
 

Ne vidite vseh vsebin?
 Preberite novice v brskalniku.

 

  

 E-novice MDOS

 
 

 

Pozdravljeni,

tokrat v ospredje postavljamo mednarodno konferenco Trendi na področju družbene odgovornosti,
ki bo postregla z zanimivimi predavanji, ki se bodo vrtela okrog letošnje osrednje teme – izzivov, ki
jih prinaša digitalizacija.

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 
Mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti -
Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije
 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalni konferenci o družbeni odgovornosti, ki jo že peto
leto zapored pripravljamo v sodelovanju z IEDC Poslovno šolo Bled. Letonji naslov konference je
Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije, odvila pa se bo 30.5.2017.

Z nami bodo osrednji govorci:

• Dragana Djermanović, izvršna direktorica, PRpepper, spletna strateginja in predavateljica

• Dr. Jennifer Chirico, University of Hawaii, svetovalka, raziskovalka, predavateljica

• Gregor Bierent, New Frontier Group, generalni direktor Konferenca bo potekala 30. maja 2017 na
IEDC Poslovni šoli Bled, program pa najdete tukaj.

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca. Udeležba na konferenci je za člane Mreže za
družbeno odgovornost Slovenije in imetnike certifikata Družini prijazno podjetje brezplačna (do 2
udeleženca na organizacijo), za vse ostale udeležence pa znaša 100,00 EUR +DDV.

 
Razpis za člane MDOS: Strateška delavnica za top management na
področju družbene odgovornosti
 

 

MDOS ponovno objavlja razpis za člane Mreže za družbeno odgovornost, ki želijo sodelovati v
aktivnosti za izobraževanje za najvišje vodstvo s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij.

Številne članice MDOS želijo družbeno odgovornost vključiti v vodstvene procese, pri tem pa lahko
naletijo na težave pri ovrednotenju področja DOP, saj se koristi družbeno odgovornega poslovanja
lahko pokažejo šele na dolgi rok. Iz tega razloga za 3 članice pripravljamo delavnico, na kateri bomo
vodstvu predstavili področje družbene odgovornosti s poudarkom na temah, ki zanimajo podjetje.
Namen je širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti ter pomoč članom MDOS, da bodo svoje
trajnostno poslovanje še nadgradili in izboljšali.

Veseli bomo vaše prijave, za več informacij pa se lahko obrnete na petra@mdos.si ali pokličete na
01/430 37 51.

 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=114
http://mdos.si/si/programkonference.html
https://www.1ka.si/a/123737


Ne spreglejte!

 Mednarodna konferenca na temo krožnega gospodarstva
 

 

V petek, 12. maja 2017, bo v Mariboru potekala mednarodna konferenca z naslovom »Krožno
gospodarstvo - sistemske spremembe kot pogoj za ustvarjanje investicijskih in zaposlitvenih
priložnosti«. Namen konference je predstaviti premike na področju krožnega gospodarstva ter jih
podpreti s predstavitvami konkretnih primerov dobrih praks in povezovanj. Potekala bo v angleščini,
zagotovljeno bo tolmačenje v slovenski jezik. Program konference je na voljo na spletni strani
www.circularchange.com.

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna
predhodna prijava na spletni strani www.circularchange.com najkasneje do srede, 3. maja 2017.
Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, platforma Circular Change, Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.

 Teden vseživljenjskega učenja 2017
 

 

Leto je naokrog in spet je čas za Teden vseživljenjskega učenja (TVU) – uradni termin letošnjega
festivala učenja bo tekel od 12. do 21. maja, razširjeni pa od 12. maja do 30. junija. Vabljeni, da se
jim pridružite na katerem od številnih dogodkov, ki se bodo odvili!

Več informacij...

  

 Povabilo k sodelovanju na Evropskem tednu trajnostnega razvoja
 

 

V državah EU letos že tretjič poteka akcija Evropski teden trajnostnega razvoja, ki spodbuja
organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Vsi, ki v tednu od
30. maja do 5. junija načrtujete dogodek, povezan s trajnostnim razvojem, vabljeni, da njegov opis
posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi.

 
Vzpostavlja se mreža prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in
žrtve nasilja zaradi spola
 

 

V okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v
družini in žrtve nasilja zaradi spola začenjajo aprila v Sloveniji usposabljati prve točke pomoči za
zagotavljanje laične psihosocialne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi
spola. Vsaka mreža bo povezala vsaj 25 različnih prvih točk pomoči.

V Sloveniji bodo to šole, vrtci, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije,
knjižnice in številne druge ustanove. Mednarodni projekt FIRST, ki ga vodi ISA institut, združuje
partnerske organizacije iz štirih držav: Slovenije, Velike Britanije, Bolgarije in Hrvaške. Njihovo
izjavo ob pričetku usposabljanj prvih točk pomoči si lahko preberete tukaj.

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 Predstavljen osnutek Strategije dolgožive družbe
 

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predstavilo strategijo dolgožive
družbe, ki prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke, nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge
možnih usmeritev.

http://www.circularchange.com/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://www.esdw.eu/country/slovenia/
http://www.cnvos.info/UserFiles/File/Informiranje/cNVOs_INFO/2017/Mreza%20za%20pomoc%20zrtvam%20nasilja%20-%20Projekt%20FIRST.pdf


Temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v
družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju. Razvojni cilji za njeno uresničitev:

1. Blaginja vseh generacij in dostojno ter varno staranje v domačem okolju.

2. Vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z
njihovimi preferencami in potrebami, ter medgeneracijsko sožitje.

3. Ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti.

Več informacij in dostop do dokumenta na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.

 
Naraščajoči trend: Družbena odgovornost je visoko na seznamu
milenijcev
 

 

V ZDA bodo do leta 2025 milenijci predstavljali 75% delovne sile. Ta demografska skupina ima
pomembno kupno moč in točno ve, kako želi porabiti svoj denar. Ker so odraščali v svetu
globalizacije in gospodarskih motenj, ima generacija Y drugačen pogled na svet od svojih
predhodnikov. Iščejo smisel, avtentičnost in se radi združujejo okrog pomembnih ciljev.

Podjetja, ki podpirajo pozitivne cilje, pridobivajo milenijske stranke. Vendar družbena odgovornost
sega dlje od tega, kaj milenijci kupujejo. Študija iz Stanford Graduate School of Business je
pokazala, da 90% MBAjevcev iz poslovnih šol v Evropi in Severni Ameriki raje dela za organizacije,
ki si prizadevajo za družbeno odgovornost. Etika in integriteta, se zdi, pretehtata nad finančnimi
nagradami. 70% milenijcev je tudi pripravljenih plačati več za izdelek, ki vpliva na teme, ki jih
zanimajo. Millenijci podpirajo podjetja, ki delajo dobro, zaradi česar je model socialnega
podjetništva nekaj, čemur je pametno slediti.

Več…

 Osem izgovorov, ki zavirajo raznolikost na delovnem mestu
 

 

Pogosto podjetja pravijo, da zaposlujejo na podlagi kvalifikacij, ne na podlagi spola, barve kože, itd.
Prepogosto podjetja nimajo formalne metodologije vrednotenja, kar daje posameznim
zaposlovalcem proste roke, da sami naredijo lastno, subjektivno oceno kvalifikacij. Težava?
Nezavedne pristranskosti, ki nas pogosto vodijo pri odločitvah, kot nam že samo ime pove, pa se jih
tudi ne zavedamo.

Še ostale »izgovore« in odgovore nanje najdete tukaj.

 
Apple razkril ambiciozne načrte za uporabo le obnovljivih, recikliranih
in nekonfliktnih materialov
 

 

V svojem letnem poročilu o okoljski odgovornosti je tehnološki velikan Apple razkril ambiciozne nove
načrte za razvoj modela zaprtega kroga dobavnih verig. Da bo dosegel ta cilj, se bo drugi največji
proizvajalec pametnih telefonov na svetu osredotočil na uporabo zgolj obnovljivih virov in
recikliranih materialov, ter na odpravo konfliktnih materialov iz svoje vrednostne verige.

Vir...

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

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8143/
http://www.huffingtonpost.com/danielle-sabrina/rising-trend-social-respo_b_14578380.html?utm_content=buffer0a9b7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.forbes.com/sites/gaudianohunt/2017/04/10/the-top-eight-excuses-that-inhibit-workplace-diversity/#374e27b64899
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/walking_talk/sustainable_brands/apple_unveils_ambitious_plants_use_only_renewable_rec?utm_source=newsletter&utm_medium=businessweekly&utm_campaign=apr24&mkt_tok=eyJpIjoiWkRJek5HRXpNV1JpTnpjMiIsInQiOiJrUWdCRG1DVmRpeGw3aVFcLzR2UW1wUFRwWGIwNGZ5Z1VoRWgyUWg5Sk9ZXC9meVBNdXhlc2tscHJ3bkNYcWVVbWZWcEpzVHVhUmNTTU9xaGg1Wm5aZG11YUVGbDFNaGkxdndnWnRMek4yQklVb051V1Jud0VxSFpYK0FoYmRXdzZIIn0%3D

