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Povzetek 
 
Članek opisuje sodelovanje nevladnih organizacij in podjetij na področju družbene 
odgovornosti. V uvodu predstavi razmere, ki vodijo do vedno bolj pogostega sodelovanja med 
podjetji in NGO. Tovrstna socialna partnerstva lahko prinašajo dodano vrednost 
vsem. Predstavljen je primer dobre prakse med Ustanovo Petra Pavla Glavarja in lokalnimi 
podjetji. Ustanova s svojimi programi krepi občutljivost za kvaliteto življenja v skupnosti. Na 
eni strani Ustanova prepoznava, da to, kar je dobro za podjetje, ni nujno slabo za skupnost in 
na drugi strani se lokalna podjetja zavedajo, da to, kar je dobro za podjetje, ni nujno slabo za 
skupnost.   
  
Ključne besede: družbena odgovornost podjetij, nevladne organizacije, dodana vrednost, 
ugled, Ustanova Petra Pavla Glavarja   

 
  
  

Greater added value for everyone through strengthening the 
reputation of a socially responsible company  

  
Cooperation between NGOs and companies at the local community level  

 
 
  

Abstract 
 
The article aims to demonstrate how local NGOs and companies can cooperate in the field 
of corporate social responsibility (CSR).  This kind of social partnership could potentially 
provide added value for everyone. The article describes the case of good practise between 
Peter Pavel Glavar Foundation and local companies. Its programs support the sensibility for 
quality of living in the community. On one hand, the Foundation acknowledges that what is 
good for the community is not necessarily bad for a company and on the other hand 
local companies are aware that what is good for the company is not necessarily bad 
for the community.   
  
Keywords: CSR, NGOs, added value, reputation, Peter Pavel Glavar Foundation  
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1 Obrat v odnosu med NVO in podjetji 

Nevladne organizacije so v preteklosti podjetja opozarjale na njihove neprimerne poslovne 
prakse, v zadnjih desetletjih pa smo priča vse večjemu številu primerov njihovega 
medsebojnega sodelovanja. Pod vplivom delovanja NVO1 in upada ugleda blagovnih znamk 
so podjetja začela sprejemati odgovornost za reševanje okoljskih in družbenih vprašanj.  
 
Današnji potrošnik je vse bolj ozaveščen. Ve, kaj je zdravju in okolju škodljivo, in je 
seznanjen tudi s pogoji proizvodnje. Raziskava CONE Communications (2015) ugotavlja, da 
91 % potrošnikov pričakuje odgovorno poslovanje podjetij in njihovo proaktivnost pri 
reševanju težav v družbi. Dandanašnje potrošnikovo vodilo je "pokaži mi", gospodarski 
slogan "zaupaj mi" tako zanj ni več sprejemljiv. Za eno tretjino Američanov je poleg cene in 
kvalitete socialna odgovornost odločilni dejavnik pri nakupovanju. Ko se kupec ne more 
odločiti med ceno in kvaliteto, bo raje kupil produkt, ki trži tudi poslanstvo podjetja (Brønn in 
Vrioni, 2001). Podjetja se morajo zato odločiti, kaj je zanje resnično pomembno: ekonomski, 
okoljski ali socialni vidik (The triple bottom line) (Zairi, 2000). 
 
Tudi drugi deležniki (dobavitelji, zaposleni, delničarji, sektor NVO, lokalna skupnost in 
država) podjetja opozarjajo, da poslovanje podjetij ni ločeno od družbe, ampak da s svojimi 
odločitvami neposredno vplivajo na razmere v njej (Husted in De Jesus Salazar, 2006; Jehan, 
2004). Vrednote poslovnih partnerjev in družbe so med seboj močno intristično povezane 
(Loza, 2004). Podjetja spoznavajo, da lahko v partnerstvu z NVO uresničijo cilje, pridobijo 
ugled, konkurenčno prednost in ne nazadnje dodano vrednost. 
 
Raziskave ugotavljajo korenito spremembo vedenja ljudi. CAF World Giving Index (2016) 
ugotavlja, da je prostovoljec vsak peti anketiranec (21,6 %) in da je v preteklem mesecu 51,4 
% anketiranih pomagalo tujcu (N = 140 držav). Ta raziskava od leta 2010 ugotavlja stalno 
povečevanje števila ljudi, ki donirajo dobrodelni organizaciji, se udejstvujejo kot prostovoljci 
in pomagajo tujcem. Če želi podjetje napredovati, mora te spremembe upoštevati. 
 
Sektor NVO mora iskati nove vire za izvajanje svojega poslanstva. Slovenska vlada namenja 
vse manj sredstev (2015 – 288,439.537 €, 2014  – 291,501.541 €, vir: CNVOS, 2016), 
podjetja vse manj izkoriščajo davčne olajšave, povprečna vrednost donirane dohodnine 
državljanov – dohodninskih zavezancev – pada (glej CNVOS, 2016). Inovativni programi 
partnerskega sodelovanja NVO z gospodarstvom je torej razumljiva posledica razmer; vse 
večjih socialnih razlik, večje konkurence tudi v sektorju NVO (2015 – 25.975, 2014 – 25.353 
aktivnih organizacij, vir: CNVOS, 2016), nezmanjšane potrebe po varovanju okolja, staranja 
prebivalstva … Zato se NVO obnaša vse bolj trženjsko.  
  
Družba se spreminja. Kar je veljalo pred desetletjem za stalnico, je danes podvrženo 
negotovosti in prevzemanju tveganja. Pridobljena izobrazba ne prinaša gotove zaposlitve, tudi 
sama stalnost zaposlitve je negotova. Znanje je hitro zastarelo in zaradi prenasičenosti domači 
trg ne zagotavlja prihodka. Podjetja iščejo nove trge, nove tržne niše in skupine potrošnikov.  
                                                           
1 NVO ali tretji sektor je del civilne družbe. Gre za civilne organizacije, ki se oblikujejo neodvisno od 
države z namenom, da zasledujejo posamezne ali skupne interese. Civilno družbo lahko opredelimo 
kot »področje povezav in dejavnosti, neodvisnih od vlade in trga, v katerem se lahko državljani 
organizirajo z namenom zasledovanja individualnih ali skupinskih interesov« (Brown, Khagram, 
Moore & Frumkin, 2000, p. 275 at Byrkjeland and Ersdal, 2013, p. 40). NVO pokriva raznovrstna 
interesna področja: okolje, človekove pravice, zdravje, skrb za živali, socialna pravičnost, 
izobraževanje, kulturo. 
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Gospodarstvo se nenehno srečuje z omejeno kupno močjo in ob zasledovanju družbene 
odgovornosti podjetja pogosto naletijo na dilemo, kako dosledno in v kakšnem obsegu biti 
družbeno odgovoren, da se s tem ne načenja vitalnosti poslovanja.  
 
Spremembe se kažejo v nenehni rasti rabe spleta, razvoju informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, digitalizaciji življenja, razvoju raziskav. Podjetja več ne morejo vseh prednosti 
sprememb zajeti sama, saj sta prisotna potreba in pritisk po stalnem prilagajanju in inovacijah. 
Družba se spreminja »iz sveta deležev (delnic) – z nekje založenim znanjem, ki mu hitro pada 
vrednost – v svet oplemenitene moči komunikacije in sodelovanja« (OECD Theme 2, 2010, s. 
6). Prihodnje inovacije se bodo zgodile na mestih, kjer se bodo točke različnih znanj in 
sposobnosti povezovale. Tako povezovanje pa je mogoče le, če damo prostor socialnemu 
mreženju in s tem krepitvi socialnega kapitala. 
 
2 Partnerstvo podjetij in nevladnih organizacij na področju družbene odgovornosti  
 
Povezave pomagajo povečati tržni delež in učinkovitost, dostopati do novih resursov in 
sposobnosti ter vstopati na nove trge. »Študija v izvedbi Partner Alliances je ugotovila, da 
preko 80 % generalnih direktorjev Fortune 1000 pripisuje 26 % vseh prihodkov podjetja v 
letih 2007 in 2008 raznim partnerstvom« (Kale in Singh, 2009, s. 45). Pa vendar kar polovica 
vzpostavljenih partnerstev propade (Kale, Dyer in Singh, 2002 po ibid.).  
 
Socialnih partnerstev (Berger, Cunningham in Drumwright, 2004) – kot poimenujemo 
partnerstva med MSP2 in NVO, je v zadnjih treh desetletjih vse več, posebno na področju 
DOP3 – družbene odgovornosti podjetja (Van Huijstee in Glasbergen, 2010). Partnerstva med 
podjetji z družbeno odgovornostjo in NVO sodijo med najučinkovitejša (Van Huijstee and 
Glasbergen, 2010; Dima and Tamar, 2009; Flammer, 2013). Taka partnerstva prispevajo k 
bolj stabilni, zdravi in povezani lokalni skupnosti, imajo pa tudi ugodne vplive na poslovanje 
podjetij (Loza, 2004, s. 299): 

• marketing – promocija prodaje, prepoznavnost znamke in ugled, 
• človeške vire – okrepljena morala zaposlenih, razvoj kadrov in izgradnja veščin 

sodelovanja, 
• zadeve javnosti – dialog in posvetovanje med nacionalnimi, lokalnimi in poslovnimi 

mnenjskimi voditelji, 
• odnose z javnostmi – naklonjeno javno mnenje. 

 
Razlogi za sklepanje partnerstev so med drugim pričakovani kratkoročni in dolgoročni učinki. 
Razlogi so lahko ekonomski (maksimiranje dobička), kadrovski (privabljanje bolj 
usposobljenih kadrov), investicijski in prodajni (privabljanje investitorjev in kupcev, za katere 
                                                           
2 MSP so mikro, majhna in srednje velika podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki 
ne presega 50 milijonov evrov, in letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov (Evropska 
unija, 2015). V Evropi MSP predstavlja 99,8 % vseh podjetij, 57,4 % dodane vrednosti in 66,8 % vseh 
zaposlenih (Muller, 2016). »V Sloveniji je 72 % vseh zaposlenih v MSP podjetjih. Ta prinašajo 63 % 
vse dodane vrednosti Slovenije. Oba podatka sta za pet odstotnih točk nad povprečjem Evropske 
unije.« (Evropska komisija, 2016, s. 1). 
3 DOP - Družbeno odgovornost podjetij razumemo kot niz prostovoljnih akcij in poslovnih odločitev, 
ki prinašajo socialno dobro posameznim deležnikom kot tudi okolju. DOP je več kot samo 
izpolnjevanje zakonskih norm (Austria, 2009) ali prostovoljstvo v skupnostnih projektih. Tudi ni golo 
sledenje ekonomski odgovornosti do delničarjev (Dima and Tamar, 2009). Pravi DOP je pravzaprav 
javna zaveza odgovornega poslovanja z vsemi deležniki – potrošnikov, zaposlenih, dobaviteljev, 
države, lokalne skupnosti in družbe. 
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je etičnost poslovanja pomembna; izgradnja kredibilnosti), moralni in etični (človekoljubje – 
delati dobro za dobro drugega, delati za pravo stvar) (Österman, 2014). 

Reinhard (1999, po Husted in De Jesus Salazar, 2006) navaja tri razloge, zaradi katerih 
podjetje investira v korist okolja ali družbe: 

• zahteve in priporočila države, razpisi, 
• priložnost za ustvarjanje raznolikih produktov, 
• zmanjšanje stroškov obratovanja. 

 
Austin (2000) tovrstna partnerstva loči v tri skupine: 

1. Filantropična skupina – NVO prejme zgolj donacijo. 
2. Transakcijska skupina – Med podjetjem in NVO se izmenjajo določeni viri: 

sponzorstva, s ciljem naravnana marketinška akcija ali z delodajalcem podprto 
prostovoljstvo zaposlenih ('Cause-related', 'Comunity involment', 'Workplace-
supported volunteerism').  

3. Skupina integracije – »To je takrat, ko aktivnosti, ljudje in poslanstvo partnerjev 
pridobijo bolj enotno akcijo in integracijo v posamezno organizacijo, ko se vzpostavi 
medsektorsko sodelovanje« (Berger, Cunningham in Drumwright, 2004, s. 59). 
Običajno je to značilno za podjetja, ki imajo družbeno odgovornost v središču svojega 
poslovanja. 

 
Partnerstva povečajo socialni kapital vseh partnerjev (Loza, 2004), tudi ciljne skupine 
uporabnikov. Kako izboljšati svoj ugled in prepoznavnost drugače kot v sodelovanju z 
organizacijami, ki dobro javno podobo že imajo?! Toda ob množici NVO nastopi dilema 
izbire partnerja po kriteriju skupnih vrednot (Mudrack, 2007).  
 
Podjetja izbirajo NVO, ker mediji radi poročajo o njih. Ti so namreč prepoznali, da občinstvo 
pričakuje vsebine DOP, vendar poročanje sprejemajo z določeno mero nezaupanja, če o teh 
vsebinah spregovorijo podjetja. Hkrati je medijem z vidika njihove oglaševalne politike lažje 
stopiti do NVO kot do podjetij (Arenas in drugi, 2009).  
 
Ob razlogih za sklepanja partnerstev podjetij z NVO pa je treba dodati še nekaj takšnih, zaradi 
katerih podjetja ne vstopajo v tovrstne povezave. Podjetja namreč zaznavajo neskladje med 
ideali in finančnimi cilji – retoriko in stvarnostjo, potrebami golega preživetja NVO in 
resničnimi potrebami skupnosti. NVO odvrne od sebe podjetja, če nastopa v dvojni ali celo 
trojni vlogi, brez uporabne rešitve. Pri tem si mislijo: »Lažje je kritizirati kot kaj na tistem 
področju narediti.« Nekatera podjetja NVO očitajo oportunistične cilje – biti na plačljivih 
mestih v raznih odborih, komisijah ali celo upravah. 
 
NVO nastopa v vlogi socialnega korektiva. Moč oblikovanja javnega mnenja in lažja 
dostopnost do medijev postavlja NVO v vlogo tožnika, sodnika in svetovalca hkrati. 
Razglašajo se za dobre, medtem ko kažejo na podjetja kot vir slabega. Ustvarjajo 
javnomnenjsko sklepanje, "če gre nekemu podjetju dobro, je to zato, ker gre nekomu drugemu 
slabo" (Arenas in drugi, 2009).  
 
Na poti do obojestranskega uspeha prinaša partnerstvo izzive usklajevanja ciljev, vrednot, 
strategij, stilov vodenja, komuniciranja in načinov delovanja.   
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Partnerji se na začetku ne poznajo dobro. NVO ni seznanjen z načinom poslovanja podjetja in 
delovanja poslovnega sveta na splošno. Na drugi strani podjetje ne pozna kompleksnosti 
področja, s katerim se NVO ukvarja. Dobro medsebojno poznavanje tako pri marsikom 
prepreči slabo voljo, partnerja pa predvsem vesta, kaj moreta drug pri drugem pričakovati. 
Tako bodo tudi merila uspešnosti primerneje izbrana. Podjetja morda pričakujejo, da na hitro 
popravijo/izboljšajo javno podobo podjetja. NVO morda stremi k zmanjševanju stroškov in 
uporabi že izdelanih rešitev, namesto da bi za posamezno partnerstvo izdelali poseben 
program.  
 
Partnerjem se lahko v nadaljevanju sodelovanja zdi sporno razmerje med stroški in koristmi. 
V NVO lahko imajo občutek, da so glede na ure dela pri projektu nezadostno nagrajeni, 
podjetje pa v partnerstvu vidi premajhno samoiniciativnost in šibko podjetniško razmišljanje 
NVO. NVO pri načrtovanju morda ne upošteva časa in sredstev, ki jih podjetje potrebuje za 
uresničitev projektnih idej; podjetja lahko doživljajo NVO kot nekoga, ki nima kaj izgubiti, da 
je njihova stopnja tveganja nesorazmerna s tveganjem NVO (Arena in drugi, 2009). Na neki 
točki se lahko pojavi prepričanje, da so eni ali drugi v partnerstvu zaradi egoističnih potreb, na 
primer da NVO skrbi samo za svoj razvoj in da lahko plača svoje zaposlene. Praviloma se 
načrtuje takšne projekte, ki so finančno samozadostni. Za družbeno odgovorna podjetja ima 
partnerstvo smisel le, če je njegov cilj krepitev tržne kapitalizacije podjetja, običajno ob 
podpori marketinških prijemov. V tem pa je hkrati tudi nevarnost, da se partnerstvo ne razvije 
dlje od retorike DOP.  
 
Partnerstvo je zveza med dvema enakovrednima stranema. Ne sodelujeta zato, da bi med 
seboj merili moč, ampak da bi uresničili skupne cilje. Temelj uspešnega partnerstva je 
medsebojno zaupanje. Če ga ni, se pojavijo očitki o oportunizmu, trki v komunikaciji, 
prikrivanje, domnevanje in podobno. Partnerji morajo znati molčati, da bi prisluhnili. Partnerji 
smo tudi z namenom učenja drug od drugega (Arenas in drugi, 2009). Da bi se izognili vsem 
naštetim mogočim težavam, si mora partnerstvo vzeti dovolj časa za načrtovanje in sprotne 
evalvacije poteka in odnosov.  
 
3 Dodana vrednost zaradi partnerstva 
 
Dodana vrednost je razlika med prodajno in proizvodno ceno produkta. Prodajno ceno med 
drugim določa kupna moč. Prodajno ceno podjetja dvigujejo z ustvarjanjem močne blagovne 
znamke (marketing, izgradnja ugleda), dobre potrošnikove izkušnje (npr. pozorni prodajalci, 
preglednost in varnost spletne prodaje), z različnimi nadgradnjami produkta (personalizacija 
in modularnost), ugodnostmi (npr. klubi potrošnikov, kartice zvestobe, žetoniranje, 
brezplačna dostava) in uslugami (npr. dostopnost, prednostna obravnava, dostava na dom) 
(Riley, neznano). 
 
Podjetja nenehno skrbijo za maksimiranje dobička, toliko bolj, če so to MSP in start-upi. V 
tem smislu podjetja vidijo v konceptu družbene odgovornosti številne prednosti. MSP, ki 
razvijajo ta koncept, imajo ob sodelovanju z NVO boljše možnosti za trženje svojih 
produktov na novih trgih. Npr. podjetje, ki želi prodreti na trge tretjih držav 
(internacionalizacija) se bo povezalo s tujim NVO z namenom lažjega dostopa do končnih 
kupcev (Genç, 2016).  
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Nadalje podjetja zaradi partnerstva pridobijo: 
• znanje in razumevanje potreb skupnosti, 
• zgodnja opozorila na težave, ki si jih lahko povzročajo sama, 
• pozitiven ugled - zmanjša se kritičnost in nezaupanje javnosti, 
• drugačen vpogled na trg – pomagajo jim identificirati in nagovarjati nove skupine 

potrošnikov, npr. po konceptu "dno piramide" (Byrkjeland and Ersdal, 2013), 
• zmanjšajo stroške poslovanja – npr. priznanje kvot za zaposlovanje invalidov, če 

podjetje sodeluje z invalidskim podjetjem, 
• bolje obvladujejo poslovna tveganja, 
• tista podjetja, ki podpirajo prostovoljstvo zaposlenih v lokalnih NVO, opažajo boljše 

zadovoljstvo na delovnem mestu (Loza, 2004).  
 
Prednosti lokalnih skupnosti NVO v partnerstvih: 

• Ob sodelovanju s podjetij se izrazi kreativnost in inovativnost skupnosti. 
• Oblikujejo se novi inovativni programi in podjetniške iniciative. 
• NVO pridobi večjo organizacijsko moč, učinkovitost, prilagodljivost, boljše 

kompetence prostovoljcev in seveda plačilno sposobnost. 
• Nemalokrat pridobijo tudi možnost IT in komunikacijske podpore.  

 
Potrošniki bi radi nekaj več kot samo kratkovidno skrb za dobiček. Trženje poslanstva 
('mission marketing') DOP ustvarja največ dodane vrednosti podjetju (Mullen, 1997 po Brønn 
and Vrioni, 2001). Raziskovalca Fombrun and Shanley (1990 po Brønn in Vrioni, 2001) sta 
ugotovila, da večja ko je investicija podjetij v socialno blagostanje ljudi, večji je ugled 
podjetja. Podjetje si prepoznavnost krepi tudi s partnerstvi z NVO. To jim omogoča dobro 
medijsko podporo, ugled skrbi za dobro zaposlenih, dobaviteljev in kupcev, poveča lastno 
integriteto, motivacijo in produktivnost zaposlenih ter pripadnost kupcev. Ugled ustvarja 
dolgoročno vrednost, ki jo podjetje potrebuje, da preživi, doseže preboj in konkurenčno 
prednost. Kljub vsemu se podjetja partnerstva ne smejo lotiti zaradi ugodnih učinkov, če 
družbene odgovornosti niso odločena zasledovati dolgoročno. Potrošniki zamerijo 
nedoslednosti in laži. 
 
Ali se vsaka investicija v skupnost tudi povrne? Ali se cilja DOP in maksimiranje dobička 
izključujeta? Na to podjetja različno odgovarjajo – glede na vrsto projekta, velikost trga, 
njegove kupne moči in pričakovano dobo refundacije.  
 
Ukrepi DOP redko učinkujejo na prihodek podjetja neposredno in sočasno. Ti ukrepi najprej 
povečajo socialni (zaupanje, ugled, ponos, pripadnost, status, priznanje), nato človeški 
(znanje, usposobljenost) in končno – z zamikom – še ekonomski kapital. Kar je dobro za 
podjetje, ni merjeno izključno z neposrednimi ekonomskimi koristmi, ampak tudi z ne-
finančnimi gradniki, ki v končni fazi vodijo do prihodka.    
 
Raziskava Husted in De Jesus Salazar (2006) je pokazala, da je modro, če podjetja koncept 
družbene odgovornosti izvajajo na strateški način. Vendar pa obstajajo primeri, ko je tudi 
altruizem (korist družbe je najpomembnejši) prinesel določene pozitivne učinke. Leta 1987 je 
podjetje zdravstvene oskrbe darovalo cepivo proti rečni slepoti ljudem v deželah tretjega 
sveta. Posledično so se zaposleni v podjetju počutili ponosnejše, samo podjetje pa je pridobilo 
prepoznavnost. Za investicije DOP je značilno, da ne vemo, kdaj in v kakšni obliki se nam 
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povrnejo. Kratkoročno se nam lahko zdijo npr. štipendiranje in projekti varovanja okolja 
altruistično dejanje, brez finančnih koristi. Vendar čez pet let kolektiv dobi usposobljenega 
strokovnjaka. Zaradi čistejšega okolja ljudje manj zbolevajo in so zato bolj produktivni, se 
pravi zapravljivi.  
 
Partnerstva med podjetji in NVO povečajo socialni kapital (Loza, 2004; Moon, 2001). 
»Socialni kapital se razume kot družbeni in individualni vir, pri katerem gre za investiranje v 
medosebne odnose in ki je v podporo socialnemu vključevanju v sodobni družbi« (Zrim 
Martinjak, 2014, str. 267). V primeru skupnostnih programov, ki bi jih NVO izvajal v 
partnerstvu s podjetji, se lahko socialni kapital uporabnikov pomembno poveča. Socialni 
kapital je pomemben zato, ker lahko spodbudi kopičenje človekovega kapitala (Coleman, 
2000, po Zrim Martinjak, 2014). 
 
4 Partnerstvo podjetij z Ustanovo Petra Pavla Glavarja 
 
Prostovoljna in nepridobitna Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je bila ustanovljena 23. 
decembra 1999. Čeprav je dobrotnik, duhovnik, gospodarstvenik in čebelar Peter Pavel 
Glavar deloval na Komendskem v 18. stoletju, danes UPPG prepoznava enake potrebe, kot jih 
je takrat on. Tako Ustanova deluje na socialnem, duhovnem, kulturnem in izobraževalnem 
področju. Njeni glavni programi so: tedenska delitev živil socialno ogroženim, štipendiranje, 
organizacija predavanj in koncertov. Prostovoljci Ustanove hočejo krepiti zavest, da 
odgovornost vključuje tako skrb zase, kakor občutljivost za druge.   
  
Vračati nazaj v skupnost in skrb za kvalitetno življenje v njej je skupen imenovalec 
prizadevanj tako Ustanove Petra Pavla Glavarja kakor tudi lokalnih podjetij. Lokalna podjetja 
si z investiranjem v programe ustanove zagotavljajo ugled, da je podjetju mar za skupnost, v 
kateri deluje. Ustanova se na eni strani zaveda, da to, kar je dobro za skupnost, ni nujno slabo 
za podjetje, in po drugi strani se lokalna podjetja zavedajo, da to, kar je dobro za podjetje, ni 
nujno slabo za skupnost. Ob tako ustvarjenem zaupanju se iščejo rešitve, s katerimi pridobita 
obe strani. 
 
Podpiranje sklada štipendij dodatno okrepi ugled podjetja, posebno če štipendira nadarjene 
mlade v stroki, v kateri iščejo kvaliteten kader. Dodana vrednost štipendiranja ustanove je tudi 
v tem, da so štipendisti, v nasprotju s preostalimi vrstami štipendij, spremljani. Štipendisti s 
projekti pod vodstvom mentorjev organizirajo kulturne, družabne in izobraževalne dogodke. 
Tako pridobijo veščine, ki jih niso v šoli. V kontekstu družbene odgovornosti si gradijo 
zavest, da niso odgovorni le za lasten potek izobraževanja, ampak tudi za kvaliteto življenja v 
skupnosti, del katere so. Konec koncev se kvaliteta zaposlenega meri tudi po tem, ali razume 
vpliv svojega dela na celoto. 
 
Lokalna podjetja, ki proizvajajo oz. tržijo živilske produkte z donacijo ustanovi, natančneje 
programu razdeljevanja živil socialno ogroženim, krepijo svoj ugled kot zaupanja vredna. 
Ustanova sodeluje s podjetji tudi ob koncertih in predavanjih. Kot uspešen model sodelovanja 
so se izkazali izobraževalni dogodki, po katerih imajo tudi podjetja čas, da se predstavijo. 
Ustanova za ugled podjetij skrbi tako, da krepi prepoznavnost njihovih blagovnih znamk. 
Občane nanje opozarja z objavami v tiskanih in elektronskih medijih. Donatorje letno 
simbolno nagradi s priznanji. 
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5 Družbena odgovornost podjetij – iskanje rešitev 
 
Kapitalizem je ustvaril potrošništvo in današnjo družbo znanja. Gospodarstvo je pri iskanju 
dobička s svojega obzorja izpustilo dobrobit človeka in narave. Ignoriranje njunih potreb in 
zakonitosti se izkazuje za samouničujoče. Zato so koncept družbene odgovornosti in drugi 
sorodni koncepti (poslovno sodelovanje – 'corporate engagement', družbeno vključevanje 
podjetja – 'corporate community involvement', korporativno državljanstvo – 'corporate 
citizenship', partnerstvo s skupnostjo – 'comunity partnership') videti kot aktivno iskanje 
rešitev, ki prinašajo ugodne sinergijske učinke za vse. Podjetništvo pridobiva nov pomen, 
smisel, ki se glasi »ljudje pred dobičkom« (Partridge, 2015). Zaveza podjetij k družbeni 
odgovornosti je pravzaprav zaveza k moralnemu in etičnemu poslovanju.  
 
Obrat je očiten. Ali pa se samo slepimo? Podjetja s konceptom družbene odgovornosti 
posegajo na področja, ki jih je doslej sicer tradicionalno urejala država. Smisel gospodarstva 
bo vedno dobiček in po zakonitostih trga se ugotavlja, kaj se splača. Kar se splača, se meri s 
ceno, a vse ne more imeti tržne vrednosti. Latentna logika neoliberalnih odnosov je stalno 
iskanje dodane vrednosti – »kaj bom jaz imel od tega«. In tako je družbena odgovornost 
izgubila svoj cilj.  
 
Rešitev, ki se ponuja v različnih novejših modelih – ekonomija delitve - 'sharing economy' 
(Valeva, 2015), ekonomska demokracija – 'economic democracy' (Gostiša, 2015), je to, da 
ljudje prevzamejo drugačne vloge, da se spremeni obstoječi model družbenih razmerij. V 
modelih bi naj vsak posameznik bil »občan, udeleženec nevladnih dejavnosti, kot 
proizvajalec, ki se ukvarja s socialnim poslovanjem ali mikro podjetjem, in kot porabnik« 
(Valeva, 2015, s. 1). Posameznik bi tako prevzel večjo odgovornost za to, v kakšni družbi 
hoče živeti. 
 
Koncept družbene odgovornosti bi moral zaživeti v vseh segmentih družbe. Zato je nevladni 
neprofitni sektor v družbeni odgovornosti prepoznal priložnost za resnično spremembo. NVO 
se mora zavedati, da podrejanje težnjam DOP prinaša tudi nevarnost, da svoje delovanje 
postavi na preveč tržen način. Tako lahko izgubi osredotočenost na svoje prvotno poslanstvo 
in občanom ne ponuja več vsebin, ki so tržno nezanimive ali brezplačne.   
 
Na koncu je ključno vprašanje vrednot. Ne vprašanje vrednot trga ali skupnosti, ampak 
vprašanje vrednot človeka. Saj je človek tisti, ki vodi in odloča. Ali bo človek imel 
občutljivost za drugega, ali bo raje gledal nase? Egoizem nasproti altruizmu. Ko veljajo 
temeljna etična pravila poslovanja: kvaliteta, poštenost in transparentnost, takrat resnica, 
dobrota in sočutje ni zgolj marketinški prijem, da bi dosegli boljši ugled. Takrat dodajamo 
resnično dodano vrednost človeštvu.  
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