ORODJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRA JNOSTNEGA POSLOVANJA

Predstavitev ISO 26000
KAJ JE MEDNARODNI STANDARD ISO 26000?
ISO 26000 je standard družbene odgovornosti, ki daje smernice družbeno odgovornega ravnanja tako velikim kot majhnim podjetjem in organizacijam, ne glede na njihovo
področje ali kraj delovanja. Standard je široko zastavljen, dotika pa se področij, v katerih se lahko najdejo katerekoli vrste podjetij in organizacij.

Področja, ki so opredeljena v ISO 26000:

Ekvilib Inštitut je
prva organizacija
v Sloveniji, ki ima
certifikat eksperta
na področju
izobraževanja
ISO 26000,
podeljen s strani
CSR Company in
organizacije ISO.

organizacijsko upravljanje,
človekove pravice,
delovne prakse,
naravno okolje,
poštene poslovne prakse,
porabniki,
vključevanje v skupnost in njen razvoj.

Osnovna načela, ki naj bi jih podjetja spoštovala:
odgovornost,
transparentnost,
etično ravnanje,
spoštovanje interesov deležnikov,
spoštovanje vladavine prava,
spoštovanje mednarodnih norm delovanja,
spoštovanje človekovih pravic.

DEJSTVA
Leta 2012 je raziskava o uporabi standarda ISO 26000 pokazala, da je izmed 74 držav, ki
so izpolnile vprašalnik, 59 odstotkov takšnih, ki so standard ISO 26000 v celoti sprejele
kot nacionalni standard, 23 odstotkov držav se še odloča o njegovi »posvojitvi«, 17 odstotkov pa jih še ne razmišlja o njegovem sprejetju. Modro označene države že imajo
ISO 26000 kot nacionalni standard oziroma razmišljajo o njegovem sprejetju.
(Vir: K. Sandberg & E. Campos de Sao Thiago ISO 26000 Post Publication activities and the 2012 survey)

Standard celostno
zajema vsa
področja družbene
odgovornosti.

ZAKAJ UPOŠTEVATI SMERNICE ISO 26000?
Smernice standarda morajo biti integrirane v strategijo organizacije, saj ta s svojim delovanjem ali prihodnjimi aktivnostmi vpliva na vse okoli sebe. Upoštevanje smernic
standarda ISO 26000 podjetjem in organizacijam prinaša različne koristi:
doseganje konkurenčne prednosti,
boljši ugled podjetja in blagovne znamke,
zadovoljne stranke,
zmožnost zadržanja dobrega kadra in
	večji interes investitorjev, lastnikov, donatorjev, sponzorjev in finančnih inštitucij za
vlaganje v podjetje ali organizacijo.
Ekvilib Inštitut

Družbena odgovornost ni cilj, je pot.

Zahtevna pot.

Šišenska 89, 1000 Ljubljana,
Slovenija

Modro označene
države že
imajo oziroma
razmišljajo
o sprejetju
ISO 26000
kot nacionalni
standard.

KAKO VPELJATI SMERNICE ISO 26000 IN PRIDOBITI
CERTIFIKAT, VERIFICIRAN S STRANI ORGANIZACIJE ISO
IN CSR COMPANY?
Zavestna implementacija družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja je dolgotrajen proces, ki ga je treba neprestano dopolnjevati in negovati. Vpeljevanje smernic
ISO 26000 lahko poteka na dva načina, in sicer:
	z izobraževanjem internih nosilcev v organizaciji, ki bodo s pridobljenim strokovnim
znanjem sami vpeljevali smernice standarda ISO 26000, ali
	s strokovnim vodenjem s strani Ekvilib Inštituta.
Ne glede na to, katero pot vpeljevanja smernic ISO 26000 si bo podjetje izbralo, sledi faza priprave poročila o vpeljavi smernic družbene odgovornosti po smernicah
ISO 26000 ter pregled vpeljanih smernic standarda ISO 26000 s strani neodvisne organizacije.
CSR Company je mednarodna organizacija, ki širi dobre prakse družbene odgovornosti
po vsem svetu. Direktor CSR Company je aktivno sodeloval pri oblikovanju standarda
ISO 26000 in predsedoval skupini, ki je pripravila poglavje Napotki za integriranje
družbene odgovornosti v organizaciji ter poglavje Priznavanje družbene odgovornosti in vključujoče sodelovanje z deležniki. Po uspešni vpeljavi smernic ISO 26000
podjetje oziroma organizacija lahko prejme certifikat, verificiran s strani organizacije
CSR Company.

Smo partner enega vodilnih
mednarodnih svetovalnih podjetij na
področju družbene odgovornosti
CSR Company International.

Možnost pridobitve
certifikata družbene
odgovornosti, ki
temelji na smernicah
ISO 26000.

Natisnjeno na 100% recikliranem papirju
LENZA TOP RECYCLING.

Ekvilib Inštitut

Šišenska 89, 1000 Ljubljana,
Slovenija

Proizvajalec izpolnjuje zahteve ISO 9001,
ISO 14001 in ISO 18001-OHSAS.

www.ekvilib.org

