Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS
Pozdravljeni,
leto se sicer počasi poslavlja, aktivnosti na področju družbene odgovornosti pa se še kar vrstijo! Vabimo vas na številne
zanimive dogodke, ki se bodo zvrstili v decembru – zagotovo boste našli nekaj zase!
Vabljeni k branju!
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Poslovna delavnica: Spoštovanje človekovih pravic v poslovanju kot priložnost in
pogoj za poslovno uspešnost
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut 9. decembra 2014 vabita na delavnico za podjetja in
organizacije, ki se zavedajo pomena spoštovanja človekovih pravic v poslovanju. Dejstvo je, da podjetja morajo spoštovati
človekove pravice pri svojem delovanju, zato vedno več le-teh to zahteva od svojih poslovnih partnerjev po celotni nabavni
verigi. Spoštovanje človekovih pravic tako postaja ne le dolžnost, temveč tudi pogoj za pridobivanje posla. Delavnica bo
zelo ciljno naravnana.
V uvodnem prispevku bo dr. Anita Ramšak (Ekvilib Inštitut) predstavila model Ocenjevanje vlivov poslovanja na
človekove pravice ter povezava tveganj s tem. V nadaljevanju pa bo sledila praktična delavnica, na kateri se bomo lotili
glavnih tveganj, dilem ter potrebnih aktivnosti povezanih s spoštovanje človekovih pravic v poslovanju. Delavnico bo
moderiral Aleš Kranjc Kušlan (Ekvilib Inštitut, CSR Company Adria).
Kje: Konferenčna dvorana M3 Cankarjevega doma, Ljubljana
Kdaj: 9.12.2014, 14.00 - 16.00
Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije dogodka pa vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do
5.12.2014 na petra@ekvilib.org.
Več informacij...

Zbornik finalistov Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za inovacije,
partnerstva in spremembe 2014
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je letos že drugič podelila nagrade za najboljša družbeno odgovorna partnerstva
med podjetjem in neprofitnim deležnikom.
Tudi letos smo najboljše projekte zbrali v zborniku, ki naj služi kot navdih pri vaših družbeno odgovornih aktivnostih.
Zbornik si lahko ogledate tukaj.

Novice članic Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Vabilo na Dneve Ekvilib inštituta
Ekvilib Inštitut ob deseti obletnici delovanja vabi na Dneve Ekvilib inštituta, ko se
bodo zvrstile številne aktivnosti s področja delovanja organizacije. Aktivnosti se bodo
osredotočale na dve glavni področji delovanja Ekviliba – družbeno odgovornost in
človekove pravice.
Še posebej izpostavljamo naslednje dogodke:
- Trendi na področju komuniciranja družbeno odgovornih aktivnosti podjetij
(9.12.2014)
- Raznolikost timov – kako do tja? (10.12.2014)
- Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 10 let kasneje – kje je Slovenija
(10.12.2014)

V pestrem programu boste zagotovo našli nekaj zase!
Zavarovalnica Triglav d.d. z najboljšim trajnostnim poročilom med finančnimi
ustanovami
Znani so zmagovalci za najboljša letna poročila po izboru časopisa Finance. Med
drugim so v različnih kategorijah ocenjevali tudi najboljša letna poročila na področju
trajnostnega razvoja. Med finančnimi ustanovami za leto 2013 so za najboljše
trajnostno poročilo ocenili poročilo Zavarovalnice Triglav d.d., med podjetji pa je ta
naziv prejelo poročilo Telekoma d.d.
Zavarovalnica Triglav d.d. se zaveda pomembnosti trajnosti poslovanja ter njenega
poročanja že kar nekaj časa, je tudi članica Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
(MDOS), je po besedah predstavnika Uroša Ivanca ena izmed prvih institucij v
finančni industriji v mednarodnem prostoru, ki že piše po najnovejših smernicah GRI
G4. Poudarja, tudi da je pomembno, da je poročanje o nefinančnih aspektih njihovega
poslovanja konkretno in merljivo. Od suhoparnega poročanja pa so se oddaljili tako, da
so vsebine delovanja primerjali s tekom na dolge proge, temeljne strateške usmeritve
pa so predstavili preko spletnega videza.
Celoten prispevek o trajnostnem poročanju si lahko preberete na spletni strani MDOS.

Agencija Mori je sodelovala pri zbiranju igračk v projektu pOSEBNI prijatelji
Čez poletje so se v pisarni Agencije Mori d.o.o. pridružili projektu pOSEBNI prijatelji,
ki ga je izvedlo društvo Smetumet. Društvo bo v sodelovanju s partnerskimi
organizacijami predelovalo stare plišaste igrače in jih nadgradilo v igrače z novim
poslanstvom. Plišasti medvedki, punčke, škrati bodo šli v šole, vrtce, ulice in trgovine,
da povedo zgodbo o potrošnji, ki presega naše potrebe, in da pripovedujejo o potrebah,

ki so posebne in osebne hkrati.
Projekt pOSEBNI prijatelji je namenjen osveščanju in vzpostavljanju konkretnih
rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove
različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden način povezovanja skrbi
za okolje in opolnomočenja ljudi s posebnimi potrebami - predelava odpadnih igrač v
invalidskem podjetju v igrače s pOSEBNIM sporočilom.
Igrače, zbrali so 50 pliškov, so v Mariboru oddali na: Društvo Center za pomoč mladim
na Doživljajskem igrišču.
Ne spreglejte!
Dan Delo Družina 2014 - dan, ko gremo pravočasno IZ službe
V letošnjem letu Ekvilib Inštitut prvič organizira akcijo Dan DeloDružina (Dan DD), ki bo potekal znotraj Tedna
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.
Na Dan DD bomo spodbujali podjetja, organizacije in njihove zaposlene, da grejo pravočasno, torej po vseh oddelanih
urah, domov.
S to akcijo želimo spodbuditi razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih
delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče
postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi. Le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo
produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju. Verjamemo namreč, da lahko
to dosežemo le s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi. Želimo torej spodbuditi večjo produktivnost na delovnem mestu, da
gremo lahko pravočasno domov in se polno posvetimo zasebnemu življenju.
Vključite se!

UNGC Slovenija in NLB Vas vabita k sodelovanju v razpravi o skladnosti poslovanja
v finančnem sektorju
Vljudno vas vabimo, da se udeležite dogodka, ki ga na UNGC Slovenija (Društvo
združenih narodov za trajnostni razvoj) organizirajo skupaj z NLB v torek, 8.12. ob
18:30 v Ljubljani, v avli poslovalnice NLB, Trg republike 2. Na predvečer
mednarodnega dneva boja proti korupciji so se odločili povabiti celotni finančni sektor
v Sloveniji na razpravo »Prakse poštenega in skladnega poslovanja kot konkurenčna
prednost finančnih institucij v današnjem svetu«.
Dogodek pripravljajo skupaj z NLB, saj so se odločili pristopiti k podpisu »Deklaracije
o poštenem poslovanju«, in ki podpisnike zavezuje k transparentnemu in poštenemu
poslovanju, k vključevanju protikorupcijske klavzule v pogodbe ter k upoštevanju
mednarodnih smernic na področju preprečevanja korupcije pri razvoju ali izboljšanju
programov skladnosti. Namen dogodka je začeti razpravo o pomembnost skladnega in
transparentnega poslovanja v finančnem sektorju in povabiti k podpisu deklaracije tudi
druge finančne organizacije.
Več informacij najdete v vabilu.
Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Zbornik nacionalnih družbeno odgovornih politik v EU

Evropska komisija je objavila zbornik nacionalnih družbeno odgovornih politik v EU, v katerem najdete številne zanimive
pobude. Najbolj pogoste pristope ter dobre prakse so še posebej izpostavljene po vsebinskih sklopih, na katere se nanašajo.
Zbornik najdete tukaj.

Najboljše trajnostne inovacije v letu 2014
Sustainia nagrade iščejo najboljše trajnostne inovacije oziroma rešitve, ki imajo velik
potencial za trajnostno prihodnost. Letošnja zmagovalka je pobuda za recikliranje, ki
uporablja prevoz ničnimi emisijami in omogoča skupnostim z nizkimi dohodki,
ustvarjati denar iz odpadkov.
Več o nagrajeni inovaciji in ostalih finalistih si lahko preberete tukaj.
Danska s 100% obnovljivo energijo do leta 2050
Danska je napovedala ambiciozen cilj, da se bo osvobodila fosilnih goriv in celotno državo do leta 2050 napajala iz
obnovljivih virov energije.
Danska bo ta cilj aplicirala tako na proizvodnjo električne energije kot tudi na transport. Čeprav nekateri trdijo, da so Danci
preveč optimistični, so že nad 40 odstotkov obnovljivih virov energije na električnem omrežju in na dobri poti, da dosežejo
50% cilj do leta 2020.
Vir...
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

