DRUŽBENA ODGOVORNOST

STE SE ŽE VPRAŠALI,
KAJ NAS ČAKA
v bližnji in kaj
v daljni prihodnosti?

Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in
dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje:
⎯ prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe;
⎯ upošteva pričakovanja deležnikov;
⎯ je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; ter
⎯ je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih.
OPOMBA 1: Dejavnosti vključujejo izdelke, storitve in procese.
OPOMBA 2 : Razmerja se nanašajo na dejavnosti organizacije v okviru polja njenih vplivov
(Definicija družbene odgovornosti v standardu za družbeno odgovornost ISO26000:2010)

INŠTITUT IRDO
SODELUJTE Z NAMI ZA VEČ
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI!
POSTANITE NAŠI ČLANI ALI
SODELUJTE KAKO DRUGAČE.

KONTAKT
IRDO
Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti
Preradovičeva ulica 26
2000 Maribor
Tel.: 031 344 883
Fax:
02 429 71 04
E-pošta: info@irdo.si
Spletna mesta:
www.irdo.si
www.horus.si
www.mladinski-delavec.si
www.chance4change.eu

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom
raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti (v nadaljevanju: DO) v Sloveniji
in v svetu. Inštitut IRDO si prizadeva povezati vse ključne akterje na področju razvoja
družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba…) ter izvajati skupne aktivnosti
in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji.
Poslanstvo
Inštitut IRDO z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in
promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in svetovnem
merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami,
vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni
odgovornosti.
Vizija
Do leta 2020 postati v Sloveniji in v svetu še bolje poznano in priznano jedro
raziskovalcev in strokovnjakov s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi
aktivnostmi pomembno prispevajo k razvoju družbene odgovornosti in družbe v celoti.
Dejavnosti
 Raziskovanje: projekti, DO - primeri dobre prakse v Sloveniji in v tujini,
znanstveni prispevki, publikacije.
 Promocija: DO koncepta, osveščanje medijev ter krepitev njihove podpore
razvoju DO (nagrada Horus, …)
 Izobraževanje: seminarji, delavnice, konference…
 Informiranje in povezovanje: gospodarstvo, vlada, mediji, civilna družba,
interesna združenja) za izmenjavo izkušenj, znanj in krepitev DO.
 Svetovanje in razvoj: novih DO projektov, tudi izdelkov in storitev za
naročnike; sodelovanje pri oblikovanju DOP strategij, …
 Založništvo: zborniki, priročniki, CD- knjige, e-mesečnik za člane…
 Dobrodelnost: mladi in drugo.

SVET ČLANOV
Člani inštituta IRDO so posamezniki in podjetja, ki podpišejo pristopno izjavo oz.
Dogovor o kolektivnem članstvu, in spoštujejo pravila inštituta. V letu 2014 je v inštitut
včlanjenih že več kot 140 članov, od tega skoraj polovica kolektivnih. V njihovem imenu
so člani inštituta direktorji ali vodje posameznih strokovnih področij, člani uprav ter
predsedniki največjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posamezniki so:
študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki.
Vsi se zelo zavedamo pomena družbene odgovornosti in jo so-razvijamo! Pridružite se
nam in vplivajte na delo inštituta IRDO in razvoj družbene odgovornosti tudi vi. Za
pristopno izjavo pišite na: clani@irdo.si ali si oglejte spletno mesto www.irdo.si.





Razvoj modelov formalnega in neformalnega izobraževanja za poklic mladinski
delavec za vključevanje v programe organizacij (MDNFI), 16 konzorcijskih
partnerjev, 3-letni projekt pri MŠŠ (ESS), do l. 2012. Vodja dr. Andrej Fištravec,
ZRC IRDO
Čezmejni projekt SLO-AT: »Chance4Change: Razvoj, izvedba in vrednotenje
programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja«, nosilec Mariborska
razvojna agencija, skupaj 8 partnerjev v projektu, 3-letni projekt

Promocija koncepta družbene odgovornosti v medijih in širši javnosti (informiranje)
Posredujemo številne informacije s področja družbene odgovornosti medijem,
spremljamo objave o DO v medijih, podeljujemo nagrado mladim kreativcem na
Festivalu Magdalena za družbeno najbolj odgovorno delo na festivalu.

DEJAVNOSTI INŠTITUTA
Konferenca 'Družbena odgovornost in izzivi časa'
Prirejamo jo vsako leto (od 2006 dalje) z namenom, da bi v slovenskem prostoru
pomagali krepiti družbeno odgovornost. Razvoj družbene odgovornosti je namreč nujen
na vseh področjih družbenega življenja, prav tako povezovanja med različnimi akterji, ki
na tem področju delujejo. Nujna pa je tudi primerjava raziskovalnih in teoretskih
izhodišč, s praktičnimi izkušnjami – v zakonodaji, gospodarstvu, sociali, varstvu okolja in
drugod. Družbeno odgovornost na konferenci predstavljamo iz različnih vidikov:
vladnega, etičnega, podjetniškega, medijskega, izobraževalnega, raziskovalnega in
drugih. Konferenca vsako leto pokaže, kaj je na tem področju v Sloveniji in tujini že
narejeno in kaj bi bilo še potrebno. Več informacij in prijave na www.irdo.si.

Nacionalna strategija razvoja DO
Prizadevamo si za vzpostavitev Nacionalne strategije razvoja družbene odgovornosti.
Svetovanje in izobraževanje
Izobražujemo in svetujemo podjetjem, ustanovam, organizacijam na področju razvoja
strategij in poročanja o družbeni odgovornosti, novih izdelkov in marketinških storitev v
kontekstu družbene odgovornosti. O tem izobražujemo zaposlene in izvajamo interne
delavnice zanje. Opozarjamo na možnosti uvajanja družbene odgovornosti v njihove
dejavnosti in nakažemo primere dobrih praks na tem področju. Usposabljamo mlade
brezposelne za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve (projekt Model
M). Za več informacij ali ponudbo izobraževanja, svetovanja pišite na info@irdo.si.

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Slovensko društvo za odnose z javnostmi od
leta 2009 v sodelovanju z drugimi strokovno-interesnimi organizacijami - partnerji
projekta vsako leto maja objavita razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno
odgovornost Horus. Predstavitev članov Ocenjevalne komisije, poročilo o delu
Ocenjevalne komisije in predstavitve prijavljenih podjetij ter podpornih partnerjev
projekta so vsako leto zbrani v Zborniku finalistov Slovenske nagrade za družbeno
odgovornost Horus, ki je objavljen tudi na spletnem mestu www.horus.si.

Založništvo
Izdajamo dela s področja družbene odgovornosti, kot so:
 Zborniki strokovno-znanstvene konference Družbena odgovornost in izzivi časa,
Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus, zborniki projektov ipd.
 Knjige na zgoščenki: npr. Eseji o družbeni odgovornosti, znanstvene monografije…
 Mesečne IRDO e-novice za člane (Revija IRDO Mozaik izhaja od leta 2008), objave v
konferenčnih zbornikih drugih ipd.

Raziskovalni projekti
Sodelavci inštituta smo že leta 2005 pričeli z objavljanjem prispevkov na različnih
strokovnih in znanstvenih konferencah v Sloveniji in v tujini. Izpeljali smo številne
raziskovalne projekte, med njimi:

Dovolj celovit model merjenja dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih
organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih (EPF UM in IRDO), 3letni projekt pri ARRS - do l. 2012, raziskava februar, marec 2011. Vodja zasl.
prof. ddr. Matjaž Mulej, RS ZRC IRDO

K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI LAHKO POMEMBNO PRISPEVATE TUDI VI!
Sodelujte pri sestavljanju mozaika znanja o
družbeni odgovornosti in njenem vplivu na
različna področja našega življenja, dela in okolja.
Po svojih močeh se povežimo pri iskanju rešitev
in njihovem udejanjanju. Več: WWW.IRDO.SI

NE POZABITE

