SREČANJE, Ljubljana, 25.9.2020, 10h-14h
Aktualno poročanje o družbeni odgovornosti in
trajnostnem razvoju ter mreženje med prejemniki
IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj 2016-2020

Maribor, 7.9.2020

Spoštovani,
Vljudno vas vabimo na srečanje

Aktualno poročanje o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju
ter mreženje med prejemniki IRDO certifikata
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj 2016-2020,
ki bo potekalo 25. septembra 2020 med 10. in 14. uro
v Ljubljani, prostorih IBM, Kristalna palača BTC, Ameriška ulica 8.
Na srečanju bomo spoznali aktualne trende pri oblikovanju letnih poročil slovenskih
javnih in zasebnih podjetij in vpliv Covid-19 na slovensko in svetovno gospodarstvo.
Podelili bomo certifikate 15. skupini udeležencev usposabljanja za Vodjo za družbeno
odgovornost in trajnostni razvoj pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti.
Skupaj bomo postavili temelje za nadgradnjo certifikata in vzpostavili mreženje med
udeleženci ter dosedanjimi prejemniki certifikata, slednjih je že več kot 130.
Vljudno vas vabimo, da se srečanja udeležite osebno ali preko virtualne aplikacije in
tako vzpostavite sodelovanje z ljudmi, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja. Prepričani smo, da boste s srečanjem pridobili vpogled v aktualne
zadeve in možnost za graditev osebnih poznanstev ter novih poslovnih partnerstev.
Oglejte si program v nadaljevanju in nam pošljite prijavnico na srečanje čim prej (na
naslov: info@irdo.si)!
Ker je število udeležencev v živo omejeno na 20, bodo ostali udeleženci lahko sodelovali
virtualno preko spletne aplikacije Zoom. Vljudno vas prosimo za predhodne prijave.
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,
mag. Anita Hrast,
direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti
l.r.
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PROGRAM SREČANJA
1. Naziv srečanja: Aktualno poročanje o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju
ter mreženje med prejemniki IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj 2016-2020
2. Lokacija: LJUBLJANA, Ameriška ulica 8 (prostori Innovation centra IBM Slovenija, 3.
nadstropje, Kristalna palača BTC) in online prenos
3. Datum: petek, 25. september 2020, ura: 10h-14h
4. Program srečanja:
URA

PROGRAM

9.30- Zbiranje in registracija udeležencev
10.00
10.00 Uvodni pozdrav in predstavitev programa
usposabljanja CVODTR
10.15 Trajnostno okrevanje gospodarstva po Covid-19 in EU
usmeritve ter stanje v Sloveniji
10.45 Kako pripraviti letno poročilo v skladu z zahtevami EU
in R Slovenije ter aktualnimi standardi na področju
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti
11.15 Razprava: nefinančno poročanje podjetij v Sloveniji in
tujini ter CSR Europe SDG Summit 2020 (26.30.10.2020)
12.00 Odmor in mreženje med podjetniki, mladimi in
nevladnimi organizacijami,udeleženci srečanja
12.30 Podelitev certifikatov Vodja za družbeno odgovornost
in trajnostni razvoj
13.00 IRDO Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in
13.50 trajnostni razvoj - izkušnje in mnenja, predstavitve
udeležencev usposabljanja, mreženje ter nadgradnja
certifikata VDOTR
14.00 Zaključek srečanja

VABLJENI GOVORCI IN
RAZPRAVLJALCI

mag. Anita Hrast, IRDO
mag. Anita Hrast, IRDO,
zasl. prof. Matjaž Mulej in
gosti
mag. Danilo Burnač

mag. Anit Hrast, IRDO in
udeleženci srečanja
Udeleženci srečanja
mag. Anita Hrast, IRDO
dr. Martina Rauter:
razprava z udeležencimanagerji, strokovnjaki in
mladi, udeleženci
usposabljanja pri IRDO
mag. Anita Hrast, IRDO

Vsakega udeleženca prosimo, da nam pošlje izpolnjeno priloženo prijavnico na srečanje na
naslov: info@irdo.si.
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Cena za udeleženca:
1. Prijavnina za udeleženca znaša 50 EUR neto.
2. Prejemniki certifikatov IRDO imajo zagotovljeno brezplačno udeležbo, prav tako
mladi brezposelni do 29. let.
3. Člani Inštituta IRDO imajo zagotovljen 20 % popust.
Opombe:
 V ceno ni vključen DDV, saj inštitut IRDO ni zavezanec za DDV.



Cena vključuje izvedbo virtualnega srečanja in srečanja v živo.
Članom Inštituta za razvoj družbene odgovornosti - IRDO priznavamo 20 % popust!





Plačilo: najmanj 3 dni pred izvedbo srečanja.
Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popust.
V primeru odpovedi sodelovanja do 5 dni pred začetkom srečanja organizator zadrži 30 % prijavnine. V
primeru odpovedi sodelovanja v roku 3 dni pred pričetkom srečanja organizator zadrži 70 % prijavnine.
Vračilo prijavnine kasneje ni več mogoče.



Mladim v starosti 18. do 29. let, ki še ni so zaposleni (brezposelni, študentje, dijaki) omogočamo brezplačno udeležbo.
Število udeležencev za brezplačno udeležbo je omejeno.
V primeru, da prejmemo manjše število prijav za izvedbo srečanja v živo, bo srečanje izvedeno le virtualno.



Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

Vabimo vas tudi k prijavi na: https://www.csreurope.org/european-sdg-summit2020#programme
Na tem srečanju bo IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti organiziral nacionalno
okroglo mizo z naslovom Programi usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata
vodja za DO in TR (nacionalna okrogla miza CTR, Slovenija). Okrogla miza bo potekala v
torek, 27.10.2020, ob 13.30-14.30 CET, Slovenija.
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