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Pozdravljeni,

Ponovno je pred nami družbeno odgovorni zajtrk, na katerem se bomo posvetili transparentnemu
poslovanju in nefinančnem poročanju. Več informacij najdete v nadaljevanju, ne spreglejte pa tudi
ostali aktivnosti, novičk in dogodkov iz družbeno odgovornega sveta.

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 
3. družbeno odgovorni zajtrk: Transparentno poslovanje in
nefinančno poročanje
 

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije najavlja tretjega v vrsti družbeno odgovornih zajtrkov,
namenjenih podjetjem, ki jih zanima strateško upravljanje s področjem družbene odgovornosti.

Govorili bomo o transparentnem in poštenem poslovanju, ki sega od poštenega sodelovanja s
strankami, razkrivanju aktivnosti, ki jih izvajajo podjetja, do plačevanja davkov, ki je na področju
družbene odgovornosti vedno bolj v ospredju. Glede na prihajajoče zakonske spremembe bomo
govorili o tem, kako bodo podjetja novo direktivo o nefinančnem poročanju vpeljevala v prakso.
Predstavljeni bodo tudi novi standardi GRI (Global Reporting Initiative), s katerimi naj bi podjetja še
lažje in bolj strukturirano poročala o aktivnostih, ki so relevantne zanje in za njihove deležnike.

Zajtrk bo potekal 15. novembra med 8.30 in 10. uro v Svetovni Kavarni Sputnik v Ljubljani.

Udeležba je za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije brezplačna, kotizacija za ostale
udeležence pa znaša 30,00 EUR (+DDV).

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, več informacij pa najdete na spletni strani MDOS. 

 Letno srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
 

 

Člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije vabimo, da si shranijo datum 8. december 2016, ko
bo v Ljubljani potekalo letno srečanje članov MDOS.

Osrednja tema dogodka bo digitalizacija v trajnostnem poslovanju, več informacij pa lahko
pričakujete v kratkem.

 

 Ne spreglejte!

 
Objavljen je Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovorno
podjetje 2016
 

 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=106
https://www.1ka.si/a/105478
http://mdos.si/si/page/news/view/79


Podjetja in organizacije, ki želijo celovito in strateško delati na družbeni odgovornosti, so vabljena,
da vstopijo v proces pridobitve certifikata Družbeno odgovorno podjetje.

Gre za analitično-svetovalni postopek, ki podjetjem pomaga pri oceni obstoječih načinov delovanja
in vpeljevanju družbeno odgovornih praks v podjetje. Posebnost analize je, da aktivno vključuje tudi
deležnike in na ta način zagotavlja celovito oceno.

Več o certifikatu, pogojih in postopku prijave si preberite tukaj.

 
Krepitev poslovne integritete in transparentnosti v gospodarskih
družbah
 

 

Transparency International Slovenia, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in Slovensko-
nemška gospodarska zbornica vabijo na poslovni zajtrk, ki bo v torek, 25. oktobra 2016, v Ljubljani.

Osrednji namen dogodka je odpreti vprašanja, kako vzpostaviti okolje poštenega poslovanja in
ustvariti platformo za podjetja, ki so zgled odgovornega ravnanja in upravljanja, delujejo
transparentno in v skladu z etiko in integriteto v smeri zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega
okolja v podjetjih in gospodarskega okolja kot celote.

Več informacij in prijavnico najdete na www.transparency.si.

 Ljubljana Sustainability Jam
 

 

Od 4. - 6. novembra bo v Ljubljani potekal Ljubljana Sustainability Jam 2016. Ustvarjali bodo nove
trajnostne storitve, odkrivali lokalne izzive, opravili raziskavo na terenu, razmišljali o možnih
rešitvah in jih s pomočjo hitrega prototipiranja preizkušali, jih testirali na terenu in zadnji dan
predstavili svoje rešitve.

Več informacij najdete tukaj.

 
Nov cikel spletnega izobraževanja za pridobitev ECQA certifikata
Menedžer za raznolikost
 

 

Evropsko društvo certificiranja in kvalifikacij (European Certification and Qualification Association)
napoveduje nov cikel spletnega izobraževanja za pridobitev certifikata ECQA Menedžer za
raznolikost, ki se bodo pričeli 1. novembra 2016.

Izobraževanje sestavlja 5 modulov (študijskih enot), ki se zaključijo s pisnim izpitom. Spletni moduli
ter izpiti potekajo v angleškem jeziku.

Več informacij najdete tukaj.

 

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 Uradno so predstavljeni GRI standardi
 

 

GRI Standardi so prvi globalni standardi za trajnostno poročanje. Imajo modularno, medsebojno
povezano strukturo in predstavljajo najboljšo prakso za poročanje o številnih gospodarskih, okoljskih
in socialnih vplivih.

Kratek predstavitveni video standardov najdete tukaj.

 

Trženje poslanstva letos z dvema zmagovalcema

http://www.ekvilib.org/sl/produkti-drubeno-odgovornega-upravljanja-s-lovekimi-viri/certifikat-dru%C5%BEbeno-odgovorno-podjetje
http://www.transparency.si/
http://ljubljanajams.si/sus/
https://app.ruzuku.com/courses/17649/about
https://www.globalreporting.org/standards?dm_i=4J5,4JZIT,4LDOA6,GVZWH,1


 

 

14. oktobra se je v Mestnem muzeju Ljubljana odvil zaključni dogodek projekta Trženje poslanstva,
razvojno-izobraževalnega programa, ki povezuje podjetja, nevladne organizacije in oglaševalske
agencije pri snovanju družbenoodgovornih akcij na tržni osnovi. Žirija je letos razglasila kar dva
zmagovalca. Prvi je projekt AMZS Slovenija, Rdečega križa Ljubljana in agencije Digigral Prave
reakcije rešujejo življenja – Bodi pripravljen – obnovitveni tečaji prve pomoči in varne vožnje s
poudarkom na varnosti otrok. Drugi pa projekt Pošte Slovenije, društva Ekologi brez meja in
agencije Futura DDB z naslovom Dober teden za hrano – distribucija zavržene, a še vedno kvalitetne
in užitne hrane od podjetij, gostincev in trgovcev do končnih uporabnikov s ciljem, da to postane
stalnica.

Vir...

 
Slovenija kot prva trajnostno ocenjena država na svetu 96-odstotno
zelena
 

 

Slovenska turistična organizacija je v letu 2015 razvila Zeleno shemo slovenskega turizma ZSST,
poseben program, s katerim trajnostno delovanje slovenskih destinacij in ponudnikov presoja po
mednarodnih merilih. Prva dobitnica znaka zelene kakovosti Slovenia Green je bila Ljubljana, Zelena
prestolnica Evrope 2016. Danes ga ima že 12 destinacij in 10 ponudnikov, v postopku ocenjevanja
je zdaj 16 destinacij.

Slovenija je postala prva Zelena država na svetu, od 100 je dosegla 96 točk. Kot prva se je
pridružila celostnemu ocenjevanju po kriterijih Global Destinations in tako postala vzorčni model za
ves svet.

Albert Salman, predsednik Green Destinations je ob tej priložnosti izpostavil: »Slovenija je prva
država na svetu, v kateri smo preverili vseh sto kriterijev trajnostnega ocenjevanja. Zajeti so v šest
sklopov: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija,
socialna klima ter poslovanje in gostoljubnost. Zadostujete 96 kriterijem, kar je izjemno veliko.
Slovenija je šibka le pri mobilnosti. Pomeni, da je brez osebnega avtomobila težko potovati po njej.
Delati bo morala na razvoju javnega prevoza, vendar sem prepričan, da to zanjo ne bo težko.
Slovenija že zdaj zagotovo spada med top deset najbolj trajnostnih držav na svetu glede turizma.«

Več o tem lahko preberete tukaj in tukaj.

 Francija z zakonom nad plastično posodo
 

 

Francija je sprejela zakon, s katerim je prepovedala vse plastične skodelice, jedilni pribor in krožnike
- ti bodo morali biti izdelani iz biološko pridobljenih materialov ali pa bodo morali biti primerni za
kompostiranje.

Zakon, ki bo začel veljati leta 2020, je del energetskega prehoda za zeleno rast - ambiciozen načrt,
katerega cilj je, da bi Francija bolj učinkovito prispeva k boju proti podnebnim spremembam.

Zakon močno podpirajo v okoljskih organizacijah, nasprotujejo pa mu proizvajalci embalaže, ki
menijo, da bi prepoved prizadela potrošnike, in da so ukrepi v nasprotju s pravili Evropske unije o
prostem pretoku blaga.

Več o tem..

 Švedska z davčnimi olajšavami za popravila
 

 
V potrošniški družbi vedno večji problem postajata ekološka škoda zaradi množične proizvodnje,
povezane z "novimi" produkti, ter eksponentna rast moči mednarodnih korporacij, ki znajo to moč
dobro izkoristiti in si zavoljo večjega dobička izpogajati davčne olajšave iz strani držav. K sreči lahko
najdemo tudi dobre primere davčnih olajšav, ki dejansko spodbujajo ekonomijo in ne samo dobiček,
ter hkrati naslavljajo številne ekološke in družbene posledice masovne potrošnje.

http://www.cnvos.si/article/id/14344/cid/74
http://www.slovenia.info/?e_casopis={23A3EF7A-9818-413C-BB05-C49D8375BB42}&id_newspaper={A5D0406A-6CDA-44C0-94CB-460C8C6D2B9E}&lng=1&utm_medium=email&utm_source=eGlasnik&utm_campaign=AKTUALNO&utm_content=petra@ekvilib.org
http://www.slovenia.info/?e_casopis={B1B2CA76-D8A1-43BB-9BC4-46834188FCC8}&id_newspaper={0161BC8E-E349-4EBC-8A71-76B094884A67}&lng=1&utm_medium=email&utm_source=eGlasnik&utm_campaign=AKTUALNO&utm_content=petra@ekvilib.org
http://bigstory.ap.org/article/54a14fa0bee742618906007606a39166/france-bid-adieu-plastic-dishes-controversial-ban


Švedska vlada je tako uvedla davčne olajšave za popravila za vse, od koles do pralnih strojev, tako
da ne bo več smiselno, da se stare ali pokvarjene predmete zavrže in kupi nove.

Vir..

 Reykjavik: geotermalno mesto, ki želi postati ogljično nevtralno
 

 

Islandska prestolnica namerava zmanjšati svoje emisije toplogrednih plinov na ničlo do leta 2040,
kar bodo med drugim dosegli z zaustavitvijo širjenja mestnih območij, spodbujanjem hoje,
kolesarjenja in javnega prevoza.

Celoten članek najdete tukaj.

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

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/19/waste-not-want-not-sweden-tax-breaks-repairs?CMP=ema-1706&CMP=
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/03/reykjavik-geothermal-city-carbon-neutral-climate?CMP

