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Za takojšnjo objavo v medijih!

Družbena odgovornost: dodana vrednost za podjetja, naravo in družbo
Konferenca bo v Mariboru potekala 28. septembra 2017, na njej pa letos sodeluje več kot 30 avtorjev s 25-timi avtorskimi prispevki.

(Maribor, 26. 9. 2017) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Univerza v Mariboru v
sodelovanju s podpornimi partnerji 28. septembra 2017 v prostorih Univerze v Mariboru
organizirata že dvanajsto IRDO mednarodno znanstveno konferenco »Družbena odgovornost in
izzivi časa 2017: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PODJETIJ. Rdeča nit konference IRDO 2017 je širša
opredelitev dodane vrednosti: to je vrednost, ki ne bi zmanjšala dane lastnine in prijetnega
življenja, celo pri popolni porabi.
»Namen letošnje konference je ukvarjati se z vzroki za temeljne težave, ki jih povzroča nagli razvoj,
z vidika družbene odgovornosti ter ponuditi usmeritve za nadaljnji razvoj družbeno odgovornega
ravnanja in spremembo družbeno-ekonomskega sistema v smeri h gospodarski demokraciji,« je
pred skorajšnjim začetkom te konference povedal dr. Živko Bergant, podpredsednik Programskega
odbora konference in predstavnik strokovnega partnerja – Visoke šole za računovodstvo in finance.
Na konferenci letos sodeluje več kot 30 avtorjev s 25-timi avtorskimi prispevki. Organizatorji na
konferenci pričakujejo tudi 80 udeležencev. »Družbena odgovornost (DO) pomeni človekovo
odgovornost za vplive na družbo, tj. na ljudi in naravo (ISO 26000, izdal ISO, 2010; EU, 2011), in to
neposredne in posredne, kratkoročne in dolgoročne, ‚tukajšnje‘ in širše. »Dodana vrednost se tiče
osnovnega motiva za delovanje, kar je preživetje, in s tem povezanih ekonomskih motivov; zato ima
veliko opraviti z DO človeka, organizacije, gospodarstva in družbe, kajti DO preprečuje stroške in
zlorabo. Program konference bo zajel znanstvene in praktične poglede na omenjene teme,« meni o
konferenci zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega in Raziskovalnega sveta Inštituta
za razvoj družbene odgovornosti IRDO.
Na IRDO mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah se je v dosedanjih enajstih letih
srečalo že več kot devetsto avtorjev, znanstvenikov in strokovnjakov z različnih področij. Ti so
pripravili že več kot petsto prispevkov na temo družbene odgovornosti. Konferenca IRDO je edina
konferenca na temo družbene odgovornosti v Sloveniji s tako dolgo tradicijo.
Vsako leto izidejo zborniki z vsebino konference, ki so brezplačno dosegljivi na spletni strani
inštituta IRDO, v veliko korist pa so predvsem študentom in strokovnjakom pri raziskovanju, pa tudi
podjetjem pri pripravi njihovih razvojnih strategij in strategij družbene odgovornosti. Poseben
seminar na temo vodenja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja Inštitut IRDO
organizira tudi 4. oktobra 2017 v Mariboru.
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