Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS

Pozdravljeni,
Po poletnem premoru smo zopet z vami, in ponovno vam razkrivamo nekaj dogodkov in aktivnosti,
ki se v teh dneh odvijajo na področju družbene odgovornosti. Kot je že v navadi, pa smo za vas
pripravili tudi pregled zanimivosti iz sveta družbene odgovornosti in trajnosti.
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Ne spreglejte!
Akademija KO RADI IN DOBRO DELAMO
Ekvilib Inštitut vabi na akademijo Ko radi in dobro delamo, ki jo sestavljajo izkustveno aplikativne
delavnice, ki bodo na malo drugačen način naslavljale obstoječe izzive sodobnega poslovnega
okolja, da bi ustvarili delovno okolje, v katerem tako zaposleni kot vodje radi in dobro delamo.
Akademijo sestavljajo naslednji moduli:
• Iskanje ravnotežja med posameznikom in organizacijo
• Upravljanje z raznolikostjo
• Medgeneracijsko sodelovanje
• Preseganje blokad in reševanje konfliktov
• Utelešeno vodenje
Delavnice so namenjene "ambasadorjem organizacijske kulture": ključnim vodjem, perspektivnim
kadrom, kadrovskim managerjem, sodelavcem za področje družbene odgovornosti, neformalnim
vodjem...
Več informacij o kotizaciji in prijavi najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.

1. mednarodna konferenca
PODJETJA, MLADI IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 2016: Oblikovanje
vzornikov družbene odgovornosti
IRDO vabi na konferenco, ki se bo ovila v petek, 16.9.2016, v Ljubljani.
NAMEN KONFERENCE:
• Predstavitev vrednot kot vodnikov družbene odgovornosti (kaj je moja osebna in kaj družbena
odgovornost?)
• Predstavitev dobrih praks družbene odgovornosti v gospodarstvu in izobraževanju
• Razvoj, utrditev partnerstev v podporo zaposljivosti in vključevanju mladih na trg dela
(Predstavitev aktivnosti pobude Pakt za mlade v Evropi in v Sloveniji)

K udeležbi so vabljeni mladi, podjetja, socialni partnerji, izobraževalne ustanove, mladinske
organizacije, javne in zasebne zaposlovalne agencije, učitelji, trenerji, učenci in starši ter drugi
ključni akterji.
Več informacij, vključno s programom in prijavnico, najdete tukaj.

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS
2016
Razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2016 je namenjen
podjetjem (mikro in s.p., majhnim, srednje velikim, velikim, socialnim podjetjem) in zavodom,
podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in
posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih
oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.
Razpis sta 4. julija 2016 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi
organizacijami objavila IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo
za odnose z javnostmi. Častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016
je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev posebej ter ostale informacije o projektu,
partnerjih in razpisu najdete na spletnem mestu www.horus.si, prijave pa so odprte do 19.
oktobra 2016.

7. dnevi socialne ekonomije
Društvo ŠENT v sodelovanju s SKUP-om – Skupnostjo privatnih zavodov že sedmo leto zapored
organizira mednarodno konferenco »Dnevi socialne ekonomije«.
Konferenca bo pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana potekala 12. in 13. 10. 2016 v
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Organizatorje konference je letos med drugim navdahnila
Ljubljana kot Zelena prestolnica Evrope. V okviru te teme bodo gostili predavanje o projektu in
pokazali, da gresta družbena odgovornost in skrb za okolje z roko v roki. Poglobili se bodo tudi v
možnosti, ki jih socialno podjetništvo ponuja razvoju kmetijstva in podeželja. Skupaj s predstavniki
kmetij, ki zaposlujejo invalide oz. kako drugače delujejo po načelih socialnega podjetništva, želijo
vzpostaviti dialog, ki bi prispeval tako k skrbi za najranljivejše kot priložnostim za razvoj kmetijstva.
Več informacij najdete na www.sent.si

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Prihaja prvi mednarodni standard za trajnostno naročanje
Število standardov za zelene proizvode se je v zadnjih letih zaradi vse večjega povpraševanja na
trgu za okolju bolj prijazne izdelke povečalo, kar je povzročilo zaskrbljenost nad lažno skrbjo do
okolja in potrebo po mednarodnem standardu. ISO na takšnem standardu dela od leta 2014, da bi
pomagali organizacijam, da so njihovi postopki naročanja bolj trajnostni.
Odločitve o nakupih organizacij vpliva na energijo, ki se jo porabi, do kakovosti življenja delavcev, ki
izdelujejo te proizvode.
Nov standard, ki se trenutno razvija, ISO 20400, bo zagotovil smernice za organizacije, ki želijo
vključiti trajnost v svoje postopke naročanja. Standard je trenutno v fazi drugega osnutka, kar
pomeni, da lahko zainteresirani deležniki še enkrat pošljejo povratne informacije o osnutku, preden
bo ta objavljen v letu 2017.
Vir...

Obnovljivi viri energije v letu 2015 podirali rekorde

Lansko leto je bilo rekordno na področju svetovnih naložb in izvajanja čiste energije, kot so veter,
sončna energija in hidroenergija. Investicije v čisto energijo so se povečale na 286 milijard USD, pri
čemer znaša sončna energija 56%, vetrna energija pa 38% vseh investicij. Na splošno se je več kot
dvakrat toliko denarja porabilo za obnovljive vire energije kot za premog in električno energijo iz
plina.
Več...

Izmerite svojo trajnostno miselnost

Delate na področju trajnostnega razvoja ali je ta tema vaša? Spremljate trende, podpirate
trajnostne pobude? Ali pa sicer pritrjujete pomembnosti trajnosti, vendar pa se zavedate, da je
treba upoštevati tudi druge dejavnike, kot so stroški, odpor nekaterih interesnih skupin in politično
zavlačevanje?
Izpolnite kratek test o svoji trajnostni miselnosti in izmerite svojo trajnostno naravnanost!
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

