Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS

Pozdravljeni,
Ponovno se poslavljamo od starega leta in se pripravljamo na prihod novega. Naj bo 2017 uspešno,
zadovoljno, in predvsem družbeno odgovorno! Z vami bomo spet v januarju, do takrat pa vabljeni k
branju zadnjih letošnjih novičk.

Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Odvilo se je letno srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost
Slovenije
8. decembra 2016 se je odvilo letno srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, kjer
smo govorili predvsem o digitalizaciji. Govorili smo o tem, kako odgovorno komunicirati na
družabnih omrežjih; katere so rane informacijske družbe in ali se jih dovolj zavedamo, ter o
ekonomiji delitve - katere pasti in priložnosti nam prinaša.
Z nami so bili Aljaž Maher (ORIGINAMI, Poslovno svetovanje), Domen Savič (Inštitut Državljan D,
zavod za spodbujanje informacijske in medijske pismenosti) in Rok Kralj(ZA-MISLI, družba za
medije, založništvo, internet in komunikacijo, d.o.o.).

Ne spreglejte!

Projekt HI4CSR: vzpostavljen je projektni blog

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+.
V okviru projekta je z namenom, da bi teme družbene odgovornosti približali širši javnosti,
podjetjem, odločevalcem in mladim strokovnjakom, konzorcij projekta vzpostavil spletno platformo,
ki bo v obliki bloga na mesečni ravni naslavljala številne pomembne teme. Vse teme, ki jih bo
konzorcij predstavil in o njih razpravljal, so v skladu s strategijo Evropa 2020, so osredotočene na
vprašanja razvoja družbene odgovornosti podjetij v EU, kot tudi na izmenjavo najboljših praks, ko
gre za direktive EU.
Povezava do bloga je na voljo tukaj. V okviru projekta pa izhaja tudi mesečni newsletter- za
prijavo nanj pišite na info@hi4cs.hr.

Izšle so smernice za razvoj trajnostnih turističnih produktov
V okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma so bile nedavno razvite in predstavljene
smernice za razvoj zelenih produktov. Smernice so osnovane na kriterijih, ki jih uporabljajo za
presojo trajnosti destinacij v projektu Slovenia Green, razporejene pa so v šest tematskih sklopov:
destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, socialna
klima ter poslovanje turističnih podjetij. V dokumentu je podanih sto smernic, ki bodo pomagale pri
snovanju bolj trajnostnih turističnih produktov.
Vir…

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Palmovo olje - dobički globalnih znamk z otroškim in s prisilnim
delom
Po palmovem olju obstaja množično povpraševanje, saj se uporablja v širokem naboru osnovnih
vsakodnevnih izdelkov - od sladoleda in čokolade do šampona in zobne paste. Večina podjetij trdi,
da je palmovo olje, ki ga uporabljajo, pridobljeno "trajnostno" - kar pomeni, da je prijazno do okolja
in da se z delavci ravna pošteno.
A preiskava Amnesty International je razkrila, da nekatera od največjih svetovnih podjetij, vključno
s Colgatom, z Nestléjem in Unileverjem, prispevajo k otroškemu delu ter groznim razmeram za
druge delavce na plantažah palmovega olja. Do zlorab prihaja na plantažah, ki jih upravljajo
podjetja, ki imajo "trajnostni" certifikat, kar pomeni, da bi lahko bile celo znamke, ki jih kupite z
oznako, da so narejene iz "trajnostnega" ali "certificiranega palmovega olja", omadeževane z
zlorabami človekovih pravic.
Več o poročilu Amnesty International lahko preberete tukaj.

Komisija predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto
energijo

Evropska komisija je 30. novembra predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto
energijo. Kot so ob predstavitvi svežnja sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, zakonodajni
predlogi v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« zadevajo energijsko učinkovitost, energijo iz
obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova
pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg tega predlaga novo usmeritev okoljsko
primerne zasnove izdelkov ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost.
V svežnju so tudi ukrepi za pospeševanje inovacij na področju čiste energije in obnovo zgradb v
Evropi. Predlogi prav tako zajemajo ukrepe za spodbujanje javnih in zasebnih naložb, spodbujanje
konkurenčnosti industrije ter blažitev družbenih učinkov prehoda na čisto energijo. Komisija
preučuje tudi, kako bi EU ohranila vodilno vlogo na področju tehnologij in storitev za čisto energijo,
s katero bi pomagala tretjim državam, da bi dosegle cilje svojih politik.
Vse dokumente iz svežnja Čista energija najdete na spletni strani Evropske komisije.

Nemčija najavila prvi vlak, ki ne oddaja emisij, le paro

Nemčija bo predstavila prvi potniški vlak na svetu, ki se napaja z vodikom in ne oddaja emisij. V
ozračje namreč oddaja samo odvečno paro, in ponuja alternativo 4.000 dizelskim vlakom v državi.
Spodnja Saška je že naročila prvih 14 vlakov, verjetno pa bodo sledile tudi druge regije. Testiranje
naj bi se izvedlo do konca tega leta, vlak pa naj bi se javnosti predstavil v decembru 2017.
Vir...

Nizozemska podjetja z »zdravilnimi pisarnami« za zmanjšanje
bolniških dni

Na Nizozemskem eden od 17 ljudi trpi zaradi izgorelosti, ta številka pa se dvigne na enega od šestih
ljudi v starosti od 25 do 35. Pisarna v Amsterdamu obljublja, da bodo pri njih zaposleni srečni,
zdravi in produktivni.
Tako imajo na primer voziček zdravih prigrizkov, vsaka miza je največ sedem metrov od okna,
aplikacija na telefonu pa spreminja temperaturo in osvetlitev. The Edge, stolp v poslovnem središču
v Amsterdamu, je pred kratkim osvojil globalno nagrado za odličnost za njegov zelen pristop, ki jo
podeljuje Urban Land Institute.
Znotraj zgradbe vas dvigalo popelje do razgleda na veliko vhodno vežo, oblikovano tako, da
omogoča naravno svetlobo. Vsak urad zasveti, ko vstopiš vanj, svetlost in temperaturo pa lahko
prilagodite s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu. Prostor ima več kot 15 pametnih sistemov in
20.000 senzorjev, ki optimizirajo osvetlitev, čiščenje in ogrevanje. Rezultat je stavba, ki porabi 70%
manj električne energije kot podobne pisarne.
Vir...

IKEA bo investirala preko 3 milijarde evrov v stabilno dobavo
trajnostnih materialov

Trajnostno poročilo skupine IKEA 2016 kaže velik napredek pri njihovi strategiji Ljudje in planet in
nadaljevanje dolgoročnih naložb v trajnostno poslovanje. Glede na poročilo je IKEA namenila več kot
3 milijarde evrov za naložbe na področju trajnosti. To vključuje tudi nov finančni okvir 1 milijarde
evrov za dolgoročno oskrbo trajnostnih materialov, z vlaganjem v gozdarstvo, kot tudi v podjetja, ki
so aktivna na področju recikliranja, obnovljivih virov energije in razvoj bio materialov.
Vir...
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

