Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS
Pozdravljeni,
V tokratnih novičkah vas še posebej toplo vabimo na konferenco Nove ekonomije za trajnostne horizonte s ključnim
sporočilom: v prihodnosti bo uspešnost poslovnih modelov odvisna od njihovega pozitivnega družbenega učinka! V okviru
konference bodo podeljene tudi nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks - katera podjetja so med finalisti, pa si
preberite v nadaljevanju!
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Mednarodna konferenca: Nove ekonomije za trajnostne horizonte
Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco: Nove ekonomije za trajnostne horizonte, ki bo potekala 12. maja na
Bledu. Na tem edinstvenem mednarodnem forumu gospodarstvenikov, socialnih podjetnikov in nevladnih organizacij v
Sloveniji bomo skupaj odgovorili:



zakaj je družbena odgovornost podjetij poslovna nuja;



zakaj se mora gospodarstvo aktivno vključiti v reševanje družbeno-okoljskih izzivov in kako;



kako je rast gospodarstva v Sloveniji je odvisna od dviga inovativnosti v delovnih okoljih.

Program dogodka najdete tukaj.
Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Zagotovite si mesto z zgodnjo prijavo preko spletnega
obrazca.
Za podroben program in ostale informacije glede dogodka obiščite spletno stran konference!

Znani so finalisti 2. nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks!
Ocenjevalna komisija je razglasila finaliste 2. nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in
spremembe. V kategoriji velikih podjetij so se v finale uvrstila 3 podjetja, v kategoriji majhnih oziroma srednje velikih
podjetij pa 5 podjetij, ki jim je komisija dodelila največ točk.
V kategoriji velikih podjetij so se v finale uvrstili: Ljubljanske mlekarne, d. d. s projektom Računalniške simulacije
potencialnih funkcionalnih prehranskih dodatkov – lovilcev kemijskih karcinogenov, Si.mobil d.d. s projektom Žur z
razlogom – Služba me ne išče in UniCredit Banka Slovenija d.d. s projektom Dolgoletno partnerstvo z Zvezo prijateljev
mladine Ljubljana Moste Polje.
V kategoriji majhnih oz. srednje velikih podjetij pa so se v finale uvrstili: CareDesign, sistemi povezovanja, d.o.o. s
projektom Nacionalna točka za starejše MATijA, Jazon d.o.o. s projektom Razvoj zelene socialne franšize eTRI,

Microsoft d.o.o. s projektom Simbioza med generacijami, SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o. s projektom
Vabilo k učenju in igri _ Projekt prenove obstoječih izobraževalnih ambientov in ŠS storitveno podjetje d.o.o. s projektom
»Moje izkušnje«.
Podelitev priznanj finalistom in razglasitev zmagovalcev nagrade v posamezni kategoriji bo potekala na slovesnosti 12.
maja 2014 na Bledu v okviru mednarodne konference "Nove ekonomije za trajnostne horizonte".

Novice članic MDOS
Zaključena akcija zbiranja smuči za Afganistan
Zavod Krog je z 18. aprilom 2014 zaključil mesec dni trajajočo akcijo zbiranja smuči in ostale smučarske opreme za
Afganistan, med katero je zbral več kot 1000 dobro ohranjenih in uporabnih parov smuči in palic, okoli 400 pancerjev,
oblačila in zimsko obutev, dobili pa so tudi reševalne sani, več parov navadnih sani in 10 koles.
Zbrana oprema je namenjena razvoju zimskih športov in zimskega turizma v provinci Bamyan v osrednjem Afganistanu.
Celotno novico o projektu si lahko preberete na spletni strani organizacije.

Ne spreglejte!
Responsible Business Summit
19. in 20.5.2014 bo v Londonu potekala konferenca Responsible Business Summit, ki bo na enem mestu združila več kot
15 vodilnih managerjev, preko 40 panelistov in poglobljene študije primerov.
Ključne teme dogodka:
- Moč digitalnih medijev pri izboljšanju družbeno odgovorne komunikacije
- Kako prepričati vodstvo, da podpre trajnostne inovacije, kako komunicirati trajnostne pobude na razumljiv način
- Grajenje ugleda močnih trajnostnih znamk
- Merjenje trajnosti – kako zagotoviti ravnotežje in določite jasne cilje, da se trajnostni programi izplačajo
Za udeležence so organizatorji pripravili posebno ponudbo – zagotovite si 20% popust – pri prijavi navedite kodo EI20.
Spletna stran dogodka..

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
EU sprejela direktivo, ki uvaja poročanje o trajnostnem razvoju določenih velikih
podjetij
Evropski parlament je sprejel dolgo pričakovano direktivo o razkritju nefinančnih informacij s strani določenih velikih
podjetij, ki zahteva, da največja podjetja v Evropi vključijo trajnostne dejavnike kot sestavni del svojega letnega finančnega
poročanja. Zakon, ki je bil sprejet z večino glasov, bo veljal za javne delniške družbe, ki zaposlujejo več kot 500 delavcev.
Direktiva uvaja ukrepe, ki bodo okrepili preglednost in odgovornost v približno 6000 podjetij v EU.
Zakon bo od teh podjetij zahteval, da poročajo o politikah, tveganjih in rezultatih, povezanih z vplivom socialnih, okoljskih
in človekovih pravic, raznolikosti in protikorupcijskih politik v svojih letnih poročilih.
Celotna novica je dostopna tukaj.

EUWIN banka znanja s področja inovacij na delovnem mestu
Mreža EUWIN je lansirala Banko znanja, vir literature in drugih virov na temo inovacij na delovnem mestu po vsej
Evropi.
Banka znanja je bogat vir tako za podjetja kot raziskovalce, zajema pa članke, študije primerov in praktične vodnike, ki
bodo spodbujali, obveščali in ohranjali inovacije vseh vrst na delovnem mestu.
V banko znanja lahko vstopite tukaj.

Družbe z višjimi standardi integritete so dolgoročno uspešnejše
Nedavna raziskava Centra za etično in pravno skladnost (Center for Ethical and Legal Compliance, CELC) dokazuje, da so
družbe z višjimi standardi integritete dolgoročno uspešnejše, njihova donosnost pa je tudi do štirikrat višja od povprečja.
Lahko rečemo, da se družbam neetično poslovanje kratkoročno lahko izplača, dolgoročno pa prav gotovo ne. Korporativna
integriteta je zato naložba v prihodnost.
Vir: Dnevnik d.d.
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

