Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS
Pozdravljeni,
Zmagovalca prve Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji sta
znana! Kateri podjetji sta, pa preberete v nadaljevanju.
Znan pa je že okvirni program prve mednarodne co-konference o družbeni odgovornosti, ki jo
skupaj organizirajo Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Ekvilib Inštitut in Studio Moderna.
Vabljeni k udeležbi!
Pomladni pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Aktivnosti mreže za družbeno odgovornost Slovenije
Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks v
Sloveniji: Prejemnika nagrade sta BTC d.d. in INFORMA ECHO d.o.o.
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut sta v sodelovanju s partnerskimi
organizacijami na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani razglasila zmagovalca prve Evropske
nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji.
V kategoriji velikih podjetij je nagrado prejelo podjetje BTC d.d. za projekt »BTC City in ženski
smučarski skoki«, v kategoriji majhnih oz. srednje velikih podjetij pa je nagrado prejelo
podjetje INFORMA ECHO d.o.o. s projektom »Iniciativa Energija si«. Oba nagrajenca sta
hkrati prejemnika evropske nagrade, njuni predstavniki pa se bodo udeležili slavnostne podelitve,
ki jo bo Evropska komisija organizirala 25. junija 2013 v Bruslju.
Družba BTC d.d. je kot dolgoletni pokrovitelj in podpornik Smučarsko-skakalnega kluba Ljubno
BTC podprla organizacijo tekme prvega (2011/12) svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske in prevzela generalno pokroviteljstvo obeh tekem na Ljubnem ob Savinji.
Projekt »Iniciativa Energija si« podjetja INFORMA ECHO d.o.o. je rezultat sinergijskega modela
spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki usklajuje in povezuje podjetniške,
individualne in družbene interese.
Več o zmagovalcih lahko preberete na spletni strani MDOS, nekaj utrinkov s podelitve nagrad pa
najdete tukaj.
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Vljudno vas vabimo na prvo mednarodno co-konferenco »Družbena odgovornost - od naključja do
strategije«, ki bo potekala 13. maja 2013 na Bledu.
Zakaj se udeležiti konference?
Domači in tuji strokovnjaki s področja družbene odgovornosti: prisluhnite strokovnjakom,
ki se vsakodnevno srečujejo z družbeno odgovornostjo. Naj vas navdihnejo njihove
prakse, razmišljanja in ideje!
Raznolikost naslovljenih izzivov družbene odgovornosti: ne glede na to, ali vas zanima
družbena odgovornost v smislu upravljanja ključnih deležnikov, ali pa imate idejo za
socialno podjetje, bo na konferenci s pestrim programom, sestavljenim iz plenarnih delov
in manjših delavnic, vsak udeleženec našel nekaj zase.
Priložnost za mreženje: s preko 100 udeleženci konference iz Slovenije in srednje in
jugovzhodne Evrope, konferenca predstavlja odločno priložnost za mreženje in
spoznavanje predstavnikov podjetij, ki delijo družbeno odgovorne vrednote.
Izmenjava idej, predlogov in praks: konferenca bo v okviru vzporednih, interaktivno
zasnovanih delavnic, ponudila priložnost za konkretno naslavljanje problemov in
izmenjavo idej in praks.
Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Zagotovite si mesto z zgodnjo
prijavo!
Za podroben program in ostale informacije glede
konference:MDOS, kjer najdete tudi prijavni obrazec.
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Za vse informacije smo vam na voljo preko telefonske številke 01/430 37 51 ali preko
elektronske pošte petra@ekvilib.org.

Zasedanje generalne skupščine CSR Europe in lansiranje kampanje
Skills for jobs

V Bruslju je med 17. In 18. aprilom potekalo zasedanje članic CSR Europe, ki se ga je udeležil
tudi predstavnik MDOS. 18.4. pa je bila uradno lansirana kampanja Skills for jobs, ki je
namenjena razvoju znanj in spretnosti za zaposlovanje, njen namen pa je promovirati vključujočo
in trajnostno rast.
Člani CSR Europe smo imeli priložnost predstaviti pobude s tega področja,z razstavnim panojem
na dogodku. Slovenija je predstavila pobudo Študentskega servisa “Moje izkušnje« ter pobudo
Združenja Manager Vključi.vse.
Več informacij o kampanji najdete tukaj.

Ne spreglejte!
Delavnica: Trajnostno poročanje in kadrovska funkcija kot
pomembna stebra družbene odgovornosti podjetij

Vabimo k udeležbi na delavnici Trajnostno poročanje in kadrovska funkcija kot pomembna
stebra družbene odgovornosti podjetij v izvedbi mednarodne strokovnjakinje na področju

družbene odgovornosti Elaine Cohen.
Delavnica bo potekala 14. maja 2013 na GZS (Dimičeva 13, Ljubljana) in bo sestavljena iz dveh
delov:
1) poročanje o družbeni odgovornosti: dodana vrednost poročanja, svetovni trendi na področju
trajnostnega poročanja, nasveti za pripravo kvalitetnih poročil
2) partnerstvo med kadrovsko funkcijo in družbeno odgovornostjo in njuna navezava na
trajnostno poročanje
Na delavnico vabimo imetnike certifikata Družini prijazno podjetje ter člane Mreže za družbeno
odgovornost Slovenije. K udeležbi vabimo po dva predstavnika podjetja, in sicer odgovorno osebo
za kadrovske zadeve ter osebo, ki je zadolžena za družbeno odgovornost/trajnostno poslovanje.
Dogodku bo sledilo neformalno srečanje članov MDOS, ker bomo govorili o delovanju mreže v
letošnjem in prihodnjem letu, kot priprava na letno srečanje članov MDOS 14. Junija 2013.
Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno na 40 udeležencev. Da bi organizacija
dogodka tekla čim lažje, vas prosimo, da nam potrdite udeležbo najkasneje do 10. maja 2013 z
izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: petra@ekvilib.org.
Več...

Vabilo na usposabljanje za pridobitev certifikata EKSPERT ISO 26000
Usposabljanje za pridobitev Certifikata Ekspert ISO 26000 bo potekalo 22., 23. in 24. maja 2013.
Cilj izobraževanja je predstaviti koncept in praktičnost smernic standarda ISO 26000, katere se
lahko uporabijo za strateško uresničevanje družbeno odgovornega delovanja podjetja oziroma
organizacije. Izobraževanje je potrjeno s strani ISO organizacije.
Na izobraževanje se lahko prijavi le 6 oseb, zaradi interaktivnega načina dela, ki je vsebinsko
skoncentrirano na organizacije oziroma podjetja, katerih zaposleni se bodo prijavili. Udeleženci
izobraževanja bodo prejeli Certifikat eksperta ISO 26000, kar pomeni, da bodo lahko samostojno
implementirali smernice ISO 26000 v organizaciji oziroma podjetju.
Izkoristite še zadnjo priložnost za udeležbo na usposabljanju po otvoritveni ceni 300 EUR + DDV
na osebo!
Več informacij o izobraževanju najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Predlog o spremembi direktive o vsebini letnih poročil organizacij
Evropska komisija je predlagala spremembo veljavne računovodske zakonodaje na področju
predložitve nefinančnih informacij v letnih poročilih, z namenom izboljšanja preglednosti
poslovanja podjetij, kateri zaposlujejo več kot 500 oseb, in katerih vrednost bilance stanja je
višja od 20 milijonov EUR ali imajo celotne prihodke višje od 40 milijonov EUR, na področju
socialnih in okoljskih vprašanj. Podjetja bodo morala (če bo predlog sprejet) razkriti informacije o
svojih politikah, tveganjih in rezultatih v zvezi z okoljskimi vprašanji, socialnimi vidiki in vidiki,
povezanimi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, vprašanji boja proti korupciji in

podkupovanja ter raznolikosti v upravnih odborih.
Več o spremembi direktive si lahko preberete TUKAJ.

Raziskava o vplivih podjetij na družbo
Eurobarometer je izvedel anketo z naslovom Kako podjetja vplivajo na našo družbo. Anketa je
potekala oktobra 2012, na katero se je odzvalo 31.582 anketirancev, od tega 1.003 slovenskih
državljanov. V anketi so sodelovali državljani EU27, Hrvaške, Izraela, Turčije, Brazilije, Združenih
držav Amerike, Kitajske in Indije. Iz anketnih odgovorov lahko povzamemo, da državljane EU, kot
tudi Slovenije, zanimajo družbeno odgovorne aktivnosti podjetij, po drugi strani pa se ne čutijo
dovolj informirane o tovrstnih vsebinah. Z obveznim trajnostnim poročanjem bi lahko zagotovili,
da bi deležniki, ki jih tovrstne vsebine zanimajo, imeli dostop do njih, po drugi strani pa bi se
skozi daljša obdobja merili učinki družbeno odgovornega ravnanja podjetij.
Več o rezultatih ankete si lahko preberete TUKAJ.

eBay predstavil standard za merjenje stroškov in vplivov spletnih
transakcij
eBay je izdal novo storitev za spremljanje in analizo stroškov, učinkovitosti in okoljskega vpliva
potrošnikovih nakupov »Digital Service Efficiency« (DSE). Podobno kot armaturna plošča
avtomobila, DSE ponuja enostaven pristop k merjenju delovanja eBay-evega motorja. Digitalna
armaturna plošča se osredotoča na štiri ključne poslovne procese: uspešnost, stroške, vpliv na
okolje in prihodke. eBay upa, da bo DSE omogočil bolj ozaveščene odločitve o tem, kako
optimizirati več vidikov tehnične infrastrukture, vključno z viri električne energije, podatkovni
center in IT infrastrukture ter programske opreme, ki zagotavljajo storitve za uporabnike.
"Do zdaj podjetja niso mogla narediti neposredne povezave med tem, kaj njihovi kupci počno na
njihovih spletnih straneh, ter celotnimi stroški zagotavljanja storitev zanje," so povedali v eBayju.
Več…

Podjetja in človekove pravice v slikah
Od podjetij se vedno bolj pričakuje, da nadzorujejo svoj družbeni in okoljski vpliv, nabavno verigo
in njihovo mesto v širši družbi. Serija fotografij prikazuje deset načel UN Global Compact na
področjih človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji.
Galerija izpostavlja pomembnost tega,
preprečevanje kršitev človekovih pravic.
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Znani so letošnji nagrajenci Zlate niti 2012
Dnevnik je ponovno podelil priznanja za najboljše zaposlovalce Zlata nit 2012. Med malimi
podjetji je najboljši zaposlovalec podjetje Lotrič meroslovje, v kategoriji srednje velikih podjetij
podjetje Riko inženiring in v kategoriji velikih podjetij družba Krka. Posebno priznanje za zgledno
prestrukturiranje je prejelo podjetje Steklarna Hrastnik, podjetje Aviat pa je prejelo posebno
priznanje za zlato prakso na področju povezovanja in združevanja znanja.

V letošnjem izboru Zlata nit je sodelovalo 53 malih podjetij, 32 srednje velikih podjetij in 15
velikih podjetij. Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 7027 zaposlenih, od tega 4015 zaposlenih v
velikih podjetjih z več kot 250 zaposlenimi, 2091 v srednje velikih podjetjih z do 250 zaposlenimi,
921 pa iz malih podjetij z do 50 zaposlenimi.
Vir...

