Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS

Pozdravljeni,
V Mreži za družbeno odgovornost že načrtujemo aktivnosti, ki jih bomo izvajali v letošnjem letu. Na
prve dogodke vas bomo povabili že kmalu, do takrat pa vabljeni k branju zanimivosti iz sveta
družbene odgovornosti.
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
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, nas lahko pokličete na 01/430 37
51 ali nam pišete na petra@mdos.si.

Novice članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Uspešno zaključen že četrti natečaj »Deluj eko - ohrani čebelo in
smreko«
Podjetji Medex in HOFER sta ponovno združili moči in organizirali nagradni natečaj „Deluj eko ohrani čebelo in smreko“, v okviru katerega sta otroke vseh slovenskih vrtcev, prvih triad osnovnih
šol in vzgojno-varstvenih zavodov povabili k okraševanju eko smreke iz lepenke - tokrat na temo
čebel in gozdnih živali, ki se pojavljajo v slovenskih pravljicah, pripovedkah, pesmih, bajkah in
basnih. Otroci so imeli tudi možnost predlagati trajnostni in/ali dobrodelni projekt, ki bi ga radi
izvedli ali podprli.
Osveščanju o pomembnosti gozdnih površin in s tem tudi obstoja čebel pri Medexu in HOFERju
namenjajo veliko pozornosti, zato so že četrto leto zapored skupaj izpeljali vseslovenski
izobraževalni projekt »Deluj eko - ohrani čebelo in smreko«, s katerim sta tudi letos želeli spodbuditi
razmišljanje otrok o tem, kakšen je zdrav, lep in čist gozd, ki ponuja ustrezen prostor vsem
njegovim prebivalcem, pri tem pa ne pozabljata tudi na pomen čebel, brez katerih svet ne bi bil več
tako raznovrsten kot je danes.
V natečaju je sodelovalo 832 skupin, ki so okraševale smreke iz lepenke. Najlepše izmed njih so bile
nagrajene z darilnim paketom in cel december krasile Medexovo trgovino v Ljubljani in vse
HOFERjeve poslovalnice po Sloveniji. Vsi glavni nagrajenci pa si bodo v maju ogledali upravni stavbi

obeh organizatorjev in HOFERjev raziskovalni čebelnjak ter še bolje spoznali življenje in pomen
čebel.
Že drugo leto zapored so vsi sodelujoči imeli možnost priprave predloga za trajnostni in/ali
dobrodelni projekt. Strokovno komisijo je najbolj prepričala skupina »Rdeča igralnica« iz Vrtca
Manka Golarja iz Gornje Radgone s svojim predlogom »Učna pot-zelenih nog naokrog« ki bo za
izvedbo predloga prejela finančno podporo v višini 1000 €.
Še več o samem natečaju si lahko pogledate na www.eko-smreka.si.

Mladi upi Zavarovalnice Triglav 2017
V Zavarovalnici Triglav s projektom Mladi upi že 5. leto podpirajo izključno mlade, ki so stari med 16
in 19 let in njihove karierne poti še niso profesionalizirane. To so mladi, ki jih odlikuje nadarjenost,
zagnanost, vizija in osredotočenost na cilj. Pri svojem delu se srečujejo tudi z mnogimi drugimi
izzivi, kot so usklajevanje šolskih obveznosti in treningov, vaj ali dela v laboratoriju, obvladovanje
stresa, napora in tekmovalnosti. Ker ne morejo pridobiti sponzorjev, mora breme prevzeti družina.
Za mlade lahko že manjši finančni prispevek pomeni mejo, ali bo posameznik svoj talent lahko
razvijal ali pa se bo z neko dejavnostjo ukvarjal le ljubiteljsko ali jo bo moral celo opustiti.
Zavarovalnica Triglav z veseljem in ponosom spremlja nadaljnjo karierno pot in dosežke Mladih upov
preteklih let, ki posegajo po vrhunskih rezultatih na športnem, umetniškem ter znanstvenem
področju, in to med svetovno profesionalno elito: plezalke Janje Garnbret, motokrosista Tima
Gajserja, smučarja Štefana Hadalina in astrofizika, Alekseja Jurce, in druge.
Letos je finančna sredstva prejelo 13 izjemnih mladih umetnikov, športnikov in znanstvenikov,
tokrat pa so razpis razširili in k prijavi povabili tudi parašportnike. Želijo si, da bo tem talentiranim in
za nadaljnje dosežke motiviranim mladim njihova spodbuda pomenila odskočno desko, da bodo
posegli po zvezdah.
Spletna stran projekta: www.mladi-upi.si

Ne spreglejte!
Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje v 2018
Ekvilib Inštitut je ponovno objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.
Slovenska podjetja in organizacije se lahko v letošnjem letu vključijo v postopek pridobitve
certifikata Družini prijazno podjetje do vključno 31. decembra 2018, število mest pa ni omejeno.
Za vsa zainteresirana podjetja bo 12.2.2018 v Ljubljani v prostorih GZS ob 11. uri organiziran
informativni dan, kjer bodo predstavili certifikat in celoten postopek njegove pridobitve.
Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne
in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Do danes
ga je pridobilo že 260 slovenskih podjetij in organizacij.
Prijave in informacije: petra@ekvilib.org ali 01/430 37 51.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani certifikata www.certifikatdpp.si.

OPEN DOORS konferenca o delitveni ekonomiji
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. skupaj z Javnim zavodom Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana vabi na open DOORS konferenco o delitveni ekonomiji.
Delitvena (sharing) ekonomija je nov družbenoekonomski/socialnoekonomski sistem s ključnimi
atributi, kot na primer: skupna uporaba, menjava, izmenjava, kolektivno nakupovanje, skupna
potrošnja, deljeno lastništvo, delitev istih vrednot ter črpanje iz množice, odprtih virov in dostopnih

podatkov. Na pobudo uporabnikov, organizacij in podjetij se kot spontan odgovor na globalno krizo
in kot rešitev na teritorialne infrastrukturne pomanjkljivosti širi po vsem svetu. Evropska komisija
njen dolgoročni potencial ocenjuje že na več kot 500 milijard EUR, medtem ko naj bi vrednost
delitvene ekonomije do 2020 na Kitajskem dosegla že več kot 10% BDP, v njej pa naj bi bilo
zaposlenih več kot 5,5 odstotka delovno aktivnega prebivalstva.
Tudi v Sloveniji se delitvena ekonomija vse bolj pospešeno razvija, hkrati pa je za njeno večjo
razpršenost potrebna integracija z državnimi regulativami, zato je smotrno, da to postane ena
prednostnih nalog vseh deležnikov v prihodnosti.
Udeležba na konferenci in forumu je brezplačna, število mest pa je omejeno.
Informacije in prijave najdete tukaj.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Podeljene nagrade za družbeno odgovornost
V decembru 2017 so v Mariboru podelili priznanja in nagrade v okviru projekta Slovenska nagrada
za družbeno odgovornost HORUS 2017. Nagrade in priznanja podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj
družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s
številnimi podpornimi partnerji projekta.
V kategoriji Nagrada Horus za strateško celovitost pravne osebe so nagrade prejeli Bolnišnica
Sežana, IDentiks kartični sistemi d.o.o., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o in Mariborski
vodovod, javno podjetje d.d.. Priznanje PRESS je prejelo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.,
Priznanje za projekt pa Občina Hoče-Slivnica in NLB d.d.. Splošno posebno priznanje je prejel Jurček
Nowakk, nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu pa
Danica Bojković (Danex - Umag d.o.o.), Hrvaška.
Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo na ta
način izvajajo številna strokovno-interesna združenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene
odgovornosti - IRDO in PRSS - Slovenskim društvom za odnose z javnostmi.
Spletna stran projekta

EU dosegla sporazum o svežnju o krožnem gospodarstvu

Dve leti po sprejetju svežnja za krožno gospodarstvo so Evropska komisija, Parlament in Svet
dosegli sporazum o zakonodaji o obdelavi odpadkov, ki bo utrdila pot krožni prihodnosti Evrope.
Doseženi so bili dogovori o štirih zakonodajnih predlogih, ki obravnavajo odpadke, odpadno
embalažo, odlagališča odpadkov in elektronske odpadke.
Kot je določeno v sporazumih, si bodo občine držav članic prizadevale za cilj 60% recikliranja do leta
2030 in 65% do leta 2035. Cilj je 55 odstotkov do 2020 bo prav tako zapisan v zakonodajo, kar bo
povečalo sedanji cilj za pet odstotkov. Dosežen je bil tudi dogovor o pospešitvi cilja za zmanjšanje
količine odpadkov na odlagališča na 10 odstotkov.
"Posodabljanje evropske zakonodaje o odpadkih bo spodbudilo države članice, da zmanjšajo količino
odpadkov, ki jih ustvarjajo, da zmanjšajo materiale, ki jih odlagamo ali sežgemo, ter spodbudilo
ponovno uporabo in recikliranje. Dogovor bo okrepil evropsko hierarhijo ravnanja z odpadki tako, da
bo preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje jasno postavil nad odlaganje in sežiganje, "je
povedal komisar Karmenu Vella.
Vir...

Pet najboljših zgodb iz sveta odpadkov v 2017

Svet se sooča s katastrofalnim plastičnim onesnaženjem. Ta okoljska kriza je primerljiva s

podnebnimi spremembami. Kako so se odzvale vlade, podjetja in posamezniki? Tukaj je pet
najboljših zgodb iz sveta odpadkov v preteklem letu.
Članek...

Kitajska prepoved uvoza odpadkov poudarja pomen inovacij in
krožnega gospodarstva

Začetek leta 2018 je prinesel velik izziv, kako ravnati z odpadki. Kitajska kampanja »Zelena ograja«
namreč prepoveduje uvoz 24 vrst odpadkov. Za države, kot je Združeno kraljestvo, ki je od leta
2012 izvoznik 2,7 milijona ton plastičnih odpadkov na Kitajsko in v Hong Kong, to predstavlja
potencialno katastrofalen problem. Zato nujno potrebujemo napredek pri iskanju načinov za odmik
iz obstoječega linearnega modela generiranja odpadkov v sistem zmanjšanja odpadkov in
ohranjanja naravnih virov.
Kitajska prepoved že povzroča zastajanje smeti v obratih za recikliranje v Združenem kraljestvu in
velike količine odpadnega papirja v Hong Kongu. Ti scenariji se bodo verjetno zrcalili v državah po
vsej Evropi, Aziji in Severni Ameriki, razen če bodo takoj našli boljšo rešitev.
Poročilo Fundacije Ellen MacArthur za svetovni ekonomski forum 2016 je pokazalo, da je nastala
letna izguba plastičnih materialov, ki niso zbrana ali reciklirana, med 80 in 120 milijardami USD.
Negativni gospodarski vplivi plastičnih mas na kakovost biotske raznovrstnosti, kakovosti vode in
zraka, zdravje, družbo in gospodarstvo je UNEP ocenil na 40 milijard USD.
Vir...

Dobro počutje na delovnem mestu: podjetja, ki uvajajo počitek na
delovnem mestu

Podatki kažejo, da vedno manj spimo. Pomanjkanje spanja pa lahko resno škoduje zdravju. V resnici
ni prav nobenega vidika zdravja, razmišljanja ali dobrega počutja, ki ni odvisen od zadostne količine
spanca. Negativni učinek, ki ga ima to na produktivnost, pa je spodbudil nekatera podjetja, da
spreminjajo odnos do spanja in počitka. Pomanjkanje spanja stane najbolj razvite države 2%
njihovega BDP.
Delodajalci vedno bolj prepoznavajo pomen spanja. Google je tako v svojih pisarnah namestil
»spalne komore« za osebje, ki potrebuje počitek. V visokotehnoloških posteljah, ki izgledajo kot
hibernacijske komore iz znanstvenofantastičnih filmov, so vgrajeni zvočni sistemi za tiste, ki radi
zadremajo ob sproščujoči glasbi.
Sedež družbe Nike v Portlandu v Oregonu vključuje prostore, kjer lahko zaposleni spijo ali
meditirajo. Podjetje je med tistimi, ki zaposlenim ponujajo prilagodljiv delovni čas, ki ustreza
njihovemu kronotipu - notranji uri, ki programira naš idealen spanec in narekuje, ali ste jutranja
oseba ali nočna sova.
Procter&Gamble ima sisteme razsvetljave pisarn, ki uravnavajo melatonin, spalni hormon, da
pomagajo zaposlenim, da se zvečer lahko izklopijo. Ben & Jerry"s pa je bil eden prvih podpornikov
razumevanja potrebe za počitek in sprostitev, in ima sobe za spanje na svojem sedežu že več kot
desetletje.
Vir...

Nike z velikim korakom k obnovljivim virom energije

Nike se je pred dvema letoma zavezal, da bo do leta 2025 uporabljal 100 odstotkov obnovljivih virov
energije. Pred kratkim je družba napovedala, da je dosegla velik korak pri približevanju temu cilju,
saj se je leta 2015 pridružila koaliciji RE100.
Gre za globalno pobudo, partnerstvo med CDP in Climate Group, ki stavi na podjetja, kot so Ikea,
Coca-Cola, GM in Salesforce, da bodo povečala povpraševanje po obnovljivih virih po vsem svetu.

Štiriletni program temelji na predpostavki, da zasebni sektor porabi polovico svetovne električne
energije, proizvedene po vsem svetu, zato je potrebnega več sodelovanja za odpravo ovir za
izkoriščanje tehnologij čiste energije, za zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv in zmanjševanje
tveganj, povezana s podnebnimi spremembami.
Najnovejša zaveza Nike je pogodba o vetrnih elektrarnah s podjetjem Avangrid Renewables. Vetrne
elektrarne, ki bodo zgrajene v Teksasu, bodo namreč zagotovile količino energije, primerljivo s
porabo 400.000 povprečnih ameriških domov. Nike tudi trdi, da bo pogodba privedla do zmanjšanja
emisij ogljika, enakovrednih izpustom 800.000 vozil.
Vir...

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

