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IZJAVA ZA JAVNOST
Odvila se je druga učna aktivnost v okviru projekta Hi4CSR!
Med 15. in 19. majem 2017 se je v Berlinu na Steinbeis University Berlin odvila druga učna aktivnost v okviru
projekta Hi4CSR. Udeleženci učne aktivnosti so predstavniki konzorcija, ki ga sestavlja osem evropskih organizacij s
področja družbene odgovornosti: RRiF-plus d.o.o., 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). Petdnevna učna aktivnost je bila
organizirana na način, da je vsak dan potekala razprava o eni od tem s področja usklajevanja in izvajanja družbeno
odgovorne zakonodaje EU v nacionalnih pravnih okvirih s posebnim poudarkom na inovacijah in inovativnih praksah
na vseh področjih.
PROJEKTNE TEME
Tema prvega dne so bile eko oznake v državah projektnih partnerjev; drugi dan je bil namenjen nefinančnemu
poročanju in implementaciji Direktive EU2014/95 v nacionalne zakonodaje; tretji dal je bil posvečen inovacijam v
predelavi materialov in novih načinih upravljanja z odpadki, dan pa je vključeval obisk v EUREF-Campus, stičišču
podjetij, start-upov in iniciativ, ki delujejo na področju energije, trajnosti in povezane mobilnosti. Malgorzata
Olesiewicz iz Green City Solutions je predstavila City Tree, inovativen produkt, ki združuje tehnologijo interneta stvari
z botaničnimi lastnosti nekaterih vrst maha, kar skupaj ustvarja filtrirne sisteme za onesnažena mesta. Julia Marczi iz
InfraLab Berlin je predstavila dlje časa trajajoč projekt, v katerem šest največjih infrastrukturnih podjetij v Berlinu
skupaj išče rešitve za urban razvoj in implementira rešitve pametnega mesta. Simone Kellerhoff iz Material Mafia,
majhne iniciative na področju uporabe odpadnih materialov, pa je predstavila inovativne in kreativne načine
upcyclinga in ponovne uporabe materialov ter opozorila na zmanjševanje odpadkov preko redistribucije in
izobraževanja.
Tema četrtega dne je bil zakonodajni okvir, povezan z donacijami hrane v partnerskih državah, Dario Adamic je
predstavil projekt večerij za brezdomce, ki združuje prostovoljstvo in družbeno vključevanje marginaliziranih skupin
preko donirane hrane. Dr. Robert Gerlach iz mm1 je govoril o trajnostnih produktih in poslovnih modelih kot ključnih
delih sodobne trajnostne organizacije, s posebnim fokusom na prilagojenem razvoju produktov, upravljanju in
sprejemanju odločitev za trajnostno inoviranje. Tema zadnjega dne je bila zaposlovanje invalidov, pri čemer so
partnerji delili najnovejše inovacije s tega področja.
PRIHODNJE AKTIVNOSTI
Naslednje srečanje partnerstva bo potekalo julija v Londonu, sledili pa bosta novi petdnevni učni aktivnosti v Bruslju
in Bratislavi.
Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani www.hi4csr.com ter na spletnih omrežjih:
Facebook, Twitter in LinkedIn.

