PREDSTAVLJAMO VAM

VODILNO SLOVENSKO
ORGANIZACIJO

ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST IN
TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETIJ,
NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN USTANOV
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.
Če:
• potrebujete izobraževanje, svetovanje
ali pomoč pri pripravi vaše strategije
na področju družbene odgovornosti,
• potrebujete partnerja pri izvedbi
raziskave ali slovenskih in
mednarodnih projektov,
• iščete strokovno literaturo in dodatne
informacije o družbeni odgovornosti,
ker želite izvedeti o družbeni
odgovornosti več,
• želite postati naši člani in tako
prispevati k razvoju družbene
odgovornosti v Sloveniji in v tujini,
• imate idejo/predlog v zvezi z razvojem
družbene odgovornosti ali delovanjem
inštituta,
• želite sodelovati kako drugače,
• vas vljudno vabimo, da se nam oglasite
(info@irdo.si)!
IRDO - Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti
Preradovičeva ulica 26
2000 Maribor, Slovenija
E: info@irdo.si | www.irdo.si
T: +386 (0)31 344 883
F: +386 (0)2 429 71 04

SODELUJTE IN POSTANITE NAŠI ČLANI.
K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI LAHKO
POMEMBNO PRISPEVATE TUDI VI!
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O Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti - IRDO
Osnovni podatki
Ustanovljen: 2004
Naziv: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Sedež: Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija
Pravna oblika: zavod (neprofitni)
SKD klasifikacija: 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike
Matična številka: 1967312
Davčna številka: 46107657, nismo davčni zavezanec
Banka: Nova KBM d.d., Nova Kreditna banka Maribor, Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
Transakcijski račun: SI56 04515-0001074492
Spletna mesta:
www.irdo.si
www.horus.si
www.model-m.si

Kontakt
IRDO - Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (0)31 344 883
Faks: + 386 (0)2 429 7104
E-pošta: info@irdo.si

Poslanstvo
Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem,
svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju mladih in družbene
odgovornosti v slovenskem in v 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 ter krepi delo in zaposljivost mladih.
Vizija
Do leta 2020 nameravamo postati v Evropi poznano in priznano jedro mladih, strokovnjakov,
znanstvenikov in raziskovalcev s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi
pomembno prispevamo k razvoju mladih, družbene odgovornosti podjetij, organizacij,
ustanov, posameznikov in vlad ter tako družbe v celoti.
Dejavnosti
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti smo ustanovili leta 2004 z namenom
raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si
povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (mlade, podjetja,
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vlado, civilno družbo, medije, strokovnjake…), izvajati skupne aktivnosti in kampanje za
osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati
družbeno odgovorno delovanje v praksi.
V ta namen:
• ustvarjamo in izvajamo inovativne koncepte in projekte na področju družbene
odgovornosti in trajnostnega razvoja ter razvoja mladih,
• vzdržujemo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj,
• svetujemo podjetjem, organizacijam, ustanovam pri uvajanju družbeno odgovornih
strategij in jih v ta namen tudi izobražujemo,
• krepimo dialog z mladimi, vlado, civilno družbo, podjetji in mediji za pripravo in
uresničevanje družbeno odgovornih strategij, tudi nacionalnih,
• informiramo javnosti o konceptu družbene odgovornosti, o uspešnih projektih o
družbeni odgovornosti podjetij, organizacij in posameznikov,
• od leta 2009 podeljujemo Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus,
• od leta 2006 organiziramo mednarodno konferenco Družbena odgovornost in izzivi
časa,
• raziskujemo izvajanje družbene odgovornosti v teoriji in praksi,
• objavljamo znanstvene in strokovne prispevke v Sloveniji in v tujini,
• izdajamo knjige, priročnike, zbornike, mesečne novice in druge publikacije,
• spodbujamo promocijo, zaposlovanje in podjetnost mladih
• ter izvajamo druge dejavnosti v sodelovanju z našimi člani in podpornimi partnerji ter
drugimi organizacijami.
Organi
Inštitut ima naslednje organe:
• Svet zavoda IRDO
• Direktorico zavoda IRDO
• Strokovni svet zavoda IRDO
• Raziskovalni svet pri Znanstveno-raziskovalnem centru inštituta IRDO (ZRC IRDO)
• Svet članov inštituta IRDO
V okviru inštituta deluje Strokovni svet, ki skrbi za programsko usmerjanje dejavnosti zavoda,
sestavljajo pa ga predstavniki ustanov, podjetij, strokovnih združenj, medijev, civilne družbe
ter mladi in drugi strokovnjaki. IRDO izvaja svoje razvojno-raziskovalno in znanstveno delo v
posebni organizacijski enoti Znanstveno-raziskovalni center IRDO. Sodelavci inštituta IRDO
objavljajo svoja dela na konferencah v Sloveniji in v tujini ter v revijah in drugih publikacijah
(v 13-tih letih smo nastopali v okoli 30 državah in okoli 250-krat na različnih dogodkih v
Sloveniji).
Članstvo v mreži Inštituta IRDO
V Evropi je trend, da se odgovorna podjetja in organizacije odločajo za članstvo v
organizacijah, ki krepijo družbeno odgovornost. Na ta način pridobijo večji ugled, lojalnost
kupcev, večjo motiviranost zaposlenih za delo, boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi
poslovnimi partnerji. S tem povečujejo svojo konkurenčnost, svoj socialni in poslovni kapital
ter inovativnost.
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Člani inštituta so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet
članov, ki podpira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih
strokovnih in poslovnih področij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter
povezujemo gospodarske, socialne in druge interesne partnerje z namenom izvajanja in
ustvarjanja projektov za več družbene odgovornosti v Sloveniji in v tujini. Enkrat letno
organiziramo srečanje vseh članov inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge dogodke
inštituta in njegovih partnerjev.
Člani prispevamo k razvoju inštituta in njegovega dela, prejmemo pa tudi številne ugodnosti.
Sodelujemo pri oblikovanju programa dela, na panožnih in tematskih razpravah, brezplačno
dostopamo do informacij in novosti na portalu in v e-publikacijah inštituta (novice, knjige…),
imamo posebne popuste pri uporabi izdelkov in storitev inštituta (izobraževanja, svetovanja,
posveti, raziskave,...) ter izmenjujemo praktične izkušnje. Preko članstva inštituta v drugih
organizacijah (CSR Europe…) pridobivamo znanja in povezave, ki jih samostojno ne bi zmogli.
Tako krepimo svoj ugled, socialni in poslovni kapital ter prispevamo k razvoju naše lastne in
skupne družbene odgovornosti.

Udeleženci seminarja za pridobitev nagrade Horus 2013 septembra 2013 v Ljubljani, večinoma podjetja, so
dosedanjim prejemnikom nagrade Horus z veseljem prisluhnili.

V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih
organizacij. Med kolektivnimi člani smo podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani
vodstva ali posameznih strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih
podjetij, organizacij in ustanov. Člani posamezniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki,
strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti in jo zato so-razvijajo.
V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva
(kolektivno članstvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz.
dogovor o kolektivnem članstvu, ter spoštujejo pravila inštituta. Vabimo vas k sodelovanju,
da strokovno, moralno in finančno podprete naša prizadevanja za razvoj družbene
odgovornosti ter okrepite svoje lastno delo na tem področju. Postanite naši člani tudi vi! Za
pristopno izjavo pišite na info@irdo.si, najdete pa jo tudi na spletnem mestu inštituta.
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Članstvo v mreži CSR Europe
CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreža za družbeno odgovornost gospodarskih
družb, ki vključuje 45 večnacionalnih podjetij članic in 41 nacionalnih partnerskih organizacij
v državah po vsej Evropi. CSR Europe deluje kot evropska platforma za podjetja in njihove
interesne skupine, ki slednjim omogočajo izmenjavo in sodelovanje, da bodo skupaj z Evropo
dosegli vodilni globalni položaj na področju trajne konkurenčnosti in družbene blaginje. CSR
Europe si prizadeva osveščati evropska podjetja o družbeni odgovornosti s pomočjo različnih
projektov, sodelujejo pa tudi pri krepitvi podjetnosti in zaposlovanja mladih po vsej Evropi.
Inštitut IRDO je avgusta 2012 postal Nacionalna partnerska organizacija v mreži CSR Europe.
Več: www.csreurope.org.

PARTNERSKO SODELOVANJE
Inštitut IRDO je:
•
raziskovalna organizacija, registrirana pri ARRS,
•
prostovoljska organizacija,
•
organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine,
•
nacionalni partner CSR Europe – Evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij,
•
strokovni vodja Partnerstva za družbeno odgovornost Slovenije,
•
član številnih odborov in komisij za družbeno odgovornost pri drugih organizacijah ter
•
dolgoletni poslovni partner naslednjih organizacij in ustanov:
• Ameriške gospodarske zbornice (AMCHAM),
• CNVOS – Zavod Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij,
• Društva novinarjev Slovenije,
• Društva za marketing Slovenije (DMS),
• Evropske akademije znanosti in umetnosti,
Salzburg,
• Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti PRIZMA,
• Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost
(ARRS),
• Londonske šole za odnose z javnostmi,
• Mednarodne akademije za sistemske in
kibernetske znanosti, Dunaj,
• Mestne občine Maribor,
• Ministrstva RS za delo, družino in socialne
zadeve,
• Ministrstva za šolstvo in šport – Urada RS za
mladino,
• Mreže za družbeno odgovornost Slovenije,
• Slovenskega združenja za kakovost in
odličnost,

• Slovenskega društva za odnose z javnostmi
(PRSS),
• Slovenskega združenja ZN za trajnostni
razvoj,
• Slovenskega foruma socialnega podjetništva,
• Slovensko-nemške gospodarske zbornice,
• SPIRIT Slovenija, javne agencije,
• Štajerske gospodarske zbornice,
• Univerze v Mariboru,
• Urada predsednika Republike Slovenije,
• Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu,
• Zavoda PIP,
• Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS),
• Združenja Manager in mnogih drugih.
Medijski partnerji:
• Večer, časopisno založniško podjetje, d.d.
• TSmedia d.o.o.
• Med.Over.Net
• Moja Slovenija, osrednja revija za Slovence
po svetu in zamejstvu
• Dnevnik d.d. in drugi….
Partner klipinga: Press Clipping d.o.o.
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O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
DEFINICIJA
Pogled Evropske Unije na družbeno odgovornost podjetij (CSR) je leta 2001 Evropska
Komisija predstavila v dokumentu z nazivom »Zeleni dokument za promocijo Evropskih
usmeritev za družbeno odgovornost podjetij«. V tem dokumentu je družbena odgovornost
podjetij predstavljena kot "koncept, s pomočjo katerega podjetja na prostovoljni osnovi
integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z deležniki".
(Commission of the European Communities (2001): Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility,
COM (2001) 366 final, Brussels)

Z leti je EU definicijo družbene odgovornosti (podjetij) dopolnila.
Trenutno je najbolj v veljavi definicija družbene odgovornosti po standardu ISO
26000:2010 (SIST, 2010: str. 26):
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.
Aktivnosti inštituta IRDO izhajajo iz EU opredelitve družbene odgovornosti. Pri tem Strokovni
svet Inštituta IRDO družbeno odgovornost pojmuje še širše, in sicer kot:
• individualno družbeno odgovornost (posameznikovo),
• družbeno odgovornost organizacij (podjetij, zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih
inštitucij,nevladnih organizacij, vladnih organizacij),
• družbeno odgovornost poklicnih skupin,
• družbeno odgovornost naroda, države, zveze,
a vedno do družbe, to je do ljudi in narave, ne samo do sebe.
Primer kriterijev za družbeno odgovornost organizacij (vključeni so v Slovensko nagrado za
družbeno odgovornost Horus (www.horus.si)):
1. Odgovornost do okolja in trajnostna naravnanost
2. Odgovornost do zaposlenih
3. Odgovornost do skupnosti
4. Odgovornost do kupcev in dobaviteljev
5. Vodenje
6. Vpetost DO v strategijo podjetja in skladnost z mednarodnimi smernicami
7. Vključevanje déležnikov
8. Akcijski načrti in ključni dejavniki uspeha
9. Merjenje učinkov, komuniciranje in poročanje o DO
10. Certifikati, nagrade s področja DO

KLJUČNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS
Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati
celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju
in odgovornost pri poslovanju slovenskih
podjetij, organizacij, posameznikov. Z nagrado
želimo krepiti zavedanje o pomenu družbene
odgovornosti in opozoriti na našo soodvisnost.
Od leta 2009 dalje vsako leto objavimo razpis za
različne kategorije, preko seminarjev in objav v
medijih promoviramo primere dobre prakse
slovenskih podjetij, organizacij in posameznikov
ter jih s svetovanjem pri oblikovanju družbeno
odgovornih strategij spodbujamo k bolj
odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.
Arhiv nagrajenih podjetij, organizacij pri inštitutu
IRDO je že prerasel v knjižnico primerov
slovenske dobre prakse na področju družbene
odgovornosti in je nepogrešljiv in referenčen vir
znanj in spoznanj s tega področja.
Nagrado podeljujemo v sodelovanju s Slovenskim
društvom za odnose z javnostmi (PRSS) in
številnimi podpornimi partnerji.
Več: www.horus.si
Mednarodna konferenca IRDO
Mednarodna konferenca inštituta IRDO z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI
ČASA v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno
odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in
razvoju družbene odgovornosti (DO), organiziramo jo v sodelovanju s številnimi podpornimi
partnerji.
Konferenco prirejamo vsako leto z namenom, da bi v slovenskem prostoru pomagali krepiti
družbeno odgovornost. Razvoj družbene odgovornosti je namreč nujen na vseh področjih
družbenega življenja, prav tako povezovanje 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.
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Na njej povezujemo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe,
povezujemo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju
problemov sodobne družbe in človeka v njej. Zanimive teorije in druge rešitve vsako leto
predavatelji izmenjajo v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in
mnogih drugih. Zborniki, ki nastajajo ob teh konferencah, imajo trajno znanstveno-strokovno
vrednost, saj omogočajo številnim bralcem prenos zbranih znanj v njihovo poslovno in drugo
vsakdanjo prakso.
Častni pokrovitelj vseh mednarodnih konferenc inštituta IRDO je bil predsednik RS, prej dr.
Janez Drnovšek in prof. dr. Danilo Türk, sedaj Borut Pahor. Soorganizatorji konference so v
posameznem letu še mnogi partnerji - za konkretno tematiko zainteresirane slovenske
strokovne organizacije, ministrstva, Štajerska gospodarska zbornica, Evropska akademija
znanosti in umetnosti, Salzburg, ter Mednarodno združenje za sistemsko raziskovanje (IFSR),
Dunaj, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije….

Delo z mladimi in za mlade
S pomočjo številnih kreativnih sodelavcev, zlasti mladih, izvajamo komunikacijske akcije za
spodbujanje razvoja družbene odgovornosti. Te izvajamo v podporo organizacijam,
podjetjem in ustanovam, ter v sodelovanju s slovenskimi mediji in strokovnjaki. V letih 20072009 smo podeljevali nagrado mladim kreativcem na Festivalu Magdalena za najbolj
družbeno odgovorno delo na festivalu. V sodelovanju Ministrstvom RS za delo, družino in
socialne zadeve ter društvom Kalidej smo leta 2008, v času predsedovanja Slovenije Evropski
uniji, organizirali razstavo del mladih kreativcev ob evropski konferenci Delo za mlade –
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blaginja za vse na Brdu pri Kranju. Če želite, da tudi za vaše podjetje, organizacijo zasnujemo
kreativne tržno-komunikacijske aktivnosti, nam pišite.

Projekt Model M Slovenija traja od 1.8.2016 do 15.9.2018, z njim pa želi nosilec projekta,
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, v sodelovanju z regionalnimi partnerji in
Zavodom RS za zaposlovanje v sedmih statističnih regijah za večjo zaposljivost in zaposlenost
usposobiti vsaj 140 in pomagati zaposliti vsaj 32 mladih. Projekt sofinancirata Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Urad RS za mladino. Pomeni širitev pilotnih izvedb podobnega programa v
Podravski regiji v letih 2012-2016.

Izobraževanje in svetovanje
Področje družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja vztrajno raste tako v EU,
kot v Sloveniji. Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da
se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne
samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 bodo
velika podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v svojih letnih poročilih poročati še o
nefinančnih vidikih poslovanja. Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z
znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih,
srednje velikih in velikih podjetjih. Z vključitvijo v program treh seminarjev in delavnic boste
pridobili številne kompetence in certifikat, pa tudi priročnik ter spoznali dobre prakse
slovenskih in tujih podjetij. Pridobite certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni
razvoj.
Svetovanje podjetjem, organizacijam
Za podjetja in organizacije izvedemo strokovno svetovanje in organiziramo izvedbo družbeno
odgovornih, marketinških in razvojnih aktivnosti. Svetujemo podjetjem na področju razvoja
strategije družbene odgovornosti, novih izdelkov in marketinških storitev v kontekstu
družbene odgovornosti. Nakažemo možnosti uvajanja družbene odgovornosti v podjetniške
dejavnosti in predstavljamo primere dobrih praks na tem področju, zlasti preko nagrade
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Horus. Sredstva, ki jih inštitut pridobi s strani pridobitnih organizacij, namenja za izvajanje
nepridobitnih dejavnosti in za razvoj inštituta.
Raziskovalna dejavnost – ZRC IRDO
Delo Znanstveno-raziskovalnega centra inštituta IRDO je usmerjeno predvsem v
interdisciplinarno raziskovanje družbene odgovornosti in predstavljanje izsledkov raziskav
ZRC IRDO doma in v tujini. Sodelavci inštituta smo že leta 2005 pričeli z objavljanjem
prispevkov na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah v Sloveniji in v tujini, od leta
2006 pa imamo tudi status raziskovalne organizacije pri ARRS. Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,
Anita Hrast ter drugi člani inštituta IRDO redno sodelujemo na strokovno-znanstvenih
konferencah v Sloveniji in v tujini ter na drugih strokovnih srečanjih. Naše delo je razvidno iz
osebnih bibliografij raziskovalcev. Sodelovali smo še na številnih okroglih mizah, seminarji,
znanstvenih in strokovnih dogodkih. Bibliografije IRDO raziskovalcev je možno najti na
www.sicris.si pod šiframi posameznega raziskovalca, npr. MATJAŽ MULEJ [08082], ANITA
HRAST [28701]…

Trikotnik sodelovanja med civilno družbo, vlado in gospodarstvom, ob spremljanju medijev.
Nacionalna strategija razvoja DO
Družbena odgovornost podjetij je neposredno povezana z razvojem Slovenije in prispeva k
večji motivaciji zaposlenih za delo, boljšemu odnosu delodajalcev do zaposlenih,
pozitivnemu razvoju socialne slike in države v celoti, itd. Zato smo v Strokovnem svetu
inštituta IRDO oblikovali pobudo za pripravo Nacionalne strategije razvoja družbene
odgovornosti. Partnerstvo za pripravo nacionalne strategije se je oblikovalo v letu 2012 in ga
sestavljajo različni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti, predstavniki organizacij in
institucij, kot neformalni udeleženci partnerstva se vključujejo tudi strokovnjaki, a ne z
najvišjih funkcij v ministrstvih, za zdaj, žal, na ravni osebnega zanimanja, ne pa kot
pooblaščeni predstavniki ministrstev, saj jih za to še (žal) nihče ni pooblastil. Partnerstvo
koordinirata Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO (vsebinsko) in Mreža za
družbeno odgovornost Slovenije - Inštitut Ekvilib (organizacijsko). Pripravili smo zasnovo
slovenske nacionalne strategije družbene odgovornosti, s poudarkom na podjetjih. Strategija
sledi standardu ISO26000:2010, njegovim področjem in načelom. Vključuje ključne skupine
deležnikov (vlada, gospodarstvo, civilna družba ter mediji) in namerava po delovnih skupinah
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pripraviti akcijske načrte – po področjih odnosi s skupnostjo, z zaposlenimi, do okolja in na
trgu ter vodenje.

Informiranje, promocija
Prizadevamo si za posredovanje aktualnih in relevantnih informacij o družbeni odgovornosti
slovenski javnosti. Zato ob izvajanju dejavnosti inštituta in pri sodelovanju s partnerji v
različnih projektih informiramo medije in druge javnosti o družbeni odgovornosti ter
projektih in novostih s tega področja. O našem delu redno poročamo medijem, članom,
partnerjem, državnim in drugim organizacijam ter splošni javnosti. Promoviramo
strokovnjake, ustanove, organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s področjem družbene
odgovornosti v Sloveniji, saj se zavedamo, da z informacijami in z zgledi prispevamo k
osveščanju in razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu.
Založništvo

Inštitut IRDO redno izdaja različno literaturo s področja družbene odgovornosti. Vsako leto
izdamo naslednje publikacije:
• zbornik avtorskih prispevkov s konference Družbena odgovornost in izzivi časa
(tiskani zbornik povzetkov, zgoščenka);
• zbornik finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus (zgoščenka,
web);
• od leta 2008 izdajamo redne mesečne IRDO novice (elektronske) za člane in
simpatizerje inštituta IRDO;
• sodelujemo na strokovno-znanstvenih konferencah v Sloveniji in v tujini ter na drugih
strokovnih srečanjih, objavljamo avtorske prispevke v znanstvenih, strokovnih in
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•
•
•

drugih publikacijah s področja družbene odgovornosti, delo raziskovalcev inštituta je
razvidno iz njihovih osebnih bibliografij;
izdajamo knjige na zgoščenkah (trajnostni turizem, eseji o družbeni odgovornosti…) v
slovenskem in angleškem jeziku;
kot soavtorji sodelujemo pri izdajah priročnikov, knjig in izobraževalnih gradiv
različnih izdajateljev (npr. društvo oblikovalcev Slovenije, društvo integriteta, Vlada
RS in tuje organizacije);
v sodelovanju s podjetjem Press Clipping od leta 2007 spremljamo pojavnost objav o
družbeni odgovornosti v slovenskih medijih.

Vabimo vas, da se odločite za nakup katere izmed naših knjig.
13 LET DELOVANJA INŠTITUTA IRDO
Leta 2017 smo praznovali 13. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki
ste nam doslej kakorkoli pomagali zgraditi večje zavedanje o pomenu družbene odgovornosti
v Sloveniji. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri znanstvenem, strokovnem, organizacijskem
in drugem delu. Hvala vsem, ki ste nam pomagali z denarnimi sredstvi ali s prostovoljnim
delom, s sponzorskimi in donatorskimi prispevki ali kakorkoli drugače. Brez vas tega inštituta
ne bi bilo, zato je vsaj toliko vaš, kot je naš.
Hvala za vaše dosedanje zaupanje in sodelovanje.
Vaš
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