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Pozdravljeni,

za nami je tretji družbeno odgovorni zajtrk, tokrat smo v ospredje postavili transparentno
poslovanje in nefinančno poročanje. Več o tem najdete v nadaljevanju, mi pa se že pripravljamo na
letno srečanje članov mreže, ki bo potekalo 8. decembra. Še več o aktualnih dogodkih in novičkah
pa kot vedno najdete v nadaljevanju.

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Letno srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
 

 

Člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije vabimo, da se nam pridružite na letnem srečanju
članov mreže, ki bo potekalo 8. decembra 2016 s pričetkom ob 9. uri v Kreativnem centru Poligon
(Tobačna ulica 5, Ljubljana).

Tokrat v ospredje postavljamo digitalizacijo, ki se v zadnjem času veliko omenja, nanjo pa bomo
pogledali skozi prizmo družbene odgovornosti. Govorili bomo o tem, kako odgovorno komunicirati na
družabnih omrežjih; katere so rane informacijske družbe (Internet stvari, informacijska tehnologija
v senci, filtrirni mehurček, komunikacijska zasebnost in algoritmi); ter o ekonomiji delitve - katere
pasti in priložnosti nam prinaša.

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca.

Toplo vabljeni!

 
Odvil se je 3. družbeno odgovorni zajtrk: Transparentno poslovanje
in nefinančno poročanje
 

 

Na tretjem družbeno odgovornem zajtrku, ki je potekal 15. novembra, smo z gosti govorili o
transparentnosti poslovanja in nefinančnem poročanju.

Še posebej smo se s predstavnicama Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dotaknili
sprememb Zakona o gospodarskih družbah, s katerimi bo z naslednjim letom implementirana
Direktiva EU glede razkritja nefinančnih informacij v nacionalno zakonodajo. Tako bodo nefinančne
informacije morale razkrivati delniške družbe, ki imajo več kot 500 zaposlenih.

Predstavnik družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o. je predstavil, na kakšen način
nefinančne informacije vplivajo na odločitve investitorjev, predstavnica podjetja Deloitte d.o.o. pa je
predstavila projekt Green Frog Award ter način revidiranja nefinančnih informacij.

 Ne spreglejte!
 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=109
https://www.1ka.si/a/108270


Ekvilib Inštitut sodeluje v novem projektu Hi4CSR

 

 

Ekvilib Inštitut od oktobra 2016 sodeluje pri partnerskem projektu Harmonization and
implementation of Corporate Social Responsibility EU Directives - Hi4CSR, ki poteka pod okriljem
programa Erasmus+. Vseevropski projekt Hi4CSR bo preko sodelovanja evropskih univerz,
svetovalnih podjetij, organizacij za družbeno odgovornost in odločevalcev iz različnih držav prispeval
k uresničevanju strategije Evropa 2020 z namenom ustvariti trajnostno, stabilno in vključujočo
gospodarsko rast.

Projekt se izvaja na nadnacionalni ravni, saj se nanaša na izmenjavo dobrih praks pri usklajevanju
in izvajanju direktiv EU za družbeno odgovornost podjetij v nacionalne okvire držav članic.
Udeleženci in njihove organizacije bodo s pomočjo partnerstva krepili znanje o praksah družbene
odgovornosti v EU, kar bodo uporabljali v prihodnjih izobraževalnih in svetovalnih programih,
materialih in seminarjih. Iz znanja, ki se bo zbralo in proizvedlo v okviru projekta, bodo odrasli
pridobili dragoceno znanje, ki bo izboljšalo njihovo konkurenčnost na trgu dela in na delovnem
mestu.

Dolgoročni pričakovani rezultat projekta je, da vsi udeleženci in deležniki dolgoročno pozitivno
vplivajo na gospodarstvo, širše javne skupine, lokalne skupnosti in okolje.

Spletna stran projekta

 

 
Natečaj Plaktivat za oblikovanje mestnega plakata, ki bo nastavil
ogledalo (neodgovorni) potrošniški družbi
 

 

Iz Umanotere sporočajo, da je odprt je 7. natečaj Plaktivat – družbeno odgovoren projekt za
oblikovanje mestnega plakata. Tokrat bo Plaktivat nastavil ogledalo (neodgovorni) potrošniški
družbi, v središče pa postavlja odgovorno potrošništvo in alternativne načine oskrbe. Kampanja je
namenjena razmisleku o prekomernem potrošništvu, še posebej v času decembrskih obdarovanj, ter
spodbudi k uporabi alternativnih oblik oskrbe z dobrinami.

Več informacij ter dostop do razpisne dokumentacije na spletni strani Umanotere. Rok prijave:
24. november 2016.

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 
Poročilo o stanju planeta 2016: Naravo lahko obnovimo le z reformo
sistema proizvodnje hrane in energije
 

 

WWF (Svetovni sklad za naravo) je objavil najnovejše Poročilo o stanju planeta 2016, ki kaže, da
bodo populacije divjih živalskih in rastlinskih vrst do leta 2020 doživele drastičen padec za kar dve
tretjini.

Poročilo o stanju planeta 2016 »Tveganja in odpornost v novi dobi« je enajsta izdaja WWF-ove
vodilne publikacije, ki jo mednarodna organizacija za varstvo narave objavi vsaki dve leti. Glede na
letošnje poročilo so se svetovne populacije rib, dvoživk, plazilcev, ptic in sesalcev v primerjavi z
letom 1970 zmanjšale za 58 odstotkov. Če se bo ta trend nadaljeval, bi se lahko populacije vrst do
leta 2020 zmanjšale za kar dve tretjini, ob izdaji opozarja WWF.

Celotno poročilo in njegov povzetek ter ves spremljajoči material je mogoče prenesti tukaj.

 Slovenija najuspešnejša država pri ohranjanju naravnega okolja
 

 
Legatum je objavil lestvico držav glede na njihovo uspešnost, kjer Slovenija med 149 državami
zaseda 20. mesto. Države so ocenjene na podlagi devetih kriterijev: gospodarstvo, poslovno okolje,
vlada, izobraževanje, zdravstvo, varnost, osebna svoboda, družbeni kapital in naravno okolje.

http://hi4csr.com/en/about-project/
http://www.umanotera.org/novice/natecaj-plaktivat/
http://adria.panda.org/sl


Slovenija ima najvišjo oceno pri kriteriju naravno okolje, kar jo že peto leto zapored uvršča na prvo
mesto med 149 državami.

Vir..

 Airbnb proti diskriminaciji
 

 

Spletna platforma Airbnb se že dlje časa spopada z očitki diskriminacije svojih uporabnikov (vir),
zato so za vse svoje uporabnike pripravili zavezo skupnosti, ki se je začela uporabljati 1. novembra
2016. Z zavezo se vsi, ki oddajajo stanovanja, zavežejo, da bodo vsakogar, ne glede na raso, vero,
narodnost, etnično pripadnost, invalidnost, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost ali starost,
obravnavali nepristransko in brez obsojanja. Vsak, ki bo zavezo zavrnil, ne boste mogel biti gostitelj
ali narediti rezervacije preko platforme.

Vir..

 Sirski otroški begunci šivajo obleke za britanske veleblagovnice
 

 

Sirski begunski otroci šivajo v turških tovarnah oblačila za britanske in španske modne znamke, je
pokazala BBC-jeva tajna preiskava. Najstniki med drugim na črno šivajo za veleblagovnico Marks &
Spencer, spletnega giganta Asos, Zaro in Mango. Vse znamke trdijo, da skrbno nadzirajo svoje
dobavne verige in ne tolerirajo izkoriščanja beguncev ali otrok.

Velik delež oblačil evropskih znamk se danes izdeluje v Turčiji, ker je blizu Evrope in ker so vajeni
izvrševanja naročil v zadnjem hipu. To trgovcem omogoča, da spravijo nove linije v svoje trgovine
hitreje, kot če bi jih izdelovali kje drugje.

Vir..

 
Adidas in okoljska organizacija Parley sta predstavila prvo obutev iz
plastike iz oceanov
 

 

Vodilno podjetje za športno opremo Adidas in okoljevarstvena organizacija Parley for the Oceans sta
predstavila izdelke za nogomet in tek, ki so narejeni iz upcycled plastičnih odpadkov iz morja, ki so
jih preko programov okoljevarstvene organizacije pridobili iz obalnih območij na Maldivih.
Partnerstvo, prvič najavljeno v aprilu 2015, je namenjeno povečanju globalne osveščenosti in
celovitim rešitvam za grožnjo, ki jo predstavlja plastično onesnaževanje v morju.

"Na tej točki ne gre več samo za ozaveščanje. Gre za ukrepanje in izvajanje strategije, ki lahko
konča cikel plastičnega onesnaževanja za vselej," je dejal ustanovitelj organizacije Parley for the
Oceans Cyrill Gutsch.

Več…

 
€220 milijonov evrov investicij Evropske komisije za 144 novih
krožnih, nizkoogljičnih projektov
 

 
Evropska komisija je odobrila investicijski sveženj 222,7 milijonov EUR iz proračuna EU za podporo
prehodu v bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost. Financiranje EU bo spodbudilo dodatne
naložbe, skupaj na 398,6 milijonov EUR, ki se bodo porabili za financiranje 144 novih projektov v 23
državah članicah.

Projekti ponazarjajo zavezanost Komisije za paket krožnega gospodarstva. Veliko število nagrad so
že in bodo še naprej dodeljevali državam članicam EU, ki jim bodo omogočali prehod v bolj krožno
gospodarstvo. Primeri priznanih projektov v letu 2016 vključujejo nova varčna smetarska vozila v
Belgiji; tehnologije za zmanjšanje tveganja za zdravje iz umazanih usedlin v odpadni vodi v Italiji; in
projekt za pomoč grškim občinam za povečanje stopnje recikliranja.

http://www.slovenia.info/?e_casopis={FE82F0DD-2ECB-48C0-8D66-CA7E21CDC429}&id_newspaper={7F42D1DA-154B-4F9C-9F49-14807F8098E2}&lng=1&utm_medium=email&utm_source=eGlasnik&utm_campaign=AKTUALNO&utm_content=petra@ekvilib.org
http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/airbnb-pod-plazom-kritik-zaradi-rasizma/380957
http://www.triplepundit.com/2016/10/airbnb-users-must-agree-non-discrimination-pledge-week/
http://www.rtvslo.si/svet/sirski-otroski-begunci-sivajo-obleke-za-britanske-veleblagovnice/405948
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/products_design/hannah_furlong/adidas_parley_unveil_first_performance_apparel_footwea?utm_source=newsletter&utm_medium=innovation&utm_campaign=nov9&mkt_tok=eyJpIjoiWVRRMk1HRTBNRE00TnpNMSIsInQiOiJZbXVNNGxOYWI0Z0ZpcXJuTDBCYzhCYVBXRmZMRDRzcnZLbTNISVdTOTBhYW1ldnVHT0s3M1FoNEZLbGlTZHdWajJmajBXUkY2WW5FaUwxRUhPT0VrbFhsSU1TbkJENThhS01rUTZcL2NHRTA9In0%3D


Vir..

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

http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/next_economy/libby_maccarthy/%E2%82%AC220m_european_commission_investment_spurs_144_new_circu?utm_source=newsletter&utm_medium=innovation&utm_campaign=nov9&mkt_tok=eyJpIjoiWVRRMk1HRTBNRE00TnpNMSIsInQiOiJZbXVNNGxOYWI0Z0ZpcXJuTDBCYzhCYVBXRmZMRDRzcnZLbTNISVdTOTBhYW1ldnVHT0s3M1FoNEZLbGlTZHdWajJmajBXUkY2WW5FaUwxRUhPT0VrbFhsSU1TbkJENThhS01rUTZcL2NHRTA9In0%3D

