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PODJETJA, USTANOVE, ORGANIZACIJE, POSAMEZNIKI, odločite se za 
 

IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE 
Z AKTUALNIMI VSEBINAMI S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI! 

 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO izvaja izobraževanje in svetovanje 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. Predstavimo možnosti uvajanja 

družbene odgovornosti v vaše dejavnosti in nakažemo primere dobrih praks na tem področju. 

Vsebine izobraževanj: 

 Kaj pomeni družbena odgovornost in zakaj je v organizaciji pomembna, 

 Aktualno iz EU o družbeni odgovornosti 

 Predstavitev področij oz. nivojev vpeljave družbene odgovornosti v organizacijo, 

 Koristi uvajanja družbene odgovornosti v organizacijo, 

 Samoanaliza organizacije o stanju družbene odgovornosti in svetovanje za uvedbo 
sprememb, razvoj tega področja za izbrano organizacijo, podjetje, ustanovo… 

 Priprava strategije družbene odgovornosti za podjetje, organizacijo, ustanovo oz. pomoč pri 

razvoju le-teh, 

 Poročanje o družbeni odgovornosti 

 Primeri dobrih praks družbene odgovornosti v organizacijah, 

 Standard (smernice) za družbeno odgovornost ISO26000:2010 

 Drugi standardi, certifikati, nagrade, priznanja na področju družbene odgovornosti in širše 

 C Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus - predstavitev nagrade in predstavitev 
vprašalnika v primeru prijave na razpis za nagrado Horus 2015, 

 CSR Europe in mreže podjetij za družbeno odgovornost 

 Viri informacij o družbeni odgovornosti v Sloveniji in izven nje 

 Druge vsebine po dogovoru in glede na želje naročnika. 
 
Izvajalci: Strokovnjaki in praktiki Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) ter člani oz. zunanji 
sodelavci za izbrano področje 
 
Cena in obseg: obseg delavnic je tri ure, cena je po dogovoru oz. glede na št. udeležencev in možnosti 
naročnika.  
 
Termini izvedbe: Delavnice se bodo pričele izvajati v mesecu aprilu.  
 
Kontakt in naročila: info@irdo.si, 031 344 883 
Za prijavo na delavnico pišite na: info@irdo.si, ali pokličite na 031 344 883 (Anita Hrast). 
 
Več informacij:  IRDO - INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, Preradovičeva ulica 26, 
2000 Maribor, tel.: +386 (0)31 344 883, fax: +386 2 429 71 04, e-pošta: info@irdo.si 
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