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 E-novice MDOS

 
 

 

Pozdravljeni,

V tokratnem novičniku vas toplo vabimo na sklop dogodkov Dnevi družbene odgovornosti, ki se
bodo odvili decembra v Ljubljani. Začeli bomo s prvim družbeno odgovornim hackathonom,
nadaljevali pa s sklopom okroglih miz z različnih področij družbene odgovornosti. Več informacij
najdete v nadaljevanju - vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Dnevi družbene odgovornosti 2017
 

 
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.

 Družbeno odgovorni hackathon 
 

 
Vabimo vas na Družbeno odgovorni hackathon - dogodek, ki spodbuja razvoj inovativnih trajnostnih
rešitev, ki bodo kos globalnim in lokalnim trajnostnim izzivom.

IZZIVI, KI BODO V SREDIŠČU DOGODKA:

Dom starejših Petra Uzarja Tržič: izvajanje pomoči na domu
ISKRAEMECO, d.d.: gradnja zaupanja v družbeno odgovorne aktivnosti podjetja pri kupcih
Slovensko zavarovalno združenje: staranje prebivalstva kot priložnost
Ministrstvo za okolje in prostor: vzpostavljanje električne mobilnosti

Kdaj? 11. december 2017 (9:00-17:00)

Kje? Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Prijavite se! Dogodek je neprofitne narave, s strani organizatorjev pa bo poskrbljeno za
kosilo in pogostitve med odmori. Zmagovalne skupine bodo prejele praktične nagrade!

Zakaj sodelovati?

ker radi pomagate reševati izzive;
ker lahko že na naslednjem dogodku rešimo vašega;
ker se boste družili in spoznali veliko inovativnih udeležencev ter morda navezali poslovne
kontakte; ker vam bo izkušnja pomagala pri reševanju vaših vsakodnevnih trajnostnih
izzivov;
ker boste prispevali svojo unikatno energijo in svoje edinstvene sposobnosti za reševanje
izzivov, ki naslavljajo trajnostni razvoj širše družbe.

http://mdos.si/predogled.php?email_id=123
https://www.1ka.si/a/144036


Dogodek organizirata Ekvilib Inštitut in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije skupaj s
partnerjem dogodka: Poligon kreativni center.

Za več informacij smo vam na voljo na info@ekvilib.org ter na 01/430 37 51. Več informacij najdete
tukaj. 

 Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
 

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije v sodelovanju s partnerji vabi na sklop dogodkov pod
skupnim naslovom Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah.

Kdaj? 12. december 2017 

Kje? Kreativni center Poligon, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Vsi dogodki so brezplačni, prijave pa sprejemamo preko spletnega obrazca. 

 

8:30-10:00 Družbeno odgovorni zajtrk: Nosilci družbene odgovornosti v podjetjih

 

Kakšne so prakse in pristopi podjetij pri umeščanju področja družbene odgovornosti znotraj
organizacijskih struktur podjetja?

10:30-12:00: Koncepti okoljske odgovornosti podjetij

Zero waste, CO2 nevtralnost in krožno gospodarstvo so koncepti, ki se pospešeno razvijajo in
realizirajo. Kako naj podjetja naslavljajo te okoljske koncepte?

13:15-14:45 Predstavitev družbeno odgovornih pobud na nacionalni ravni

Kako država skozi strateške dokumente in politike vpeljuje koncepte družbene odgovornosti? Kdo so
glavni akterji in kakšne so usmeritve Slovenije na tem področju?

Več o posameznih dogodkih najdete na spletni strani Mreže za družbeno odgovornost
Slovenije. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 01/430 37 51 ali na info@ekvilib.org.

 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.

Kdaj? 13. december 2017 

Kje? Po Sloveniji

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.

http://www.poligon.si/
http://www.ekvilib.org/sl/dnevi-druzbene-odgovornosti/druzbeno-odgovorni-hackathon/
https://www.1ka.si/a/142621
http://mdos.si/si/page/news/view/84


Več informacij pa najdete tudi na spletni strani, kjer najdete tudi seznam podjetij, ki so se že
zavezala k sodelovanju. 

 Novice članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Zaključna prireditev natečaja Borzen za študente 017 - 8.12.2017

 

 

Vabljeni na zaključno prireditev Borzenovega natečaja za študente 017, za raziskovalne naloge s
področja energetske prenove stavb, ki bo potekala 8. decembra 2017 med 10. do 12. uro na
Energetski zbornici Slovenije, GZS, dvorana A.

Na dogodku boste prvi izvedeli, kdo so zmagovalci in prisluhnili njihovim nalogam, kot tudi
aktualnemu pogovoru o priložnostih in izzivih mladih. Dokazali bodo, da je mogoče izzive trajnosti v
energetiki reševati z vključevanjem svežega pogleda in glasu mladih. Udeležba na svečanem
dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa prosijo, da se obvezno prijavite.

Prijavni obrazec najdete tukaj. 

Več informacij najdete na spletni strani Borzena.

 Projekt S4H Signs 4 Handshakes – Kretnje za stisk roke
 

 

V Racio, družbi za razvoj človeškega kapitala, d.o.o so koncesionar Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti za področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Projekt S4H (KRETNJE ZA STISK ROKE), ki traja od oktobra 2015 do konca decembra 2017, je
sofinanciran s strani Erasmus +.

Namen projekta je delodajalcem predstaviti možnosti zaposlovanja mladih gluhih, izboljšati
komunikacijo med delodajalci, gluhimi zaposlenimi in njihovimi sodelavci in s tem okrepiti
ozaveščenost o kulturi in znakovnem jeziku gluhih v delovnem okolju.Nastala so komunikacijska
orodja za delo z gluhimi, delodajalci in drugimi deležniki v procesu zaposlovanja, pa tudi za učenje
znakovnega jezika:

- Kratki video portreti gluhih vzornikov, zaposlenih in študentov, ki predstavljajo uspešne karierne
ali študijske poti. Z zgodbami vzornikov želimo navduševati tudi druge gluhe mlade, da se odločijo
za nadaljnje šolanje oz. študij.

- Profili podjetij, ki uspešno zaposlujejo gluhe osebe in pripovedujejo izkušnje, kako premagati
komunikacijske ovire v delovnih okoljih. 

- Praktični nasveti za uspešnejše komuniciranje z gluhimi in naglušnimi v delovnem okolju.

- Slovar najpogostejših fraz, ki jih delodajalci in gluhi delavci uporabljajo v delovnem okolju. �
Besedišče osnovnih kretenj.

- E-brošura z informacijami za delodajalce, ki želijo zaposliti gluho osebo.

Za strokovne delavce iz različnih institucij in kadrovskih služb podjetij, ki želijo pridobiti informacije
pred in ob zaposlitvi gluhe osebe, so pripravili tudi praktične delavnice, v katerih so predstavljali
kulturo gluhih in posebnosti pri komuniciranju z njimi, učinkovite metode alternativne komunikacije
na delovnem mestu in se naučili z izkušenimi gluhimi predavateljicami tudi nekaj osnovnih kretenj
znakovnega jezika v delovnem okolju.

Vsa orodja so dostopna na spletni strani projekta.

 Za boljši jutri od Križevcev do Kopra

 
 

http://www.ekvilib.org/sl/dan-delodruzina-2017/
https://docs.google.com/forms/d/16vaxPf3K3uIw-QcbcPq9TLqPqX6ZRV55nJ26xuZ8UaQ/viewform?edit_requested=true
https://www.borzen.si/sl/Domov/menu1/Informacije/Novice/Aktualne-novice/ArticleID/529/Vabljeni-na-zaklju%C3%84%C5%A4no-prireditev-Borzenovega-nate%C3%84%C5%A4aja-za-%C4%B9%CB%87tudente-017
http://signsforhandshakes.eu/sl/


Zavarovalnica Triglav svoje poslanstvo odgovornosti do družbe in ustvarjanja varnejše prihodnosti z
akcijo Za boljši jutri uresničuje tudi v praksi in del svojih sredstev že četrto leto zapored preusmerja
v podporo različnim preventivnim projektom v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji.

Letos je med več kot 20 projekti podprla tudi nakup sodobnega CTG aparata za novorojenčke, ki
predstavlja velik napredek pri snemanju otrokovih srčnih utripov in materinih popadkov, v Splošni
bolnišnici Ptuj. Do konca leta bodo načelo »bolj preprečiti kot zdraviti« uresničevali še prek predaje
sredstev društvom, zavodom in ustanovam na področju zdravstva, gasilstva, izobraževanja, varnosti
v gorah, varnosti v prometu in skrbi za ranljive družbene skupine. Poseben poudarek vsako leto
namenjajo širjenju mreže AED mreže oziroma nakupu defibratorjev.

Kako učinkovito ravnati in uporabiti Defibrilator v primeru zastoja srca, pa se naučite tukaj.

 
Poročilo s tridnevnega 3. festivala Ko dvignem sebe, dvignem
Maribor
 

 

Etika d.o.o., podjetje za etično oglaševanje in projekte, ki je član MDOS, je izvedel že 3. festival »Ko
dvignem sebe, dvignem Maribor«. Potekal je od 12. do 14. oktobra v Narodnem domu Maribor kot
3-dnevno druženje vseh deležnikov v lokalnem okolju, s predavanji, stojnicami in zabavo.

Namen gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor je dvigniti zavest o pomenu prevzemanja svoje
osebne odgovornosti tako za svoje kot za skupno življenje ter svoj (pozitivni) vpliv na družbo s
pomočjo aktivacije vseh naših potencialov za naše skupno dobro. Namen 3. festivala Ko dvignem
sebe, dvignem Maribor je odkriti in predstaviti orodja, ki jih lahko ljudje takoj uporabimo za svoj
dvig – za izboljšanje svojega življenja, okolja in posledično družbe.

Več informacij najdete na uradni strani dogodka. 

 Ne spreglejte!

 MEDNARODNA KONFERENCA: 8. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE
 

 

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje in SKUP – Skupnost zasebnih zavodov v
sodelovanju z ZSES – Združenje Socialna ekonomija Slovenije vabijo, da se jim 7. decembra 2017
pridružite na že 8. Dnevih socialne ekonomije.

Kje: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Na dogodku bodo poudarili raznolikost socialnega podjetništva, tako v smislu zaposlovanja različnih
ranljivih skupin, kot raznolikosti področji, ki jih socialna podjetja pokrivajo. Predstavili bodo tudi kar
nekaj EU projektov, katerih skupen cilj je še boljša prepoznavnost socialnega podjetništva, nova
znanja za izvajalce in nove priložnosti za tiste, ki so zaradi različnih zdravstvenih, socialnih ali drugih
dejavnikov težje zaposljivi v klasičnih podjetjih. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki socialnih
podjetji, bank, gospodarstva in pristojnih ministrstev ter državni sekretarji: g. Tadej Slapnik, go.
Mojca Štepic in go. dr. Andreja Črnak Meglič. Udeležba je brezplačna.

Podrobnejši PROGRAM in PRIJAVNICA. Zadnji rok prijave je ponedeljek, 4. 12. 2017.

  

 Dnevi integritete 2017 se pričenjajo s pogovorom o žvižgačih
 

 
Transparency International Slovenia in Društvo novinarjev Slovenije vas vljudno vabita na sproščen
decembrski pogovor ob vročem čaju, ki bo dišal po družbeni odgovornosti.

Ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v sklopu Dnevov integritete 2017 organizirajo pogovor
Žvižgači – varuhi javnega interesa, ki bo v petek, 8. decembra, ob 19. uri v Kavarni Union. Žvižgači
so nepogrešljivi pri razkrivanju gospodarskega kriminala, davčnih utaj, korupcije in dejavnosti
vladnih agencij in služb. Žvižgač po takšnem razkritju navadno ostane brez službe, je šikaniran,
sodno preganjan ali zaprt. Zakaj so žvižgači in njihova razkritja za družbo pomembni? Zakaj jih je
potrebno zaščititi in kako? Kakšen je njihov vpliv na spremembe v politiki, na javni in zasebni

https://www.youtube.com/watch?v=K8Cs4-X_QZY
http://kodvig.si/festival/3-festival/
http://www.sent.si/fck_files/Program_8_DSE_24_11.2017.pdf
http://www.sent.si/index.php?m_id=prijavnica_8


sektor? Dotaknili se bodo metodologije pri obsežnih odtekanjih informacij, kot so rajski dokumenti in
vloge medijev pri obdelavi podatkov in zgodb. Spraševali se bodo tudi o pomenu fenomena
anonimnih pisem in zaščiti virov informacij. Ali so avtorji anonimk žvižgači ali le »spin doktorji«?

Udeležba je brezplačna, udeležbo pa lahko potrdite na info@transparency.si najkasneje do 7.
decembra 2017.

Več informacij o Dnevih integritete najdete tukaj. 

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 
Podjetje REI namesto k nakupovalni mrzlici na t.i. Black Friday
spodbujalo k aktivnemu preživljanju časa v naravi
 

 

Z uvedbo kampanje #OptOutside je podjetje REI leta 2015 postavilo nov precedens v trgovskem
sektorju, saj so svoje prodajalne na dan zahvalnosti in črni petek zaprli, svojim zaposlenim dali
plačan dopust, in spodbujali zaposlene in stranke, naj se odpovejo nakupovalni mrzlici in namesto
tega raje preživivijo čas v naravi.

Kampanja je prerasla v gibanje, ki odraža vrednote podjetja in je spodbudila pozitivne vedenjske
spremembe. Letos, v že tretjem letu izvajanja kampanje, je REI zaprl 151 trgovin, zaprl tudi spletno
prodajalno in vsem 12.000 zaposlenim plačal dopust za preživljanje časa z družinami in prijatelji.
Letos je pobuda zajela nova partnerstva in orodja za povezovanje oseb z omejenimi izkušnjami ali
dostopom do narave; in za večjo raznolikost izkušenj za ljubitelje narave.

Vir...

 
Fairphone na prvem mestu v Greenpeaceovem Vodiču do bolj zelene
eletronike
 

 

Že vrsto let Samsung, Apple, Sony in številni drugi proizvajalci elektronike tekmujejo v tem, kdo bo
bolj zmanjšal svoje vplive na okolje. Proizvajalci reciklirajo težko dostopne materiale in komponente,
razvijajo novo tehnologijo, ki je prijaznejša do ozračja,… Jasno je, da velike tehnološke družbe
razumejo, da potrošniki želijo, da uporabljajo okolju prijaznejše proizvodne procese.

Zahvaljujoč Greenpeaceu lahko potrošniki sedaj na spletu dobijo najnovejše podatke o proizvajalcih
elektronike. Zeleni vodič za elektroniko 2017 ponuja celovit pregled 17 elektronskih podjetij in
njihove zaveze za uporabo obnovljivih virov energije, naslavljanje podnebnih sprememb, zmanjšanje
uporabe strupenih kemikalij in pametne oblike izdelka. Najvišje število točk je dosegel Fairphone,
poslanstvo podjetja pa je doseči okoljsko trajnost.

Vir...

  

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

https://www.transparency.si/8-novice/358-dnevi-integritete-2017
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/walking_talk/sustainable_brands/rei_kicks_third_year_optoutside_launch_outdoor_expe_0?utm_source=email&utm_medium=community&utm_content=button&utm_campaign=sbnews201742&mkt_tok=eyJpIjoiTkRjNFptVTNaakJoT1dNNSIsInQiOiI2M3BucHhaT2JaTWthSFN1T3g2MFVkbUE3RlJXSFwvbytUZVc5ZlZ0cFhKeXc2QktydTlKd2diTVBxVnlRRVwvdEFmMW4wV1EwQ2dyV0NDQk5uSThhTnZBclRMVW5JQk8rbUlaRG9TSDQwZGFxMXBNVjY1dFZoaEtiMDBrRTU5UkF1In0%3D
https://www.triplepundit.com/2017/10/fairphone-takes-prize-greenpeaces-guide-greener-electronics/?utm_source=Daily+Email+List&utm_campaign=8a46f1c1bb-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_9dedefcee3-8a46f1c1bb-220573985

