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Uvod:
15 konferenc IRDO o družbeni odgovornosti 2006–2020

Začelo se podobno kot marsikaj – slučajno.

Leta 2006 sem bil sicer peto leto upokojenec, a sem bil praktično vsak dan v svojem
profesorskem kabinetu na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru v Razlagovi
20, Maribor. Moja najbližja soseda je bila profesorica dr. Jožica Knez-Riedl (Juša). Moja
vrata so vedno na stežaj odprta, kadar sem tam.

Anite Hrast do tedaj nisem poznal. Kaj je ona vedela o meni, ne vem, in je pravzaprav nisem
nikoli vprašal. Ko je tedaj prišla k meni, v resnici ni prišla k meni, ampak k Juši. Vendar
nekoliko prezgodaj. Njena vrata so bila še zaprta, moja pa ne. Anita, ki je dejansko vzor
komunikativnosti (in univerzitetna diplomirana komunikologinja, tedaj še ne magistra
komunikoloških znanosti), je vstopila v moj kabinet. Predstavila se je kot sodelavka in
prijateljica moje hčerke Nastje. V nekaj minutah mi je vzbudila zanimanje za tematiko
družbene odgovornosti. Juša je o tem že tedaj vedela ogromno in objavljala znanstvene
prispevke, jaz še ničesar. Zaslutil sem povezavo družbene odgovornosti kot nečesa novega z
netehnološkimi invencijsko-inovacijsko-difuzijskimi procesi, s katerimi sem se tedaj ukvarjal
znanstveno-raziskovalno in svetovalno dobrega četrt stoletja (iz tega so nastale konference o
inovacijah PODIM, ki jih že dolgo zelo uspešno prirejajo drugi in me k sreči ne potrebujejo, v
letošnjem maju je bila štirideseta; a to je druga tema).

Prejel in sprejel sem vabilo, naj sodelujem v IRDO – Inštitutu za razvoj družbene
odgovornosti. To je bilo spomladi leta 2006. Anita (s katero se še danes, po 15 letih
sodelovanja, vikava) je pritegnila še nekaj drugih strokovnjakov. Sklicala je sestanek. Med
njim sem se za nekaj minut umaknil iz pisarne. Tedaj so me imenovali za vodjo raziskovanja.
Poti nazaj ni bilo več, za pot naprej pa je bilo potrebno vsaj dvoje: (1) nabrati vednost o
družbeni odgovornosti in znanje, kako jo bi razvijali, ter razvijati vrednote, da je za človeštvo
in nas pomembna; (2) pritegniti čim več ljudi, da bi nastalo znanstveno in strokovno
utemeljeno gibanje za razvoj družbene odgovornosti, ki bi vplivalo vsaj na Slovenijo. Pot, ki
pokriva takšne potrebe, vsebuje konference, po možnosti čim bolj mednarodne. To je – med
drugim – dokazala prej omenjena izkušnja s konferencami PODIM.

Tako sem na tem sestanku predlagal, naj pripravimo konferenco o aktualnih problemih
družbene odgovornosti.

Prizadevanja vključujejo že petnajst konferenc, ki so pritegnile več kot tisoč avtorjev z vseh
celin. Zborniki prvih desetih konferenc (2006–2015) so (ponovno) objavljeni na eni
zgoščenki, ti in najnovejši pa so tudi prosto dostopni na spletni strani Inštituta IRDO.
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Do zdaj obravnavane teme vključujejo:
1. Družbena odgovornost na splošno (2006), 
2. Vloga managerjev pri razvoju družbene odgovornosti v neprofitnih in nepridobitnih

organizacijah (2007), 
3. Družbena odgovornost kot prispevek k dolgoročnemu uspehu deležnikov na trgu

(2008), 
4. Delo - most do sodelovanja: odnosi s sodelavci in različnimi starostnimi generacijami

(2009),
5. Družbena odgovornost: narava in ljudje (2010), 
6. Mladi v središču svetovnih sprememb (2011), 
7. Inovacije kulture za bolj socialno odgovornost  pot iz socio-kulturne krize (2012). 
8. Leta 2013 je bil Maribor „Evropska prestolnica mladih“ in 8. konferenca IRDO je

prispevala k temu s temo Izobraževanje in komuniciranje za večjo družbeno
odgovornost. 

9. Leta 2014 je bila tema „Zdravje  osebna in / ali družbena odgovornost?“;
10. Leta 2015 je bila tema konference „Načrtovanje in poročanje o družbeni

odgovornosti“, 
11. V letu 2016 pa je bila tema „Nove družbene realnosti z vidika družbene

odgovornosti“. 
12. V letu 2017 smo obravnavali temo „Družbena odgovornost in trenutni izzivi časa

2017: dodana vrednost kot poslovne informacije z vidika družbene odgovornosti in
trajnosti podjetja. 

13. Tema za leto 2018 je bila „Družbena odgovornost v znanosti, vzgoji in
izobraževanju«.

14. Konferenca IRDO o 'družbeni odgovornosti in izzivih časa', 20.21. junija 2019 v
Mariboru, je bila zopet mednarodna. Sprejeli smo skoraj 60 prispevkov od skoraj 100
avtorjev iz 8 držav. Največ jih je bilo iz Slovenije in med njimi jih je največ o praksi
uveljavljanja družbene odgovornosti kot osebnostne lastnosti v izobraževanju in
vzgoji, a tudi v drugi praksi. Nobena konferenca IRDO še ni imela toliko prispevkov
avtorjev, katerih domači jeziki so bili ruski, italijanski in španski. Tudi angleške
govorce smo imeli, seveda. Izjemoma ni bilo francoskih in nemško govorečih gostov,
običajnih prejšnja leta.

V vabilo na 15. mednarodno znanstveno-poslovno konferenco IRDO z naslovom
DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2020: OSEBNA IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST, ki bo 4. in 5. junija 2020 v Mariboru,
a on-line zaradi krize s korona virusom, smo med drugim zapisali:

»Glavni namen konference je iskati povezave med človekovo odgovornostjo do družbe
in nas samih za našo skupno trajnostno prihodnost. Taka individualna odgovornost je
predpogoj za družbeno odgovornost, brez širše okoljske in družbene odgovornosti ni
preživetja človeštva ali orodja za dosego trajnostnega razvoja / prihodnosti.«
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Tokrat je poudarek na delu posameznika, ki lahko družbo bistveno spremeni, zato njegova
aktivna udeležba postane gonilna sila globalne prenove kjer koli. V letu 2020 bomo
razpravljali o aktualnih temah z 42 prispevki in s 50 avtorji iz 9 držav.

EU je sprejela številne različne strategije za izhod iz krize, zadnja strategija pa je Zeleni
dogovor EU. Več vsebine na to temo najdete tukaj:
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
 https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

Naše sodelovanje na konferenci bo potekalo v duhu agende ZN 2030: spremenite svet in
vključitev 17 ciljev trajnostnega razvoja. Ti so zapisani tudi v razvojni strategiji Republike
Slovenije do leta 2030, vendar jih brez osebne in družbene odgovornosti ni mogoče doseči.

Konferenca 2020 želi zagotoviti širši vpogled v to, kaj lahko storijo raziskovalci, učitelji in
vodje ter drugi, da vključijo osebno in družbeno odgovornost v družbeno in naravno okolje, v
katerem delujemo.

Sprejeli smo več kot 40 prispevkov. Z IRDO ponovno sodelujeta IASCYS (Mednarodna
akademija za sistemske in kibernetske znanosti, Pau, Francija) in CSR Europe (Evropsko
združenje za družbeno odgovornost podjetij, Bruselj, Belgija; podpornih partnerjev je še več.

Častna pokroviteljica je Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice
Slovenije (pred njo so bili v tej vlogi predsedniki države in vlade RS). Avtorji so iz (po
abecedi) Avstralije, Avstrije, Belgije, Bolgarije, Francije, Izraela, Kitajske, Portugalske in
Slovenije (večina).

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-Poslovna Fakulteta, in predsednik Strokovnega sveta
IRDO ter predsednik Programskega odbora IRDO konference
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