


Indeks se določi z dvanajstimi kvantitativnimi kazalniki trajnostnega razvoja, vključno s količino
prihodkov, ki jih podjetje ustvari na enoto porabljene energije, razmerjem med plačo predsednika/-
ce uprave in povprečno plačo zaposlenih ter izgubljenimi urami zaradi poškodb.

Celotno novico lahko preberete tukaj.

 Kako je Ljubljana postala evropska zelena prestolnica 2016
 

 

Živahen mestni center brez avtomobilov in podzemni zbiralniki odpadkov so primer, kako lahko
majhno mesto deluje na področju trajnosti. V mestu se je veliko spremenilo v primerjavi z 10 leti
nazaj, ko so bile ulice zamašene s prometom, prostora za pešce ni bilo, onesnaženje pa je bilo v
centru od vseh avtomobilov in avtobusov veliko.

Zdaj je vse kompaktno jedro Ljubljane brez avtomobilov. Dovoljeni so le pešci, kolesa in avtobusi;
električni taksi Kavalir ponuja starejšim, invalidom ali staršem z otroki brezplačne vožnje. Če živite v
centru ali želite tja z avtomobilom, morate parkirati v podzemni garaži zunaj območja brez
avtomobilov in od tam nadaljevati peš. Strah, da bi s tem ubili lokalna podjetja, je bil odveč.
Obratno - gospodarstvo in turizem v zgodovinskem središču sta se povečala.

Uspešen boj proti prometu je eden od razlogov, da je Evropska komisija podelila mestu naziv zelene
prestolnice Evrope za leto 2016. Izbira majhne prestolnice za ta naslov kaže, da imajo tudi majhna
mesta majhnosti z manj sredstvi veliko pokazati.

Celoten članek je dostopen tukaj.

 Politična odgovornost podjetij: bi morala biti podjetja bolj politična?
 

 

Pogosto se politiko in gospodarstvo vidi v sodelovanju le, ko podjetja lobirajo za politike glede
vprašanj, ki vplivajo na njihove dobičke. Vendar pa je stroga ločitev politike, gospodarstva in družbe
vedno bolj mit kot resničnost. V 21. stoletju bi morala podjetja postati bolj neposredno politična, trdi
dr. Johannes Bohnen iz Atlantische Initiative, think tanka s sedežem v Berlinu.

Zakaj bi morala podjetja delovati bolj politično? Mnoga podjetja imajo velike finančne,
komunikacijske in na znanju temelječe vire, ki se lahko uporabljajo odgovorno tako za skupno
dobro, kot za njihove lastne interese, pravi Bohnen. Trdi, da je vedno bolj pomembno, da ima
blagovna znamka politično dimenzijo kot del svoje osnovne dejavnosti. Za Bohnena politična
odgovornost pomeni, da morajo podjetja izpolnjevati družbena pričakovanja. "Podjetja morajo
razviti vodilna načela, po katerih lahko prilagodijo svoje upravljanje, pa tudi svoje poslovne cilje," še
pojasnjuje.

Preberite njegovo provokativno razmišljanje na atlantic-community.org.

 Francija bo tlakovala 1000 kilometrov cest s sončnimi celicami
 

 

V velikem koraku za zeleno energijo je francoska vlada napovedala načrte za namestitev sončnih
fotonapetostnih panelov na 1.000 kilometrov cest v naslednjih petih letih. Cilj je omogočiti dobavo
obnovljive energije za do 5 milijonov ljudi - ali približno 8 odstotkom francoskega prebivalstva.

Čeprav Francija ni prva država, ki je tlakovala ceste s sončnimi celicami - Nizozemska je kot prva na
svetu s sončnimi paneli tlakovala kolesarsko pot v 2014 – pa so francoski načrti najbolj ambiciozni.
Po mnenju francoske agencije za okolje in upravljanje z energijo štirje metri »sončne ceste«
pokrijejo energetske potrebe enega gospodinjstva (brez ogrevanja), medtem ko lahko en kilometer
preskrbi 5.000 prebivalcev.

Vir..

 Novo Nordisk je objavil Integrirano letno poročilo 2015
 

http://3blmedia.com/News/Novo-Nordisk-Named-Most-Sustainable-Pharma-Company
http://www.citylab.com/design/2016/02/how-ljubljana-turned-itself-into-europes-green-capital/458934/?utm_source=SFTwitter
http://3blmedia.com/Video/Minute/Corporate-Political-Responsibility-Why-Companies-Should-Get-More-Political
http://inhabitat.com/france-to-pave-1000-kilometers-of-road-with-solar-panels/?newgallery=true


 Novo Nordisk je objavil letno poročilo za 2015, ki podrobno opisuje celoletno poslovanje družbe.
Poročilo poudarja napredovanje družbe do dolgoročnih ciljev, z upoštevanjem celostnega pristopa, ki
upošteva finančne, družbene in okoljske rezultate. To je hkrati 12. integrirano poročilo družbe.

Poročilo Novo Nordisk 2015 vključuje članke, ki poudarjajo potrebo po nujnih ukrepih za naslavljanje
vse večjega števila ljudi, ki živijo z neodkrito sladkorno boleznijo; napredek na vodilnem programu
podjetja »mesta spreminjajo sladkorno bolezen« (Cities Changing Diabetes), in uvaja posodobljeno
okoljsko strategijo za zmanjšanje vpliva CO2 iz tako imenovanih posrednih emisij iz virov, kot so
kupljeno blago in storitve, od surovin do poslovnih letov.

Jakob Riis, izvršni podpredsednik, pojasnjuje razloge za širši obseg okoljske strategije: "Medtem, ko
se bomo še naprej izboljševali na področju porabe energije in vode, zmanjševanja odpadkov in
neposrednih emisij ogljika, smo pripravljeni razširiti obseg naše odgovornosti, da vključuje še
posredne emisije CO2. Z ogromno znanstvenih dokazov o povečani stopnji in vplivu podnebnih
sprememb si enostavno moramo zastaviti ambiciozne cilje na tem področju".

Vir...

 Kakšen je okoljski strošek valentinovega?
 

 

Gojenje rož je milijonska industrija, ki pa ni zelo družbeno odgovorna. Večina vrtnic na tržišču
prihaja iz globalnega juga (Kolumbija, Kenija, Ekvador, Etiopija), pri proizvodnji pa se uporablja
ogromno kemikalij in pesticidov. Oocenjuje se, da je 1/5 kemikalij, ki se uporablja v državah v
razvoju, v ZDA prepovedana oz. sploh ni testirana.

Hkrati se za proizvodnjo porabi velike količine vode, če pa k temu preštejemo še ogljični odtis, ki ga
naredijo rože na poti do nas, se je smiselno vprašati, ali ne bi vsi ti viri bolj koristneje porabljeni na
drug način.

 Celoten članek je dostopen tukaj.

 Francija z zakonom nad zavrženo hrano
 

 

V Franciji so supermarketom z zakonom prepovedali metati stran ali uničevati neprodano hrano.
Trgovine morajo hrano darovati v dobrodelne namene ali v banke hrane.

Zakon velja za vse trgovine s površino vsaj 400 kvadratnih metrov, kazni za kršitve zakonodaje pa
so globe do 3750 evrov.

Vir..

 Sateliti in brezpilotna letala nad podjetja, ki uničujejo planet
 

 
Slikanje iz zraka postaja neprecenljiv vir zbiranja informacij in uveljavljanja zakonodaje, še posebej,
ko gre za varstvo okolja. Sateliti in brezpilotna letala (droni) postajajo vedno manjši, cenejši in lažji
za uporabo, in proizvajajo slike višje ločljivosti. Med drugim ta tehnologija omogoča organizacijam in
start-upom, da bolj natančno spremljajo uničevanje okolja in zagotavljajo pravne dokaze.

Uničevanje mokrišč, prekomerni ribolov, razlitja nafte, fracking in krčenje gozdov so samo nekatere
od nezakonitih dejavnosti, ki se jih lahko spremlja in dokumentira s pomočjo te nove tehnologije in
programskih orodij.

SkyTruth je neprofitna organizacija, ki uporablja zemljevide in daljinsko zaznavanje za sledenje
uničevanju okolja; organizacija je tako uporabila satelitske podatke, slike iz zraka, ter daljinsko
zaznavanje, da je dokazala, da je razlitje nafte v Mehiškem zalivu veliko hujše, kot je to trdil BP.

Organizacija sodeluje tudi z Googlom in skupino za varstvo oceanov Oceana na interaktivnem
spletnem orodju Global Fishing Watch, ki omogoča spremljanje komercialnega ribolova. Medtem ko
organizacija obstaja le za opazovanje in poročanje, omogoča vsakomur, da ujame morebitne
nedovoljene ribolovne aktivnosti.

http://3blmedia.com/News/Going-Integrated-12th-Time-Novo-Nordisk-Publishes-2015-Integrated-Annual-Report
http://3blmedia.com/News/Going-Integrated-12th-Time-Novo-Nordisk-Publishes-2015-Integrated-Annual-Report
http://www.eco-business.com/opinion/what-are-the-environmental-costs-of-valentines-day-flowers/?utm_medium=email&utm_campaign=Feb%2010%20newsletter&utm_content=Feb%2010%20newsletter+Version+A+CID_c207783790546cc1d2d07ae9bc10d735&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=What%20are%20the%20environmental%20costs%20of%20Valentines%20Day%20flowers
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-law-bans-supermarkets-throwing-away-and-spoiling-unsold-food-giving-them-to-food-banks-and-a6855371.html#gallery


Podobno je Global Forest Watch pobuda, ki uporablja satelite za spremljanje gozdov in uničevanja
gozdov v realnem času na interaktivnem zemljevidu. "Unilever pravi, da uporablja samo 100%
trajnostno in sledljivo palmovo olje. Ko izrečejo takšno trditev, lahko Global Forest Watch spremlja,
prepoznava in odkriva, kdaj se dogaja nezakonito krčenje gozdov," pojasnjuje Kevin Bullock,
produktni specialist na DigitalGlobe, podjetju, ki zagotavlja slikovni material za to orodje.

Brezpilotna letala se uporabljajo tudi za dokumentiranje uničevanja okolja na farmah in se na ta
način izognejo zakonom, ki prepovedujejo snemanje in fotografiranje mučenja živali v objektih za
živino, in postajajo vse bolj in bolj dostopna za druge detektivske dejavnosti.

 Vir...

 
Hamburg prepovedal kavne kapsule in ustekleničeno vodo v javnih
službah
 

 

Mesto Hamburg je z namenom, da postane zgleden model ravnanja z okoljem, uvedlo vrsto
predpisov, pripravljenih v dokumentu "Vodič po zelenih javnih naročilih". 150-strani dolg dokument
razkriva podrobnosti o okolju prijaznih ukrepih, ki jih morajo izvajalci javnih služb takoj
implementirati.

Med pravili je prepoved nakupovanja izdelkov, ki imajo odpadno embalažo, vključno z ustekleničeno
vodo in pivom, kavnimi kapsulami, plastičnimi krožniki in jedilnim priborom.

Ostali ukrepi, ki se jih mora upoštevati v javnih prostorih, so prepoved uporabe čistil, ki vsebujejo
klor, prepoved osvežilcev zraka, stroga ureditev razsvetljave in spodbujanje zaposlenih k uporabi
javnega prevoza namesto avtomobilov.

Vir..

Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
 Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-law-bans-supermarkets-throwing-away-and-spoiling-unsold-food-giving-them-to-food-banks-and-a6855371.html#gallery
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/ict_big_data/hannah_furlong/satellites_drones_catching_companies_destroying_planet?utm_source=newsletter&utm_medium=innovation&utm_campaign=feb10&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoluaTNZKXonjHpfsX56e4vX6e%2FlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ETMtkI%2BSLDwEYGJlv6SgFTrTBMbVxyLgOXxk%3D
http://www.konbini.com/en/lifestyle/hamburg-coffee-capsules-bottled-water/

