AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT
Vodja za družbeno odgovornost
in trajnostni razvoj podjetja
Vabimo vas, da se udeležite
treh seminarjev in delavnic z naslovom

Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja
ter opravite izpit in tako pridobite certifikat!
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Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je
V štirih letih pridobilo že 69 strokovnjakov in managerjev.
Pridružite se jim tudi vi!
Termini in lokacije:
Usposabljanje v obliki seminarjev in delavnic bo potekalo v četrtek, 17.10., torek, 22.10. in
petek, 25. 10.2019 od 9. do 15. ure. Zaključna prireditev s podelitvijo certifikatov bo v
torek, 12.11.2019. Lokacije: prostori članov Kooperative hotelirjev Maribor.

Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si
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Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?
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. Od leta 2017 dalje morajo velika
podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih
poslovanja. Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji
trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih
narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj.
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
ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne
kompetence in certifikat.

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo:
Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja…
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Kdo naj se udeleži izobraževanja?
Vabimo predvsem:
 Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v
svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
 Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja
znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na
obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
 Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence
za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Z vpisom boste:
1. postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem
podjetju;
2. prejeli ABC priročnik o TR in DOP;
3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Proces dela
 Trajanje: trije seminarji z delavnicami, od 9h do 14h + podelitev certifikatov
 Lokacija: Maribor in Ljubljana
 Metode dela: predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks.
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 Predavajo: mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, in
mag. Vesna Lešnik Štefotič, dr. Martina Rauter, strokovne sodelavke inštituta IRDO,
ter Horus nagrajenci
 Število udeležencev je omejeno na najmanj 7 in največ 20 udeležencev. V primeru
premajhnega števila prijav si organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi
seminarja v določenem terminu.

Program seminarjev za pridobitev Certifikata VDOTR:
Naslov
ABC o
družbeni
odgovornosti
podjetja in
trajnostnem
razvoju
Družbena
odgovornost
se začne z
osebnim
blagostanjem

Vsebina
Razumevanje osnov o TR in DOP - nastanek in razvoj trajnostnega razvoja,
družbene odgovornosti podjetij, ključne teme ter aktualni dokumenti EU in
Slovenije o DOP. Upravljanje in integracija trajnostnega razvoja in družbene
odgovornosti v organizaciji – kako do politike in strategije TR in DOP v
organizaciji, vključevanje deležnikov, ekonomski, okoljski in družbeni vidiki
načrtovanja TR in DO v podjetju ter poslovanja.
Pomen okrepitve lastne suverenosti in blagostanja, da lahko uspešno
prevzamemo svoj delež osebne in družbene odgovornosti. Kaj je osebna in
kaj družbena odgovornost, zakaj je družbena odgovornost temeljni izziv
našega časa, kaj je osebna suverenost in kaj osebno blagostanje, kako ju
okrepiti, kaj je najbolje zame in kaj za svet…
Pravične poslovne prakse, vrednostne verige in vpliv na dobavitelje ter kako
Ključna
ozaveščeni potrošniki lahko postanejo vaši zavezniki. Človekove pravice v
področja
podjetništvu in spodbudne delovne prakse, da zaposleni ustvarijo več in so
družbene
bolj zadovoljni. Krožno gospodarstvo, varovanje okolja in aktivno
odgovornosti
sodelovanje s skupnostjo za večanje ugleda in uspešnosti podjetja.
podjetja
Mreženje za več TR in DOP v Sloveniji in v svetu.
Strateško
Strateško načrtovanje in poročanje o DOP in TR, Direktiva o nefinančnem
načrtovanje poročanju za velika podjetja (obveznost poročanja z letom 2017). Dobre
in poročanje prakse slovenskih in tujih podjetij na področju DOP. Standardi, certifikati in
o družbeni
druga orodja na področju DOP (ISO26000, GRI, …). Kako krepiti blagovne
odgovornosti znamke in ugled podjetja s pomočjo le-teh, merjenje družbenih učinkov
podjetja,
DOP. Komuniciranje in poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, vsebine
dobre prakse za letno poročilo o DOP.

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe terminov in programa izobraževanja.

Kompetence, ki jih boste pridobili:






Kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešneje prevzamemo svoj del
osebne in družbene odgovornosti.
Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju.
Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti
nefinančne kazalnike v skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi.
Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja.
DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP.
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Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR
in DOP.

Seminar, predavatelji, lokacija, termin
Zap. SEMINAR
št.
1  ABC o družbeni odgovornosti
podjetja in trajnostnem razvoju
 Družbena odgovornost se začne z
osebno odgovornostjo
2  Ključna področja družbene
odgovornosti podjetja
3  Strateško načrtovanje in poročanje
o družbeni odgovornosti podjetja,
dobre prakse
4
Izpit (v e-obliki)
5

Podelitev certifikatov

PREDAVATELJ
mag. Anita Hrast

MARIBOR
17. 10. 2019
(četrtek)

dr. Martina Rauter
mag. Vesna Lešnik
Štefotič
Horus nagrajenci,
mag. Anita Hrast

22. 10. 2019
(torek)
25. 10. 2019
(petek)

mag. Anita Hrast

26.10.-10.11.
2019
12. 11. 2019
(torek)

dr. Martina Rauter,
mag. Anita Hrast

Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vseh treh seminarjih ter dodatno
opravljanje pisnega izpita ob zaključku izobraževanja.
Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si

Cena za udeleženca:
ABC o družbeni odgovornosti podjetja
Ključna področja družbene odgovornosti podjetja
Poročanje o družbeni odgovornosti podjetja
Izpit za pridobitev Certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
podjetja
Skupaj za plačilo: 460 EUR (brez DDV, IRDO ni zavezanec za DDV). Udeleženci projekta
Akademija 2019, ki so starejši od 30 let, imajo 50 % popust (= 215 EUR).
Za člane Inštituta IRDO samo 368 EUR (Članom Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO priznavamo 20 % popust!)

Dodatna pojasnila:






V ceno ni vključen DDV, saj inštitut IRDO ni zavezanec za DDV.
Prijavnina vključuje predavanja in delavnice, priročnik, prigrizke in pijačo med odmori.
Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vseh treh seminarjih ter dodatno opravljanje pisnega
izpita ob zaključku izobraževanja. Za izjeme se prijavitelj dogovori posebej z organizatorjem.
Plačilo: najmanj 3 dni pred pričetkom izobraževanja.
Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popust.
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V primeru odpovedi sodelovanja do 5 dni pred začetkom izobraževanja organizator zadrži 30 % prijavnine.
V primeru odpovedi sodelovanja v roku 3 dni pred pričetkom izobraževanja organizator zadrži 70 %
prijavnine. Vračilo prijavnine kasneje ni več mogoče.

Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883 in 051 365 443. Vabljeni!
Predstavitev predavateljev:
Mag. Anita Hrast je ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene
odgovornosti (od 2004 dalje) ter Nabium d.o.o., marketinške agencije. Bila je tudi soustanoviteljica in
sekretarka društva Ozara, Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja, direktorica marketinške
agencije Verus, novinarka v različnih medijih, direktorica oglaševanja (SPEM), vodja projektov v PR in
marketinških agencijah, produktna menedžerka in prokuristka v Založbi Forum Media (razvoj novih
izdelkov). Je ekonomistka in univ. dipl. komunikologinja, smer trženje in tržno komuniciranje. Leta 2016 je
na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključila magistrski študij menedžmenta neprofitnih
organizacij in s tem pridobila naslov magistrica znanosti. Kot raziskovalka (ARRS, [28701]) raziskuje in
objavlja prispevke s področja družbene odgovornosti v različnih revijah in na slovenskih ter mednarodnih
znanstvenih konferencah. Raziskuje in razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za
različne naročnike (podjetja, mediji, organizacije, posamezniki) ter se povezuje s številnimi slovenskimi in
mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki. Je predavateljica na znanstvenih, poslovnih in strokovnih
srečanjih, od leta 2011 je predavateljica na DOBA fakulteti za poslovne in uporabne družbene študije v
Mariboru. Leta 2012 je pridobila certifikat ECQA za trenerja na področju usposabljanja kandidatov za
vodjo za družbeno odgovornost.
Mag. Vesna Lešnik Štefotič je leta 1997 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru. Študij je nadaljevala na isti fakulteti kot štipendistka Slovenske
znanstvene fundacije in leta 2000 pridobila znanstveni naziv magistrica znanosti s področja računalništva
in informatike. Od leta 2004 deluje kot samostojna svetovalka na številnih nacionalnih in mednarodnih
projektih povezanih z informatiko, izobraževanjem na daljavo in družbeno odgovornostjo. Že v času študija
je sodelovala pri izobraževanju odraslih, v času podiplomskega študija je bila asistentka na UM FERI, od
leta 1999 pa sodeluje z DOBO, kjer je predavateljica na Doba Fakulteti. V letih 2011 – 2012 je sodelovala v
projektu SOCIRES, v okviru katerega je bila razvita shema za usposabljanje in certificiranje na področju
družbene odgovornosti, po kateri lahko posameznik pridobi evropsko poklicno kvalifikacijo, ki jo podeljuje
organizacija ECQA, vodja za družbeno odgovornost. V letu 2015 je sodelovala v projektu LEADSUS - vodja
za trajnostni razvoj. Ima certifikat za trenerja v omenjenih programih. Je avtorica in soavtorica različnih
strokovnih in znanstvenih člankov, gradiv za študij in izvajanje delavnic na teme, povezane z informatiko,
študijem na daljavo in družbeno odgovornostjo.
Dr. Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer komunikologija, trženje
in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na isti fakulteti do naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je
pridobila decembra 2005. Teme njenih podiplomskih del so se dotikale predvsem kakovosti življenja,
ravnotežja delo – življenje, trajnostnega razvoja in delno že tudi teorije sistemov. Do jeseni 2017 je bila
zaposlena kot višja svetovalka za mladino na Mestni občini Maribor, kjer je od maja 2013 do junija 2014
vodila projekt Evropska prestolnica mladih Maribor 2013. Pred tem je bila kot mlada raziskovalka šest let
zaposlena na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in dve leti v gospodarstvu, predvsem na področju PR in
marketinga. Od jeseni 2017 do aprila 2018 je bila je kot strokovni sodelavec za mlade zaposlena na
Inštitutu IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v okviru evropskega projekta Model M Slovenija.
Od aprila 2018 je zaposlena v lastnem podjetju Martina Rauter s.p., stiki z javnostjo, svetovanje in
izobraževanje. Zanima jo predvsem družbena in osebna odgovornost, osebna odgovornost v smislu osebne
rasti in ustvarjanja boljše kakovosti življenja ter povezave družbene in osebne odgovornosti z možnostjo
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izboljšanja kakovosti življenja zaposlenih v organizacijah. Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih in
znanstvenih člankov, kot sodelavec iz prakse predava tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Dodatne informacije:
Kako postanete član inštituta IRDO: poglejte na www.irdo.si
Kako se prijaviti za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus: poglejte na
www.horus.si
HORUS NAGRAJENCI – pri strateškem načrtovanju in poročanju bodo sodelovali Horus nagrajenci iz
preteklih let. Več: www.horus.si
Drugi vabljeni predavatelji: gostje iz prakse in dosedanji prejemniki certifikata VDOTR
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je vodilna slovenska
organizacija za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij,
nevladnih organizacij in ustanov. Je nacionalna partnerska organizacija
največje evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe.
Podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus
(www.horus.si), organizira mednarodne konference na temo družbene
odgovornosti (www.irdo.si) ter usposablja mlade za podjetništvo,
nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve.

K družbeni odgovornosti lahko pomembno prispevate tudi vi, zato
sodelujte z nami, postanite naši člani!
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NAJ BO KMALU TUKAJ
VAŠE IME IN PRIIMEK!
ISKRENO ČESTITAMO ZA VAŠO ODLOČITEV ZA PRIDOBITEV TEGA
CERTIFIKATA. NE ODLAŠAJTE, PRIJAVITE SE ŠE DANES NA INFO@IRDO.SI!
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