Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS

Pozdravljeni,
Napovedujemo in vabimo na tradicionalno konferenco o družbeni odgovornosti, ki bo letos potekala
v začetku junija na Bledu. Kot vedno pa smo za vas zbrali še nekaj novosti in zanimivosti iz sveta
družbene odgovornosti.
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti
2016: Trajnostna organizacijska kultura in cilji trajnostnega razvoja
Vabimo vas na tradicionalno mednarodno konferenco Trendi na področju družbene
odgovornosti, ki bo letos v ospredje postavila dve osrednji temi: trajnostna organizacijska kultura
in cilji trajnostnega razvoja.
Konferenca bo potekala 8. junija 2016 na IEDC – Poslovni šoli Bled.
Konferenca bo letos v ospredje postavila dve temi: trajnostna organizacijska kultura in cilji
trajnostnega razvoja. Prvo plenarno predavanje bo osredotočeno na nastanek organizacijskih
vzorcev vedenja in na načine, kako spodbujati pozitivne in etične navade v podjetju. Drugo plenarno
predavanje pa bo predstavilo trajnostne razvojne cilje ter jih povezalo z vlogo podjetij. Popoldanski
del konference pa bo postregel z dvema vzporednima delavnicama, kjer bomo poglobljeno govorili o
osrednjih dveh temah, v okviru konference pa bo potekal tudi panel vodij.
Zadnji program konference najdete na spletni strani MDOS, prijave pa sprejemamo preko
spletnega prijavnega obrazca.
Udeležba na konferenci je za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in aktivne imetnike
certifikata Družini prijazno podjetje brezplačna (do 2 udeleženca na organizacijo), za vse ostale
udeležence pa znaša 100,00 EUR +DDV.
Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

Ne spreglejte!
Izkustvena delavnica Utelešeno vodenje - kako graditi zaupanje ter
postavljati meje
V današnjem svetu smo preplavljeni z informacijami o sodobnih pristopih k vodenju – recepti in
predalčki, ki naj bi rešili vse naše probleme z zaposlenimi. Žal (ali pa na srečo?) ti posplošeni nasveti
največkrat ne delujejo v naših konkretnih situacijah z živimi in raznolikimi posamezniki. Mnogo manj
priložnosti pa imamo, da ta znanja ponotranjimo, preizkusimo na lastni koži in jih prilagodimo za
uporabo na individualni ravni. Najprimarnejši način, da prenesemo znanja iz glave v dejanja, je
skozi telo.

Na delavnici Utelešeno vodenje – kako graditi zaupanje in postavljati meje se bomo posvetili plesu
treh medsebojno nerazdružljivo povezanih konceptov: zaupanja, meja in ranljivosti. Te psihološke
koncepte bomo spoznavali skozi tehnike, usmerjene na telo in telesno: zavestno dihanje, plesna
improvizacija ter čuječnost v gibanju.
Delavnica bo potekala 7. junija na IEDC v popoldanskem času (16.00-19.00) pod vodstvom
Katarine Veselko (psihologinja, OK Consulting), in Aleša Kranjca Kušlana (praktik kinestetike, Ekvilib
Inštitut). Kotizacija znaša 90€+DDV. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani
Ekvilib Inštituta.

Akcija: Slovenija - mentorska država
Konec maja Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, pričenja z vseslovensko akcijo
Slovenija - mentorska država, ki poteka v okviru Tedna za vseživljenjsko učenje. Namen akcije je
dvigniti ozaveščenost o pomenu mentorstva in spodbujati k medgeneracijskemu sodelovanju.
Akcija se bo pričela v četrtek, 26. maja 2016, in bo potekala vse do 30. junija 2016. V tem času se
bodo po celotni Sloveniji na več kot 100 lokacijah odvijale delavnice z naslovom »Zakaj ne bi tudi ti
imel mentorja?« in »mentorski networking« dogodki, kjer bodo mentorje in mentorirance povezovali
v mentorske pare. V okviru delavnic bodo mlade prek spletne platforme www.mentorstvo.si
povezovali z mentorji iz različnih področij (podjetništvo, kultura, šport, politika, umetnost...). V
okviru akcije si želijo povezati vsaj 1000 mentorskih parov.
K sodelovanju vabijo vse, ki verjamete v mentorsko povezovanje in želite pristopiti k akciji.
Pridružite se lahko kot mentorji, mentoriranci, partnerji ali izvajalci delavnic na www.mentorstvo.si.

Konferenca: Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji
V četrtek, 2. junija 2016, bo Mengešu potekala konferenca "Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji
– že sedanjost ali šele prihodnost".
Na dogodku bodo razpravljali o različnih elementih, ki jih mora vsebovati pametno mesto, pri čemer
se bodo dotaknili strategij za oblikovanje pametnih mest ter oblikovanja politik in možnosti
financiranja pametnih mest. Na dogodku se bodo predstavili tudi ponudniki pametnih rešitev in
pametnih storitev, predstavljeni pa bodo tudi primeri dobre prakse. Več informacij na spletni strani
deloitte.com.
Udeležba je brezplačna, potrebne pa so prijave.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Pet globalnih podjetij združilo moči za boj proti izkoriščanju
migrantskih delavcev
Coca-Cola, HP, Hewlett Packard, IKEA in Unilever so v Londonu predstavili novo pobudo Vodilna
skupina za odgovorno zaposlovanje, ki se osredotoča na spodbujanje etičnega zaposlovanja in boj
proti izkoriščanju delavcev migrantov v globalnih dobavnih verigah. Pet ustanoviteljic se je zavezalo
k principu "delodajalec plača", ki navaja, da naj noben delavec ne bi smel plačati za zaposlitev –
stroške zaposlovanja mora nositi delodajalec.
Mnoge ljudi po vsem svetu iskanje boljšega zaslužka vodi izven doma. Obljuba višje plače v tujini pa
lahko v nekaterih primerih privede do izkoriščanja, kjer predvsem nizko kvalificirani delavci plačujejo
visoke pristojbine za zaposlovanje, pri tem pa si lahko nakopljejo velike dolgove, in se potencialno
znajdejo tudi v situacijah prisilnega dela.
Vodilna skupina se zavzema za princip »delodajalec plača« tako znotraj svojih panog kot tudi širše,
in za spodbujanje pozitivnih sprememb v vseh sektorjih poziva k podobnim zavezam tudi druga

podjetja. Skupina bo sodelovala tudi v prihodnjih mesecih, ko bo razvijala praktične načrte za
podporo pobudi.
Več lahko preberete tukaj.

Podnebne spremembe lahko stanejo svetovno gospodarstvo 24
trilijonov USD

Novo poročilo, ki ga je izdala London School of Economics and Political Science, je prva celovita
študija, ki z uporabo ekonomskega modela daje številke na "podnebne tvegane vrednosti".
Novo poročilo je potencialne stroške podnebnih sprememb v svetovnem gospodarstvu oštevilčilo in
ocenilo, da bi ti lahko znašali 24 trilijonov USD do leta 2100, zato se morajo podjetja po vsem svetu
odzvati na to.
Vir…

Stanje družbene odgovornosti v Evropi 2016

Organizacija Ethical Corporation je pripravila poročilo o družbeni odgovornosti za 2016, s katerim je
želela dobiti razumevanje glavnih trendov in vprašanj za 2016. Poročilo opozarja na nekatere
ključne ugotovitve iz skupnosti evropskih podjetij. Na ključna vprašanja je odgovarjalo preko 800
strokovnjakov iz vse Evrope.
Poročilo si lahko brezplačno prenesete tukaj.
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

