Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS

Pozdravljeni,
Po poletnem predahu smo ponovno z vami, in tokrat smo za vas zbrali kar precej novičk naših
članov. Upamo, da boste med njimi našli kakšno koristno informacijo, seveda pa tudi v tokratnem
izvodu novic ne manjka zanimivosti od blizu in daleč.
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Možnost udeležbe na konferenci o družbeni odgovornosti v Bratislavi
za člane MDOS
V novembru bomo za člane MDOS organizirali skupno udeležbo na konferenci o družbeni
odgovornosti CEE CSR Summit 2017, ki bo potekala 14. novembra 2017 v Bratislavi. Teme
konference bodo raznolikost, inovacije, trajnostni razvojni cilji, družbene inovacije, krožna
ekonomija, itd. Vabljeni panelisti prihajajo iz podjetij LEGO Group, Vodafone Group, Philip Morris
International, IKEA in drugi.
MDOS članom krije kotizacijo in prevoz na konferenco, in sicer za 6 udeležencev.
Za več informacij in prijavo nam pišite na petra@ekvilib.org.

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabi nove člane!
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je stičišče podjetij in drugih organizacij, katerih skupni
namen je promocija družbene odgovornosti, tako znotraj svojih podjetij in organizacij kot v širšem
družbenem prostoru. Ključne dejavnosti mreže so izmenjava znanja, uvajanje novosti in dobrih
praks s področja družbene odgovornosti, ter osveščanje o prednostih, ki jih ta način delovanja
prinaša, tako na nivoju posameznika, podjetja/organizacije kot celotne družbe.
Članstvo v mreži prinaša številne ugodnosti, kot so udeležba na dogodkih in izobraževanjih,
mreženje in izmenjava izkušenj, sodelovanje v pobudah in promocija vaših družbeno odgovornih
praks in aktivnosti.
Za vse informacije o tem, kaj prinaša članstvo, si oglejte predstavitveni letak.

Novice članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Borzen razpisal nagradni natečaj za študente s področja energetike
Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je objavil nagradni natečaj za študente za najboljšo
raziskovalno nalogo s področja energetske prenove stavb. Prijava na natečaj je možna vse do 12.

oktobra, oddaja raziskovalnih nalog pa do 13. novembra 2017.
Izzive trajnosti v energetiki je smotrno reševati s svežim pristopom, zato z natečajem dajemo glas
mladim in njihovi viziji reševanja energetske prihodnosti, je v popotnici že tretjemu natečaju za
študente dejal dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena. Borzen z letošnjim natečajem za študente želi
spodbuditi večje zavedanje o pomembnosti energetske prenove stavb pri mlajši populaciji ter
predvsem vzpostaviti most med znanstveno-raziskovalnim potencialom študentov in aktualnimi
dilemami energetske učinkovitosti.
Študentje bodo raziskovalno nalogo pripravili na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je
potrebna celovite energetske sanacije in so jo na Borzenu izbrali v sodelovanju z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport. Raziskovalna naloga je lahko pripravljena s tehničnega ali
družboslovnega vidika, nagradni sklad pa znaša 2.080 EUR.
Na natečaju lahko sodelujejo študentje visokošolskega strokovnega programa ali univerzitetnega
programa ter magistrskega programa. Prijave udeležencev na natečaj so mogoče preko spletne
strani www.trajnostnaenergija.si in se zbirajo od 1. septembra do 12. oktobra. Raziskovalne naloge
je potrebno oddati do 13. novembra 2017.
Rezultati natečaja bodo javno predstavljeni na zaključnem svečanem javnem dogodku podelitve
nagrad, ki bo 8. decembra 2017, na Energetski zbornici Slovenije. Več informacij najdete tukaj.

Zavarovalnica Sava: Dobrodelni projekt Predani korakom
Dobrodelni projekt Predani korakom poteka v sodelovanju z Zavarovalnico Sava, Ljubljanskim
maratonom, Festivalom Ljubljana, URI Soča in ambasadorjem projekta dramskim igralcem Jernejem
Šugmanom.
S povezovanjem gibanja in kulture je namen projekta spodbujanje življenjskega sloga Zdrav duh v
zdravem telesu. Biti Predan korakom pomeni biti predan vsakemu koraku, ki ga v življenju naredimo
v smeri k ravnovesju duhovnega in telesnega zdravja. Projekt je v letošnjem letu dobil unikaten
meter ravnovesja, h kateremu naj bi vsak posameznik stremel.
Zavarovalnica Sava že več let sponzorira Ljubljanski maraton, največjo tekaško prireditev v Sloveniji
in Festival Ljubljana, eno največjih kulturnih prireditev v Sloveniji. Projekt Predani korakom se je
začel leta 2013, kot poudarek predanosti vsakemu koraku, ki nas vodi po zastavljeni poti, tako na
največjem tekaškem dogodku v Sloveniji kot v življenju nasploh.
Za več informacij obiščite spletno stran projekta!

Roza oktober v Hoferju: Zdrav življenski slog in samopregledovanje
Hofer že drugo leto zapored pripravlja akcijo Roza oktober, s katero želi aktivno osveščati o raku
dojk, ki še vedno ostaja najpogostejša oblika raka pri ženskah. Cel oktober bodo v svojih
poslovalnicah po Sloveniji ponujali šampinjone v roza embalaži in od vsakega prodanega paketa 10
centov namenili v sklad za nakup naprave za meritev sestave telesnih tkiv DXA. Slednje v Sloveniji
še ni, z zbiranjem sredstev pa bodo tako podprli prizadevanja Slovenskega združenja za boj proti
raku dojk Europa Donna.
Življenjski stil, ki temelji na uravnoteženi prehrani, je pomembna oblika skrbi za naše zdravje. Tega
se zavedajo tudi pri Hoferju, ki tako vse ženske aktivno pozivajo k zdravemu življenjskemu slogu in
samopregledovanju dojk. Poleg zdrave prehrane je izjemnega pomena tudi športna aktivnost.
Zdravje na prvo mesto postavlja tudi ambasadorka Roza oktobra in aktivna članica Europe Donne
Jana Koteska, ki se je pred leti soočila z boleznijo in jo uspešno premagala. Akciji sta se pridružili
tudi Anja Žontar Kristanc in nutricionistka Mojca Cepuš, ki bosta v prihajajočem mesecu pripravljali
zdrave in okusne recepte s šampinjoni. Ti so jeseni še posebej dobra izbira za pripravo okusnih in
zdravih jedi.
Vabimo vas, da se oktobra posvetite zdravemu življenjskemu stilu, v svoje jedilnike vključite
Hoferjeve šampinjone in tako hkrati podprete tudi prizadevanja Europe Donne, osrednje slovenske
institucije za osveščanje o raku dojk.
Več..

e-Študentski Servis, ŠS d.o.o.: Zakaj vedno na koncu štejejo
izkušnje?
Branje, učenje, pisanje. Tri dejavnosti, ki nam dajejo osnovo za nekaj, kar bi radi naredili v realnem
svetu. Zelo pomembne. A hkrati popolnoma zanemarjlive, če jih ne znamo prenesti v prakso in iz
osnov narediti tisto, kar bo prinašalo dodatno vrednost za nas in svet okoli nas.
Eden izmed pomembnih načinov, kako prenašati znanje v prakso, je delo. Lahko je na prostovoljni
osnovi, zanimiv hobi ali plačano, prek študentskega servisa. Z njim dobimo izkušnje, ki nas bodo
vodile do višje stopničke, pomembne odločitve ali zgolj osebnega zadovoljstva. Na e-Študentskem
Servisu mladim že več kot dvajset let pomagamo priti do delovnih navad.
Kako pomembno je vključevanje v delovni proces, se marsikdo zaveda šele, ko se za ta korak odloči
in na svojo listo znanj vpiše tisto, ki šteje najbolj, praksa. Delovne navade, iznajdljivost,
organiziranost se pokažejo takrat, ko prestopiš prag dela.
Koliko šteje, da skušaš privabiti v svoj CV čim več znanj in sposobnosti, smo želeli pokazati tudi s
komuniciranjem naše kampanje #imamizkusnje, pri kateri smo povabili k sodelovanju vse, ki bi
želeli svoje izkušnje, pridobljene v šoli, pri delu, s hobijem... pokazati tudi drugim. Ugotovili smo, da
so njihova znanja dragocena, predvsem pa različna, včasih samoumevna, ampak na koncu bogat
doprinos za pritrditev: »Aha, tudi jaz imam izkušnje. Poglejte, kakšne.«
Ja, na koncu štejejo izkušnje. Ker knjige so knjige. Realnost je pa realnost.
- freeruner David
- oblikovalka Ajda
- popotnik Andraž
- baristka Lavra
- prodajalec Tomaž
- slačičarka Syu
- kopirničarka Nina
- vzgojiteljica Tamara

Ne spreglejte!
PRIPRAVA TRAJNOSTNEGA POROČILA (SMERNICE GRI, STANDARD
GRI, EU DIREKTIVA IN SMERNICE, ZGD)
Ekvilib Inštitut vabi na dvodnevno izobraževanje o tem, kako celovito napisati poročilo o trajnostnih
aktivnostih in nefinančnih kazalnikih poslovanja podjetja, oziroma kako te vsebine kakovostno
integrirati v standardno letno poročilo.
Poudarek izobraževanja bo na mednarodnem standardu GRI (Global reporting initiative), ki je
nadgradnja že poznanih GRI smernic. Navezali se bomo tudi na smernice EU o trajnostnem
poročanju (2017), ki usmerjajo podjetja pri pisanju trajnostnega poročila oziroma razkrivanju
nefinančnih informacij, saj je za nekatera podjetja to po direktivi EU (2014) obvezno in določeno v
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD).
Izobraževanje bo potekalo 12. in 13. oktobra v Ljubljani, za člane Mreže za družbeno odgovornost
Slovenije pa je omogočen 20% popust.
Več informacij..

Projekt o družbeni odgovornosti majhnih in srednje velikih podjetij

Promocija družbene odgovornosti podjetij je eden izmed ključnih ciljev Evropske unije. Projekt Road
CSR, ki ga sofinancira program Interreg Europe, se loteva tega izziva in bo pripomogel k izmenjavi
izkušenj na področju uvajanja in sprejemanja smernic družbene odgovornosti za mala in srednje
velika podjetja v državah in regijah sodelujočih organizacij. Implementacija družbene odgovornosti
lahko pomaga podjetjem pri večji konkurenčnosti, trajnosti in inovativnosti ter omogoča doseganje
dolgoročne donosnosti skupaj s socialno pravičnostjo in zaščito okolja.
Izvedena študija o stanju družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji, ki so jo pripravili v podjetju
CSR Company Adria, razkriva, da je v Sloveniji področje družbene odgovornosti podjetij nezadostno
urejeno, primanjkuje jasnih usmeritev in spodbud ter zakonskih okvirjev. Raziskava je po drugi
strani izpostavila kar nekaj primerov dobrih praks (Pipistrel, Saubermacher Murska Sobota,
Iskraemeco, Simbioza), ki lahko služijo kot zgled tudi tujim državam in bodo predstavljene
sodelujočim v projektu.
V primeru, da želite sodelovati pri pripravi akcijskega načrta o družbeni odgovornosti malih in
srednje velikih podjetij, se nam pridružite v razpravah (kontaktna oseba Darko Ferčej,
darko@ezavod.si).
Več informacij najdete na spletni strani projekta.

Konferenca: Mesta in krožno gospodarstvo
IPoP – Inštitut za politike prostora, Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije
vabijo na konferenco »Mesta in krožno gospodarstvo – Od urbanih primerov in politik do novih
priložnosti sodelovanja«, ki bo 19. oktobra 2017 potekala v Mariboru.
Z njo želijo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bodo s
prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo
predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in
pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.
Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bodo nagrajene dobre prakse
iz Kranja in Ljubljane ter si pobliže pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja,
ki bo objavljen kmalu.
Več informacij, program in prijavnico najdete na spletni strani Inštituta za politike prostora.
Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno.

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2017
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi
sta v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami julija 2017 objavila
razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2017.
Z razpisom HORUS želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in
posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo. Nagrado
podeljujejo tokrat že devetič zapored.
Več informacij in besedilo razpisa najdete na www.horus.si.

Skupnostne dobre prakse na skupnem zemljevidu Slovenije
V okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajajo
organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, so vzpostavili novo spletno stran Dovolj za vse.
Spletna stran želi skozi predstavitev dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v
Sloveniji in predstavitvijo uporabnih do sedaj razvitih gradiv projekta navdušiti in hkrati pomagati
lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
Glavni element spletne strani je interaktivni zemljevid dobrih praks skupnostnega
upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji. Predstavlja več kot 40 primerov domačih praks, ki

jim je skupno, da so se porodile iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju prebivalcev oz. drugih
deležnikov v lokalnem okolju in se nanašajo na področja trajnostnega urejanja prostora, trajnostne
mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in
trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter
participativnega upravljanja. Zemljevid dobrih praks ni namenjen le informiranju, temveč tudi
povezovanju akterjev in medsebojnemu prenosu izkušenj z izvajanjem konkretnih projektov.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Smernice za obvezno nefinančno poročanje
Objavljene so Smernice za obvezno nefinančno poročanje (za določena podjetja) s strani Evropske
komisije.
Po direktivi EU, katere določila v slovensko zakonodajo prenaša Zakon o gospodarskih družbah,
sedaj Evropska komisija objavlja še smernice za pisanje trajnostnega poročila. Gre za metodološka
navodila, ki bodo podjetjem olajšala pripravo tovrstnih poročil.
Smernice v slovenskem jeziku najdete tukaj.

6 nasvetov za začetek premisleka o vašem poslovnem modelu

Yvette Sweringa iz CSR Europe piše o praktičnih načinih, kako se lahko vsi zaposleni v podjetju
vključijo v inovativne in napredne spremembe poslovnega modela podjetja.
"Za izkoriščanje takšnih priložnosti", piše Sweringa, "morajo podjetja z vključevanjem višjega in
srednjega vodstva in zaposlenih zgraditi več notranjih kapacitet. Sprememba se ne zgodi čez noč
(zlasti v velikih podjetjih), temveč je proces in prehod, ki ga je treba skrbno upravljati. Pogovor o
novih poslovnih modelih pa je pogosto omejen na podjetnike in direktorje."
Članek odpira pogovor o tem, kako se lahko srednje vodstvo in drugi zaposleni vključijo v
spremembe.
Celoten članek lahko preberete tukaj.

Izobraževanje starejši zaposlenih je nujnost

Jeseni bodo stekle dejavnosti v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje
delovne sile. Vlaganje v starejše zaposlene, ki ga mnoga podjetja razumejo kot strošek, je nujno.
Da bi podjetja začela spreminjati svoj odnos do starejših zaposlenih, država namenja nekaj manj kot
30 milijonov evrov za projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI.
Uradno je stekel marca letos, prve aktivnosti pa se bodo začele odvijati septembra. Nosilec projekta
je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ki naj bi septembra pripravil
katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, pa tudi delavnice, namenjene
vodjem, direktorjem, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom, torej vsem, ki so v podjetju
odločevalci ali pa pomembno prispevajo k razvoju zaposlenih.
Prvi javni razpis za podporo pri oblikovanju in uveljavljanju strategij in načrtov ukrepov za
upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc podjetja prav tako lahko pričakujejo
septembra, do leta 2022, kolikor traja projekt, pa bodo objavili še dva razpisa. Na voljo je 26
milijonov evrov. Cilj ASI je do leta 2022 vključiti 12.500 starejših zaposlenih, ki so pripravljeni delati
dlje, obenem pa sofinancirati pripravo strategij in načrtov ukrepov okvirno tisočim delodajalcem.
Vir..

Ocenite uspešnost enakosti spolov v vašem podjetju z orodjem za
analizo vrzeli WEP

Dokazi so jasni: enakost spolov je ključnega pomena za uspešnost poslovanja in trajnostno
gospodarsko rast po vsem svetu. WEP orodje za analizo vrzeli naj bi pomagalo podjetjem po vsem
svetu prepoznati prednosti, pomanjkljivosti in priložnosti za izboljšanje njihove uspešnosti na
področju enakosti spolov.
WEP orodje je brezplačno, enostavno za uporabo in strogo zaupno. Rezultati so na voljo v jedrnati in
jasni obliki, tako da lahko podjetja enostavno prepoznajo področja za izboljšanje.
WEP orodje za analizo vrzeli je dostopno tukaj.

Volvo ima nov cilj - konec klasičnega pogona

Volvo je napovedal, da bo vsak njegov model čez dve leti tako ali drugače elektrificiran. S tem
napoveduje pričetek konca motorjev z notranjim izgorevanjem v svoji paleti.
"Volvo je začel uresničevati načrt, da bi do leta 2025 prodali milijon elektrificiranih avtov. Ko nekaj
rečemo, to tudi mislimo. In tako bomo tudi naredili," je dejal šef švedske znamke Hakan
Samuelsson, ki ima za smel načrt zaledje bogatega kitajskega lastnika Geelyja. "Ta napoved pomeni
konec naših avtov, ki bodo imajo vgrajen zgolj motor z notranjim izgorevanjem." "Gre za kupca.
Ljudje vse bolj želijo elektrificiranih avtov in želimo odgovoriti na sedanje in prihodnje zahteve
strank. Kmalu si boste lahko izbrali elektrificiranega volva ne glede na model."
Pred kratkim pa je tudi Kitajska napovedala prepoved prodaje in izdelave avtomobilov na fosilna
goriva.
Vir..

100 podjetij odgovornih za 70 odstotkov izpustov toplogrednih plinov

Več kot 70 odstotkov globalnih industrijskih izpustov toplogrednih plinov od leta 1988 je proizvedlo
le 100 podjetij, ugotavlja poročilo Carbon Majors Report. Dobro polovico vseh izpustov je mogoče
pripisati 25 podjetjem oziroma entitetam.
Poročilo, ki sta ga pripravili nevladna okoljska organizacije CDP ter Climate Accountability Institute,
kaže, kako lahko razmeroma majhna skupina proizvajalcev goriv v rokah drži ključ do sistemskih
sprememb v izpustih ogljika.
Vir..

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

