
  

 
Ne vidite vseh vsebin? 

Preberite novice v brskalniku. 

    

  E-novice MDOS 

  

 

 

Pozdravljeni! 

V tokratnih novičkah še posebej izpostavljamo mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti, ki so bo letos že tretje 

leto zapored odvila na IEDC na Bledu. O vsebini konference vas bomo obveščali, zato nas ne pozabite spremljati! 

Lep pozdrav, 

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

  Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 

Najava konference Trendi na področju družbene odgovornosti 2015: 

med upravljanjem s tveganji in inovacijami 
 

 

 

12. maja 2015 bo na IEDC - Poslovni šoli Bled potekala tradicionalna konferenca o družbeni odgovornosti, ki bo letos 

osredotočena na družbeno odgovornost kot del upravljanja s tveganji in inovacijami. 

Koncept družbene odgovornosti je v poslovnem svetu že dolgo prisoten, pa vendar še ni naredil potrebnega preboja. V 

zrelih podjetjih je sicer že jasen premik od videnja družbene odgovornosti kot korporativne filantropije in marketinškega 

orodja k bolj strateški vlogi družbene odgovornosti kot del upravljanja, predvsem v povezavi s tveganji (risk management). 

Ali je to dovolj za transformativno vlogo, ki naj bi jo družbena odgovornost nosila in ali ni družbena odgovornost morda 

obstala na mestu in se izpela v svoji vlogi? 

Ali je naslednja stopnica v razvoju družbene odgovornosti njena večja vloga v upravljanju z inovacijami? 

Kako se družbena odgovornost lahko še bolje umesti v upravljavske procese, kot so upravljanje tveganj, skladnost 

poslovanja, upravljanje s kadri, varovanja okolja, in kaj se ti procesi lahko naučijo od družbene odgovornosti? 

Kako naj se družbena odgovornost bolj aktivno umesti v sisteme inoviranja in zakaj je pomembno, da je v procesu inovacij 

vidik družbene odgovornosti prisoten od samega začetka? 

Ali je domet družbene odgovornosti le na osebni in organizacijski ravni, ali lahko poseže tudi na sistemsko družbeno 

raven? 

Na ta in številna druga vprašanja bomo, s pomočjo interaktivnih procesov, skušali odgovarjati s pomočjo praktikov, 

strokovnjakov in raziskovalcev družbene odgovornosti. 

Več informacij in program sledi v prihodnjih dneh, zato spremljajte našo spletno stran. 

 
Odvil se je večdeležniski forum o družbeni odgovornosti 

 

 

 

 V Bruslju se je med 3. in 4. februarjem 2015 odvil večdeležniski forum o družbeni 

odgovornosti, ki ga je organizirala Evropska komisija z namenom, da bi dobila čim več 

predlogov, kako definirati novo EU strategijo o družbeni odgovornosti 2020. Kot člani 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=87
http://mdos.si/


CSR Europe smo na zasedanju sodelovali tudi predstavniki MDOS. 

Na zasedanju je CSR Europe pozval k temu, da nova DOP strategija 2015-2019 podpre 

premik od skladnosti na področju družbene odgovornosti k inovacijam. Uravnotežena 

EU strategija za družbeno odgovornost z večjim poudarkom na inovacijah bo pritegnila 

veliko več podjetij, sektorskih združenj in zainteresiranih strani ter povečala splošno 

kredibilnost in vpliv EU strategije za družbeno odgovornost. 

Izjava za javnost o dogodku je dostopna tukaj. 

  Novice članic MDOS 

 
Slovenske smuči dobivajo afganistanske uporabnike 

 

 

 

Slovenske smuči in ostala smučarska oprema, ki smo jih v začetku leta 2014 zbirali po Sloveniji za Afganistan, v letošnji 

zimi dobivajo nove lastnike in uporabnike. Oprema, ki je v visokogorsko provinco Bamyan prišla lani poleti, je po 

navedbah predstavnikov lokalnega partnerja Zavoda Krog, nemške nevladne organizacije HELP, naletela na veliko 

zanimanje mladih prebivalcev Bamyana, med katerimi je tudi veliko deklet. 

Zavod Krog sicer že tri leta v okviru različnih projektov in iniciativ podpira socialno gospodarski razvoj Afganistana. Pri 

tem sodeluje z organizacijo HELP, ki usposablja afganistanske povratnike iz Irana na področju različnih poklicev ter izvaja 

program izobraževanja vladnih uslužbencev in predstavnikov civilne družbe, s čimer prispeva k vzpostavitvi učinkovite in 

transparentne javne uprave ter aktivne in močne civilne družbe. 

Obiščite spletno stran Zavoda Krog za več informacij! 

 
  

  Zanimivosti s področja družbene odgovornosti 

 

Novo Nordisk je objavil integrirano letno poročilo 2014, kjer poudarja dolgoročno 

razmišljanje 
 

 

 

Novo Nordisk je objavil letno poročilo za 2014, ki vključuje napredek podjetja proti dolgoročno zastavljenim ciljem, 

uporabili pa so pristop integriranega poročanja o finančnih, družbenih in okoljskih rezultatih. 

Jakob Riis, izvršni podpredsednik je ob tem povedal: »Naša dejavnost je izboljšanje zdravja milijonov ljudi, ki živijo s 

kronično boleznijo. Ti se zanašajo na nas, in morajo vedeti, da bomo tam zanje z dolgoročno zavezo, da odgovorno 

upravljamo podjetje.« 

Poročilo 2014 pojasnjuje zavezo Novo Nordiska za preprečevanje in zdravljenje sladkorne bolezni, vključno z vpogledom 

v novo globalno pobudo družbe, Cities Changing Diabetes, ki obravnava povezavo med urbanizacijo in sladkorno 

boleznijo. Gre za partnerski program za prepoznavanje in reševanje vzrokov urbanega diabetesa v večjih mestih po svetu. 

Več informacij najdete tukaj. 

 
Marks & Spencer s prvo trajnostno kolekcijo obutve 

 

 

 

Britanski trgovec Marks & Spencer je predstavil svojo prvo trajnostno kolekcijo obutve 

Footglove Earth - najnovejšo komponento načrta družbe, da postane svetovno najbolj 

trajnostni trgovec do leta 2020. Vsak izmed sestavnih delov čevljev je dobavljen preko 

dobaviteljev, ki so jih trajnostno razvili, ali pa z uporabo recikliranih odpadkov. 

Celotno novičko lahko preberete tukaj. 

 
Ameriško mesto Burlington deluje na 100% obnovljivih virih energije 

 

 

 
Burlington v Vermontu je postal prvo mesto v ZDA, ki se napaja s 100 odstotno obnovljivimi viri energije. Prihranek v 

mestu bo približno 20 milijonov USD v naslednjih 20 letih in predstavlja dobro prakso za skupnosti, ki so zainteresirane za 

http://www.csreurope.org/csr-europe-calls-new-eu-csr-strategy-2015-2019-support-move-csr-compliance-innovation
http://www.zavod-krog.si/
http://3blmedia.com/News/Novo-Nordisk-Publishes-2014-Integrated-Annual-Report-Emphasising-Long-Term-Thinking
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/brand_innovation/caitlin_kauffman/coffee_ground_yarn_rice_husks_more_ms_first_sustain?utm_source=newsletter&utm_medium=innovation&utm_campaign=feb11&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRokvaXKZKXonjHpfsX56e4vX6e%2FlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FTMVhI%2BSLDwEYGJlv6SgFTrTBMbVxyLgOXxk%3D


vlaganje v obnovljive vire energije. 

Več informacij... 

 
Singapur, Seul in Hong Kong najbolj trajnostna mesta v Aziji 

 

 

 

Seul, Hong Kong in Singapur so azijski zmagovalci na novem svetovnem indeksu trajnostnih mest, ki meri uspešnosti mest 

po vsem svetu na podlagi kazalnikov triple bottom line - ljudje, planet in dobiček. 

Singapur, Seul in Hong Kong so med 10 najbolj okoljsko in ekonomsko trajnostnimi mesti na svetu. Evropa je osvojila 

ostala najvišja mesta v študiji, ki je ocenila 50 mest o tem, kako dobro delajo na treh ključnih področjih - ljudje, planet in 

dobiček – ki se smatrajo za bistvena pri trajnostnemu razvoju. 

Več informacij... 

 
11 orodij za krepitev poslovnih razlogov za družbeno odgovornost 

 

 

 

Vrednost za delničarje, vrednost za lokalne skupnosti, vrednost za deležnike: to so dejavniki, ki naj bi bili podlaga 

programov družbene odgovornosti in finančnih odločitev in aktivnosti. 

Prepogosto se vprašanje družbene odgovornosti podjetij in ustvarjanje vrednosti povezuje le obrobno - če sploh. Zakaj bi 

podjetja, skupnosti, razvojni partnerji in drugi sodelovali, če ne ustvarjajo, ohranjajo in vzdržujejo vrednosti? Družbena 

odgovornost podjetij ima veliko boljše možnosti za uspeh, ko so interesi za dodano vrednost podjetja in zainteresiranih 

deležnikov poravnani in maksimalizirani. 

Nekaj učinkovitih strategij, kako zgraditi učinkovite strategije za maksimizacijo vrednosti družbene odgovornosti, najdete 

tukaj. 

 
  

Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011 

Za odjavo iz e-novic sledite povezavi  
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