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Spoštovani,
družbena odgovornost je osebna zaveza vsakega posameznika, pa
tudi organizacije, najsi bo profitne ali neprofitne, da bo delovala v
skladu z vrednotami, kot so poštenost, verodostojnost,
transparentnost, spoštovanje prava in družbenih norm, spoštovanje
slehernega posameznika ter skrben odnos do okolja in virov.
Zavedanje vplivov, ki jih imamo kot posamezniki in nato tudi kot
organizacije na okolje, v katerem delujemo, je ključnega pomena za
ohranjanje zdravja le-tega.
Veseli me, da lahko kot generalni sponzor 10. IRDO mednarodne
konference na temo Načrtovanja in poročanja o družbeni
odgovornosti skupaj z organizatorji in avtorji te konference
spodbujamo razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prepričan sem, da bomo z
zbranimi znanji obogatili marsikatero knjižnico v Sloveniji.
Dobre prakse slovenskih in tujih podjetij, h katerim letos z uspešno dobrodelno akcijo
»Podari knjigo, podari prihodnost« prispeva tudi Nova KBM, naše življenje in delo bogatijo in
jima dajejo višji smisel.
Torej, za družbeno odgovornost ni potreben le kapital, ampak predvsem volja tistih, ki karkoli
počnemo. In večja kot je vloga posameznika, večji vpliv in s tem odgovornost za izvajanje
osebne in družbene odgovornosti ima.
V življenju je interese včasih težko usklajevati na način, da so vsi vpleteni popolnoma
zadovoljni. A zaveza k poštenosti, spoštovanje etičnih kodeksov in drugih poštenih poslovnih
običajev v skladu z zakonodajo ter vrednote slehernega podjetja, organizacije ter volja ljudi
za pozitivne sprememb, so gibalo našega razvoja.
Verjamem, da bomo s to konferenco pokazali, da Slovenija zmore in zna biti družbeno
odgovorna država, v kateri so transparentnost in poštenost ter ohranitev zdravega
gospodarskega in naravnega okolja za nas in naše potomce ključne vrednote za naš obstoj
in razvoj.
Želim vam uspešno delo na konferenci, v imenu generalnega sponzorja te konference, Nove
Kreditne banke Maribor, vas lepo pozdravljam!
S spoštovanjem,
Robert Senica,
predsednik uprave Nove KBM d.d.

