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IZJAVA ZA JAVNOST
V Bratislavi se je odvila četrta učna aktivnost projekta Hi4CSR!
Med 13. in 17. novembrom se je v Bratislavi odvila četrta učna aktivnost projekta Hi4CSR. Srečanje je
gostila slovaška partnerska organizacija Pontis Foundation, na njej pa so sodelovali še partnerji
sedmih evropskih organizacij s področja družbene odgovornosti: RRiF-plus d.o.o., Ekvilib Inštitut
(Slovenija), Global Impact Grid (Nemčija), Institut za drustveno odgovorno poslovanje (Hrvaška),
LUM University (Italija), Pontis Foundation (Slovaška) in Bridging to the Future (Velika Britanija).
Projekt obravnava usklajevanje in izvajanje zakonodaje EU na področju družbene odgovornosti
podjetij v nacionalnih pravnih okvirih, njegovi glavni cilji pa so izobraževanje odraslih, izmenjava
primerov dobrih praks med projektnimi partnerji in širjenje zbranega znanja. Iz tega razloga je bila
učna aktivnost zasnovana na način, da je pokrila vseh šest glavnih projektnih tem.
Prvi dan so udeleženci delali na dveh projektnih temah: eko oznake in s tem povezana Uredba (EU)
1169/2011 in spodbujanje predelave rabljenih materialov in spremljajoča direktiva 2006/112/EC.
Drugi dan so se projektni partnerji udeležili mednarodne konference CEE CSR 2017, ki je največja in
najstarejša konferenca za družbeno odgovornost podjetij v srednji in vzhodni Evropi. Na konferenci,
ki jo je organiziral Pontis Foundation, so imeli projektni partnerji priložnost, da se učijo od vodilnih
strokovnjakov s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kot je Lord Michael
Hastings iz KPMG International, ki je govoril o ciljih trajnostnega razvoja kot izzivih in priložnostih za
prihodnje poslovanje. Karina Govindji iz podjetja Vodafone je govorila o raznolikosti kot ključu za
uspeh vsakega podjetja, Michal Kissa iz Pontis Foundation pa je predstavil raziskavo o zaznavanju
družbene odgovornosti podjetij in odgovornega podjetništva na Slovaškem. Aaron Sherinian, eden
od ustanoviteljev pobude #GivingTuesday, je govoril o novi dobi filantropije v globaliziranem in
vedno bolj medsebojno povezanem svetu. Miguel Coleta iz Philip Morris International je govoril o
viziji podjetja na področju zmanjševanja negativnega vpliva tobaka na javno zdravje.
Tretji dan učne dejavnosti je bil namenjen družbenim inovacijam in krepitvi zmogljivosti organizacij
civilne družbe. Radoslav Mizera iz Solved je govoril o nujnosti rešitev čiste tehnologije, trajnostni
energiji, sistemih pametne mobilnosti in pametnih mestih. Zuzana Matúšová iz Habitat for Humanity
je predstavila različne strategije zbiranja sredstev in načine sodelovanja med poslovnim sektorjem in
civilno družbo. Anna Podlesná, Martina Kolesarová, Pavel Hrica in Jakub Šimek iz Pontis Foundation

pa so predstavili svojo organizacijo in svoje projekte ter delili izkušnje s korporativnim
prostovoljstvom, korporativno filantropijo in socialnim podjetništvom.
Četrti dan so partnerji delali na temi nefinančnega poročanja in s tem povezano direktivo EU2014/95
in njeno implementacijo v nacionalne pravne okvire in Okvirni direktivi o vodah (2000/60/EC). Zadnji
dan je bil namenjen dvema temama: zaposlovanje invalidov s povezano Direktivo 2000/78/EC in
darovanje hrane v okviru splošne živilske zakonodaje v zvezi z Uredbo (EC) št. 178/2002.
Med učno dejavnostjo so projektni partnerji sodelovali pri pisanju vodnika za družbeno odgovornost
podjetij, ki bo primerjalna študija, ki bo pokrivala šest tem s področja družbene odgovornosti in
trajnosti podjetij ter predstavila jasen in sistematičen način izvajanja in usklajevanja zakonodaje EU,
pa tudi primere najboljših praks iz različnih držav članic.

Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani www.hi4csr.com ter na spletnih omrežjih:
Facebook, Twitter in LinkedIn.

