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IZJAVA ZA JAVNOST
Transevropski projekt med osmimi partnerskimi državami bo preučil
uspešnost EU zakonodaje na področju družbene odgovornosti

Ekvilib Inštitut bo kot partner iz Slovenije sodeloval v prvem projektu, namenjenemu
preučevanju uspešnosti EU zakonodaje na področju družbene odgovornosti podjetij
Harmonizacija in implementacija EU zakonodaje s področja družbene odgovornosti
podjetij – Hi4CSR, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +.
Projekt se je uradno pričel izvajati oktobra 2016 in bo trajal vse do aprila 2018. Glavni cilj
projekta je izobraževanje odraslih in izmenjava primerov dobre prakse med projektnimi
partnerji na področju harmonizacije in implementacije zakonodaje EU s področja družbene
odgovornosti podjetij. Koordinator projekta je vodilno hrvaško podjetje za računovodstvo in
finance RRiF-plus d.o.o., ostali partnerji pa so: 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 Trucost (Velika Britanija).
Skozi sedem glavnih projektnih aktivnosti – tri enodnevna srečanja in štiri petdnevne učne
dejavnosti – bodo projektni partnerji razvijali prvi Vodič za družbeno odgovornost, ki bo na
jasen in sistematičen način predstavil trenutni status, ko gre za zakonodajo EU, vezano na
družbeno odgovornost, in naslovil teme, kot so upravljanje z odpadki, donacije hrane, eko
označevanje, nefinančno poročanje, zaposlovanje ljudi z invalidnostmi, inovacije in
upravljanje z vodo. Projekt želi prispevati k razvoju trajnostnih politik in strategij Evropa
2020, in sicer skozi enakomerno vključevanje in izobraževanje evropskih podjetij, univerz,
neprofitnih organizacij in nevladnih organizacij.

Projekt se je začel z enodnevnim srečanjem v Ljubljani, prva petdnevna učna
aktivnost pa se bo odvila v Zagrebu v januarju in februarju 2017.
Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani www.hi4csr.com ter na spletnih
omrežjih: Facebook, Twitter and LinkedIn.
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