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Srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 
Spoštovani člani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, 
 
Vabimo vas na jesensko srečanje članov MDOS in UNGC Slovenija na temo »Promocija zdravja na 
delovnem mestu kot del družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja podjetja«, ki bo 
potekalo 23. oktobra 2014 s pričetkom ob 9. uri na IEDC na Bledu. 
  
Na jutranjih delavnicah bomo skupaj oblikovali svoja izhodišča in pričakovanja s tega področja in 
kasneje z njimi izzvali strokovne delavce pristojnih ministrstev, predstavnike podjetij in NVO, ki bodo 
gosti okrogle mize. 
  
Vi ste izkazali željo po tej tematiki, mi smo se potrudili in pripravili dogodek, na katerem bomo skupaj 
 postavljali vprašanja in iskali odgovore. 
  
Ob koncu se bomo še malo podružili in pogovorili o novostih na področju družbene odgovornosti, 
pisanju letnega poročila in drugih zadevah, ki vas utegnejo zanimati. 
  
Prijave sprejemamo do 13. 10. na: 
 
MDOS: Petra Hartman petra@ekvilib.org, 01/430 37 51     
 
UNGC Slovenija: Mojca Markizeti na mojca.markizeti@iedc.si , 04/5792 504 
  

Vabljeni in upam, da se vidimo v velikem številu! 
  

Okvirni program dogodka: 

8.30 – 9.00 Prijava udeležencev in jutranja kava 
  
9:00 – 11:00 Promocija zdravja na delovnem mestu: 
Kaj je zdravje na delovnem mestu, zakaj je pomembno, kakšna so naša pričakovanja; kako se promocija 
zdravja na delovnem mestu in skrb za dobro počutje zaposlenih umešča v celostni koncept družbene 
odgovornosti... 
Kratke, dinamične in fokusirane delavnice kjer bomo oblikovali izhodišča ter delili svoje izkušnje 
 
11:00 – 11:30 ODMOR 
 
11:30 – 13:30 Okrogla miza z gosti iz pristojnih ministrstev, podjetij in NVO & razprava na podlagi izhodišč 
iz dopoldanskih delavnic 
 
13:30 – 14:30 DRUŽABNO KOSILO 
 
14:30 – 15:00 Novosti s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja & razno 

 

Lokacija dogodka: IEDC – Poslovna šola Bled, Prešernova cesta 33,Bled 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije     UNGC Slovenija   
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