DRUŽBENA ODGOVORNOST IN
IZZIVI ČASA 2017: DODANA
VREDNOST KOT POSLOVNA
INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI
Četrtek, 28. september 2017
Maribor, Slovenija, Evropa

Spoštovani,
vljudno vas vabimo na 12. IRDO mednarodno konferenco
»Družbena odgovornost in izzivi časa 2017:
Dodana vrednost kot informacija z vidika družbene odgovornosti«,
ki bo v četrtek, 28. 9. 2017,
v prostorih rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.
Konferenca se začne ob 9. uri in traja do 17h. Na njej bo sodelovalo več kot 20 avtorjev.
Na konferenci bodo avtorji govorili o naslednjih temah: sociološki, ekonomski, zakonski in okoljski
vidiki dodane vrednosti iz zornega kota družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, odnosov med
lastniki kapitala in lastniki delovnih sposobnosti, obdavčitve in prekarnega zaposlovanja.
Konferenco organizira dvanajsto leto zapored Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, letos v
sodelovanju z Univerzo v Mariboru (znanstveni partner) in Visoko šolo za računovodstvo in finance v
Ljubljani (strokovni partner).
Program konference je v prilogi.
Konferenco podpirajo Mednarodna akademija za sistemske in kibernetske znanosti, Dunaj (IASCYS),
Evropska akademija znanosti in umetnosti, Salzburg, organizacija CSR Europe, Štajerska gospodarska
zbornica ter druge strokovne organizacije. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

PRISPEVEK ZA KRITJE STROŠKOV KONFERENCE (udeležba)
Na udeleženca
Prispevek za udeležence, ki niso avtorji
Študenti, brezposelni in upokojenci (če niso avtorji)
Avtorji, člani Univerze v Mariboru in člani inštituta IRDO
Avtorji za drugi in tretji članek: samo tiskarski stroški

90 €
10 €
50 €
30 €

Število udeležencev je omejeno, zato prosimo, da se prijavite kar najhitreje.
Prijavni obrazec je dostopen na spletni strani konference.
Plačilo: Na IRDO do 20. septembra 2017.
Podatki za plačilo:
Ime: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Naslov: Preradovičeva ulica 26, SI-2000 Maribor, Slovenija
Referenca: SR konferenca Maribor 2017 – ime in priimek udeleženca
Banka: Nova KBM d. d., Maribor
Bančni račun: SI560 4515-0001074492; SWIFT KBMASI2X
NADALJNJE INFORMACIJE
IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor,
W: www.irdo.si, E: info@irdo.si, Tel: ++386 (0)31 344 883
Vabljeni!
Za Programski in Organizacijski odbor konference:
Matjaž Mulej, Anita Hrast in Živko Bergant
Maribor, 8. 9. 2017

