
 

Ne vidite vseh vsebin?
 Preberite novice v brskalniku.

 

  

 E-novice MDOS

 
 

 

Pozdravljeni,

Tokrat izpostavljamo serijo dogodkov, ki smo jih poimenovali Dnevi družbene odgovornosti, in ki se
bodo odvili v decembru. Verjamemo, da boste med pestrim naborom dogodkov našli nekaj zase, več
pa seveda lahko preberete v nadaljevanju.

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Dnevi družbene odgovornosti
 

 
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom in partnerji organizira
Dneve družbene odgovornosti, ki bodo potekali med 11. in 13. decembrom 2017. Shranite si
datum in se nam pridružite, več informacij o posameznem dogodku pa najdete v nadaljevanju.

11. deceber 2017: DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON

Vabimo vas k sodelovanju na 1. Družbeno odgovornem hackathonu, kjer bomo reševali izzive na
področju družbene odgovornosti oziroma trajnostnega razvoja. Skupaj z udeleženci bomo iskali nove
ideje za stare probleme in inovativne trajnostne rešitve.

Zakaj sodelovati?

• Ker boste dobili vsaj eno konkretno družbeno odgovorno poslovno rešitev za vaš izziv

• Ker boste pridobili vpogled v razmišljanje udeležencev, ki z vašim podjetjem niso neposredno
povezani, a so morda tudi vaši deležniki, ali celo vaši bodoči sodelavci

• Ker boste lahko navezali kontakte s perspektivnimi mladimi kadri, samostojnimi podjetniki, start
upi ali nevladnimi organizacijami

• Ker bo vaše podjetje del inovativnega družbeno odgovornega dogodka in kot tako tudi prisotno v
vseh naših komunikacijskih kanalih dogodka

Kako lahko sodelujete? Opišite konkreten izziv, povezan z vašimi aktivnostmi ali projekti, s
katerim se srečujete. Na kratko opišite njegovo vsebino in kaj želite s sodelovanjem doseči. Izzivi
naj bodo povezani s konkretnim področjem družbene odgovornosti, na primer skrb za okolje,
sodelovanje z lokalno skupnostjo, sodelovanje deležniki, transparentnost podjetja, skrb za družbeno
odgovorno nabavno verigo, skrb za potrošnike,... Med prijavljenimi izzivi bomo izbrali tri, ki
bodo v središču hackathona, ki bo potekal 12. decembra v Ljubljani. Prijave lahko oddate
do 15. novembra 2017 na naslov info@ekvilib.org. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na 01/430 37 51 ali na info@ekvilib.org.

 

12. december 2017: Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah

12. decembra se bo zvrstilo več dogodkov, ki se bodo vrteli okrog različnih tematik družbene
odgovornosti.

http://mdos.si/predogled.php?email_id=121


8:30-10:00: Družbeno odgovorni zajtrk: Nosilci družbene odgovornosti v podjetjih Na zajtrku bomo
govorili o tem, kakšne so prakse in pristopi podjetij pri umeščanju področja družbene odgovornosti
znotraj organizacijskih struktur podjetja.

10:30-12:30: Koncepti okoljske odgovornosti

14:00-15:30: Predstavitev družbeno odgovornih pobud in podelitev certifikata Družbeno odgovorno
podjetje

Vsi dogodki bodo potekali v Ljubljani in so brezplačni, potrebno pa se je prijaviti. Prijavni obrazec za
vse tri dogodke najdete TUKAJ. ZA več informacij spremljajte našo spletno stran!

13. december: Dan Delo Družina 2017

Ekvilib Inštitut že tretjič zapored organizira akcijo Dan DeloDružina, ko spodbujamo podjetja in
njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov. Dan DD bo letos
potekal v sredo, 13. decembra 2017. V letošnjem letu želimo poudarek nameniti stalni dostopnosti
zaposlenih in po drugi strani pravici do odklopa od službene komunikacije, ki je v nekaterih državah
že postala del zakonodaje.

Kako lahko sodelujete? Iščemo podjetja – ambasadorje, podpornike, ki bodo aktivno sodelovala na
Dan DD – to pomeni, da bodo aktivno spodbujala zaposlene, da gredo v sredo, 13. decembra,
pravočasno domov, da svoj prosti čas preživijo tako, kot jim je najljubše; ter vodstva, ki bodo z
zgledom sodelovala pri tem, in prispevala k boljšemu usklajevanju obeh sfer. V kolikor se boste
pridružili pobudi, vas vabimo, da nam to sporočite na petra@ekvilib.org, kjer smo vam na voljo za
dodatne informacije.

Več informacij pa najdete tudi na spletni strani. 

 Novice članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Hofer postal CO2 nevtralni trgovec

 

 

Hofer v okviru svoje iniciative Danes za jutri deluje čim bolj odgovorno do okolja in tako že vrsto let
v svoje poslovanje uvaja trajnostne ukrepe, ki zmanjšujejo izpust toplogrednih plinov. Z izvajanjem
ukrepov so tako svoj okoljski odtis občutno zmanjšali, izpust CO2, ki je vseeno nastal, pa so za leto
2016 uspešno nevtralizirali s podporo projekta Pamona 2 in tako postali CO2 nevtralni trgovec.
Hkrati se zavezujejo, da bodo svoj odtis izračunali in nevtralizirali vsako leto, seveda pa nadaljujejo
z ukrepi za še dodatno zmanjšanje svojega vpliva na okolje.

Več informacij najdete tukaj. 

 
Zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije s poglobljeno
zgodbo o preprečevanju požarov na domu
 

 

»Velikokrat se pomembnosti preventive zavedamo šele takrat, ko je že prepozno. Miselnost, da pri
meni ne more zagoreti, je zelo zgrešena in nevarna,« pravi Franci Petek iz Gasilske zveze Slovenije.

V Zavarovalnici Triglav so, da bi ozaveščali o nevarnostih požarov v domovih, v sodelovanju z
Gasilsko zvezo Slovenije pripravili poglobljeno spletno zgodbo o požarih in pravilnem
ravnanju med požarom, pred njim in po njem. Število požarov v zadnjih treh letih namreč
narašča in samo lani so gasilci opravili 320 akcij več kot leto prej. Pomembno je biti pripravljen, še
preden se zgodi – tudi z ustreznim protipožarnim zavarovanjem.

Oskar Neuvirt, upokojeni gasilec Gasilske brigade Maribor, danes član komisije za preventivo pri
Gasilski zvezi Slovenije in prostovoljnega gasilca v Malečniku, v poglobljeni zgodbi opozarja:
»Začetni požar lahko obvladate, če ste dovolj zbrani, pomembno pa je tudi znanje. Ukrepanje v
strahu in nervozi je lahko nevarno.«

 

Zavarovalnica Sava in projekt sponzorske aktivacije v sodelovanju z

https://www.1ka.si/a/142621
http://mdos.si/si/page/news/view/84
http://www.ekvilib.org/sl/dan-delodruzina-2017/
https://daneszajutri.hofer.si/trajnostni-projekti/projekt-co2/poslujemo-ogljicno-nevtralno.html
http://vsebovredu.triglav.si/pozari?cm_mmc=VseBoVredu-_-mdos-_-pozari-_-pozari&utm_campaign=pozari&utm_source=mdos&utm_medium=clanek&utm_content=pozari


NK Maribor
 

 

Zavarovalnica Sava predstavlja projekt, ki so ga poimenovali Vijol’čni tamali. Njihovim otrokom so
namreč ponudili možnost, da na tekmah sponzorirancev NK Maribor nogometaše pospremijo na
zelenico Ljudskega vrta. Vodilo pri projektu je bilo vzbuditi naklonjenost športu, timskemu duhu in
trdemu delu, ki pripelje do uspehov. Po vseh odzivih sodeč, je bil cilj dosežen in tudi presežen. Še
posebej potem, ko so nogometaši postali državni prvaki.

Več o tem pa lahko preberete na korportivnem blogu Nikoli sami.

 Ne spreglejte!

 Konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri
 

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-
informacijski center nevladnih organizacij vabijo na konferenco Dovolj za vse: Skupnostno
upravljanje z življenjskimi viri (Od besed k dejanjem), ki bo ptoekala v torek, 7. novembra, od 9. do
14. ure vGrand Hotel Union, Ljubljana.

Na konferenco vabijo predstavnike občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ,
politične odločevalce in pripravljavce predpisov na lokalni in državni ravni ter ostale zainteresirane
za skupnostne projekte.

Na konferenci boste slišali, kako od besed k dejanjem prehajajo domači primeri skupnostnega
upravljanja z življenjskimi viri (spremljana pot v šolo, doživljajsko igrišče, kolesarska pot,
skupnostni prostori v krajevnih skupnostih). Dogodek bo priložnost za širjenje mreže in gradnjo
partnerstev za izvajanje skupnostnih projektov na lokalni ravni.

Več informacij najdete tukaj.

 Slavnostna predstavitev Listine raznolikosti Slovenija
 

 

Listina raznolikosti Slovenija temelji na prostovoljno sprejetih načelih, z namenom promocije
vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. Spodbuja k implementaciji politik raznolikosti znotraj
slovenskih organizacij, z namenom prepoznavanja, sprejemanja, spoštovanja in vključevanja
raznolikosti kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij.

Listina raznolikosti Slovenija se bo kot 20-a po vrsti, slavnostno pridružila evropski platformi Listin
raznolikosti, ki združuje več kot 7.600 organizacij.

Predstavitev bo potekala 14. novembra ob 11.00 v Hiši Evropske Unije, na dogodku pa bodo
predstavniki organizacij slavnostno podpisali Listino raznolikosti Slovenija.

Več informacij najdete na spletni strani projekta. 

  

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 
Še ena mednarodna potrditev za Slovenijo in njeno usmerjenost v
trajnostni razvoj
 

 
Letošnji svetovni dan turizma je Sloveniji prinesel še eno potrditev, da je njena zavezanost k
trajnostnemu edina prava pot razvoja in da je Zelena shema slovenskega turizma odlično orodje za
uresničevanje tega cilja. Neprofitna mednarodna organizacija za trajnostni turizem Green
Destinations je namreč skupaj s strokovnjaki določila, da se med sto najbolj trajnostnih destinacij na
svetu tudi tokrat uvrstijo dobitnice znaka Slovenia Green Destination.

Vir..

https://nikolisami.si/vse-se-vec-o-otroskem-navdusenju/
http://www.umanotera.org/novice/konferenca-dovolj-za-vse-skupnostno-upravljanje-z-zivljenjskimi-viri-%E2%89%88-od-besed-k-dejanjem-%E2%89%88/
http://www.raznolikost.eu/slavnostna-predstavitev-listine-raznolikosti-slovenija/
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/7864-se-ena-mednarodna-potrditev-za-slovenijo-in-njeno-usmerjenost-v-trajnostni-razvoj


 Zakaj pobude za raznolikosti v podjetju pogosto spodletijo?
 

 

V skladu z novim poročilom, ki ga je objavila Boston Consulting Group (BCG), večina podjetij vlaga v
pobude za raznolikost spolov - vendar dejansko ne vedo, ali te tudi delujejo oziroma ali imajo
kakršne koli učinke.

Na podlagi odgovorov 3900 zaposlenih v velikih ameriških družbah poročilo ugotavlja, da le malo
delodajalcev dejansko spremlja ali poskuša meriti donosnost naložb pobud in programov, ki so jih
začeli. 90% tistih, ki so jih intervjuvali, je dejalo, da ima njihovo podjetje programe za raznolikost
spolov, manj kot tretjina žensk (samo 27%) pa meni, da so imele koristi od tega. Odgovor za
razkorak med aktivnostmi in učinki je delno povezan z dejstvom, da višje vodstvo - ki ga v večini
podjetij sestavljajo moški - ne vidi ali verjame v probleme, za katere ženske same pravijo, da jih
imajo. Podobno so moški na najvišjih položajih, ocenili prožnost delovnega mesta kot daleč manj
pomembno od drugh programov, medtem ko so ženske vseh starosti prav to prožnost ocenile kot
zelo pomembno.

Celoten članek najdete tukaj.

  

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

https://www.forbes.com/sites/georgenehuang/2017/09/12/your-companys-diversity-initiative-may-fail-if-it-overlooks-this-one-thing#144eeab553dd

