Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS
Pozdravljeni,
Tudi tokrat smo za vas zbrali nekaj zanimivosti s področja družbene odgovornosti, v ospredje pa
postavljamo (neobstoječo) nacionalno strategijo o družbeni odgovornosti. MDOS si s partnerskimi
organizacijami že dlje časa prizadeva, da bi država sprejela strategijo, kot to narekujejo smernice
Evropske komisije, vendar to področje še nekaj časa ne bo sistemsko urejeno s strateškim
dokumentom. Več informacij najdete v nadaljevanju.
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice članov MDOS
Izobraževanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 26000
Ekvilib Inštitut med 21. in 23. oktobrom 2013 organizira tridnevno usposabljanje za pridobitev
kompetenc na področju družbene odgovornosti ISO 26000, s pomočjo katerih boste lahko
strateško načrtovali družbeno odgovorno delovanje podjetja oziroma organizacije. Mednarodni
standard družbene odgovornosti ISO 26000 opredeljuje temeljna načela družbene odgovornosti,
vključujoče delovanje z deležniki in načine, kako družbeno odgovorno ravnanje integrirati v
podjetje.
Pri izobraževanju bo sodeloval snovalec standarda ISO 26000 Martin Neureiter iz organizacije
CSR Company International. Udeleženci usposabljanja bodo prejeli Certifikat »Ekspert ISO
26000«, izdan s strani Ekvilib Inštituta in CSR Company International. Izobraževanje je potrjeno
s strani ISO organizacije.
Prijave sprejemamo do vključno 17. oktobra na irena.rode@ekvilib.org ali na telefonski številki 01
430 37 51.
Več informacij: Spletna stran Ekvilib Inštituta

Ne spreglejte!
Nacionalne strategije o družbeni odgovornosti država ne namerava
pripraviti
Junija je poslanec Borut Ambrožič na seji Državnega zbora ministrici za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Anji Kopač Mrak postavi poslansko vprašanje na temo priprave in
sprejema Nacionalne strategije družbene odgovornosti v Sloveniji, kot to narekujejo številni

evropski dokumenti ter ali se na tem področju karkoli dogaja.
Odgovor ministrice ni kaj prida obetajoč. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ni bilo nikoli zadolženo za pripravo nacionalne strategije za družbeno odgovornost, saj
gre za dokument, ki vsebinsko posega v delokrog različnih ministrstev. Do prejšnjega mandata je
v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo delovala nacionalna kontaktna točka
OECD za izvajanje smernic za mednacionalne družbe, vendar je »izgubila na pomenu in je
dokončno prenehala obstajati«.
Dokument Obnovljena strategija EU 2011–2014 za družbeno odgovornost podjetij ni pravno
zavezujoč, in ne zahteva priprave nacionalne strategije na področju družbene odgovornosti,
ampak Evropska komisija »države članice vabi, da oblikujejo ali prenovijo načrte ali nacionalne
sezname prioritetnih aktivnosti za promocijo družbene odgovornost«. Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti v tem trenutku poudarja »pomen socialnega podjetništva,
možnosti inovativnih praks in predvsem bolj odgovornega ravnanja podjetij«. Vendar pa v
Sloveniji obstaja civilna pobuda nevladnih organizacij, ki pripravljajo osnutek prioritetnih področij,
ki naj bi jih Slovenija izvajala na področju družbene odgovornosti.
Mnenje ministrice je, da s samo strategijo ne bomo dosegli družbeno odgovornega obnašanja
gospodarskih subjektov, ampak se bo to zgodilo z izpostavljanjem dobrih praks (da je mogoče
tudi na družbeno odgovoren način dosegati uspešno delovanje podjetij, in da so to dejansko
podjetja, ki ustvarjajo dobiček in ki imajo zadovoljne zaposlene in kupce).
Vprašanja, ki so bili postavljeni na seji DZ in posredovani odgovori Ministrice si lahko
prebereteTUKAJ.

Stališče Združenja nadzornikov Slovenije glede stanja na področju
kadrovanja članov nadzornih svetov v družbah z državnim
lastništvom
Tudi politične stranke in upravljavci državnega premoženja bi se morali zavedati svoje družbene
odgovornosti. Z načinom kadrovanja članov nadzornih svetov v družbah z državnim lastništvom,
kakršnega opisuje Stališče Združenje nadzornikov Slovenije, pa le dokazujejo, da ne le ne
razumejo koncepta družbene odgovornosti, temveč delujejo prav nasprotno - družbeno
neodgovorno. Kajti odgovornost za dobro upravljanje (good governance) je namreč eden od treh
ključnih odgovornosti (poleg odgovornosti do okolja in družbe).
Vabljeni k branju izjave za javnost Združenja nadzornikov Slovenije.

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS
2013
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z
javnostmi, sta v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami
objavila razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2013.
Razpis je namenjen podjetjem in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v
tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno.
Častni pokrovitelj nagrade je Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Z razpisom Slovenske
nagrade za družbeno odgovornost - Horus 2013 želijo poiskati in nagraditi celovite pristope
pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.
Rok za prijavo je 15. oktober 2013. Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev
posebej ter ostale informacije o projektu, partnerjih in razpisu najdete na www.horus.si.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Kako biti odgovorni turisti
Odgovorni turizem je okolju in ljudem prijaznejši odgovor na izzive sodobnega množičnega
turizma. Odgovorni turizem velja za vsako potovanje, kjerkoli po svetu. Ključen del takšnega
turizma je zavedanje o tem, kakšne so posledice turizma ter kako lahko potujemo na okolju in
človeku bolj prijazen način. Potrebna je celostna sprememba v načinu potovanja in delovanja, kar
je odgovornost vseh, tako turistov kot celotne turistične industrije. Vsi lahko prispevamo k
razvoju odgovornega turizma - turizma, ki stremi k prihodnosti enakih možnosti za vse.
Društvo Humanitas je pripravilo nekaj nasvetov, kako biti odgovorni turist pred, med in po
potovanju. Nasvete najdete tukaj.

Britansko podjetje z rešitvijo za papirno embalažo
Britansko podjetje James Cropper je razvilo tehnologijo, ki omogoča recikliranje papirnih skodelic
za enkratno uporabo v visoko kvalitetne izdelke iz papirja.
Ocenjuje se, da samo v Veliki Britaniji na odlagališčih konča 2,5 milijarde papirnih skodelic. Do
sedaj je plastika v skodelicah preprečevala, da bi se jih lahko uporabljalo pri proizvodnji papirja skodelice za enkratno uporabo so namreč sestavljene iz 95% trdnega papirja in 5% tanke
prevleke iz polietilena. Nova tehnologija za recikliranje loči plastični del, pri čemer se lahko
papirni del uporabi za izdelavo papirja.
Po štirih letih razvoja podjetje zdaj lahko ne samo reciklira vlakna v skodelicah, ampak tudi
plastični premaz, s čimer ponuja trajnostno rešitev za globalni problem skodelic za enkratno
uporabo. V procesu zmehčajo skodelico v ogreti raztopini, ki ločuje plastično prevleko od papirnih
vlaken. Plastiko posnamejo z embalaže, jo zmeljejo in reciklirajo, pri čemer ostaneta voda in
celuloza. Nečistoče so prefiltrirane, ostane pa visoko kakovostna celuloza, primerna za uporabo v
nadstandardnih dokumentih in embalažnih materialih.
Več o njihovi rešitvi lahko preberete tukaj.

Sodelavec za družbeno odgovornost: in če ga nimate?
Ko vedno več velikih podjetij pripravlja aktivnosti na področju družbene odgovornosti, se majhna
in srednje velika podjetja pogosto sprašujejo, kaj lahko naredijo na področju okolja, družbe in
zaposlenih. Torej, kaj lahko podjetje naredi za skupnost, vendar nima posebnega zaposlenega za
družbeno odgovornost?
Le 42 odstotkov podjetij ima za družbeno odgovornost posebno delovno mesto. Kaj pa drugih 58
odstotkov? Pametna podjetja se odločijo za pristop k družbeni odgovornosti, ki je usklajen s
strategijo družbe. Podjetja morajo predvsem nasloviti, kako točno bodo "trajnostni". Če ste novi
na tem področju in ste zmedeni zaradi vse terminologije, ne bodite. Tudi mnogi strokovnjaki na
tem področju uporabljajo različne izraze, s katerimi opisujejo isto stvar. Semantika in opredelitve
so manj pomembni kot interesi, izvedba in rezultati, ko gre za okoljsko trajnost, delo v skupnosti
in transparentnosti.
Celoten članek je dostopen tukaj.

Žensko vodstvo in finančna uspešnost: obstaja povezava
Eve Ellis, svetovalka pri Morgan Stanley, je naletela na osupljivo povezavo med ženskami v

upravi in višjih prihodkih in nižjih tveganjih v podjetju. Skupaj s sodelavci je ustanovila portfelj
imenovan Parity (enakost), ki vlaga le v podjetja, ki izpolnjujejo finančne zahteve Morgan Stanely
in imajo vsaj tri ženske v upravi.
Trenutno je v ZDA le 16,9 odstotka žensk med člani uprave, njen cilj pa je to številko povečati na
50 odstotkov. Na podlagi že izvedenih raziskavami organizacij, kot so McKinsey, Catalyst in Credit
Swiss, pa tudi priznanih univerz, Eve Ellis razglablja o prednostih, ki jih prinaša višji odstotek
žensk v vodstvu, in obravnava 20 družb, ki so trenutno v portfelju - in potrjuje, kako lahko
finančno smotrna rešitev pomagala uskladiti družbeno odgovornost z rezultati, triple bottom line
in družbo.
Oglejte si celoten intervju z Eve Ellis.

Samsung s prvim pametnim telefonom s certifikatom trajnosti
Organizacija TCO Development je v maju Samsungovemu Galaxy S4 podelila prvi trajnostni
certifikat za pametne telefone. Certificiranje je pomembno tako za Samsung kot za trg pametnih
telefonov iz več razlogov. S tem, ko je pametnih telefonov vedno več, in ti dosegajo vplive od
zmanjšanja uporabe prenosnih računalnikov do zmanjševanja revščine na razvijajočih se tržiščih,
je naravne vire, potrebne za njihovo proizvodnjo, kot so redke kovine, vedno težje pridobivati.
Poleg tega so potrošniki vse bolj zavedajo družbenih stroškov, ki nastajajo pri sestavljanju
telefonov.
In kaj sploh je trajnostni pametni telefon? TCO ocenjuje podjetja glede na več parametrov, od
nevarnih snovi do možnosti recikliranja in celo vizualne ergonomije. Podjetja sprašujejo tudi, ali
površine telefonov sproščajo nikelj. Samsung je bil pohvaljen za proizvodnjo S4 brez uporabe
nevarnih snovi, vključno z živim srebrom in berilijem, kot tudi zaradi njegovega celotnega dizajna
in, seveda, učinkovitosti baterije.
Več...
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

