31. julij 2017
IZJAVA ZA JAVNOST
Erasmus plus: Projekt Hi4CSR vas vabi, da izveste več o temah družbene odgovornosti podjetij in
trajnosti

Projekt Erasmus plus z naslovom Harmonization and implementation of EU CSR Directives – Hi4CSR
se je pričel v oktobru 2016 in bo trajal vse do aprila 2018. Gre za panevropski projekt, ki ga sestavlja
osem evropskih organizacij s področja družbene odgovornosti: RRiF-plus d.o.o. (Hrvaška), Abis – The
Academy of Business in Society (Belgija), 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).
Glavni cilji projekta so izobraževanje odraslih, izmenjava primerov dobrih praks med projektnimi
partnerji s področja harmonizacije in implementacije zakonodaje EU ter razvoj vodiča o družbeni
odgovornosti, ki bo pokril naslednje teme: nefinančno poročanje, eko oznake, upravljanje z vodo,
donacije viškov hrane, zaposlovanje invalidov, inovacije in upravljanje z odpadki.
5. julija 2017 se je v Londonu odvilo drugo transnacionalno srečanje projekta, cilj srečanja pa je bil
spremljanje napredka projekta, razprava o vlogah posameznih partnerjev in načrtovanje prihodnjih
aktivnosti.
V juliju so projektni partnerji pisali prispevke o najrazličnejših področjih, kot na primer najboljše
prakse pri trajnostnem upravljanju z odpadki in donacijah hrane; eko in družbeno odgovorne oznake
na izdelkih ter o tveganja, povezana z dvema konkretnima vrstama odpadkov: e-odpadki in plastika.
Na spodnjih povezavah lahko najdete naslednje zapise:








V Londonu se je odvilo drugo srečanje projektnega partnerstva!
Poenostavljeno doniranje hrane:zakon dobrega Samarijana
Prelog: Najboljša praksa v trajnostnem upravljanju z odpadki na Hrvaškem
Konec lepljive nalepke
Oznaka “Družbeno odgovorno Narejeno v Nemčiji”
E-odpadki: najhitreje rastoči vir odpadkov v Evropi
Naša odvisnost od plastike povzroča okoljsko krizo

Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani www.hi4csr.com ter na spletnih omrežjih:
Facebook, Twitter in LinkedIn, pa tudi na YouTube kanalu, kjer je dostopen prvi video z učne
aktivnosti v Berlinu.

