AKADEMIJA 2020
DRUŽBENA ODGOVORNOST Z MLADIMI IN ZA
MLADE V NOVINARSTVU
PREDSTAVITEV PROJEKTA
V Mariboru, 2. oktobra 2020

Spoštovani,
Inštitut IRDO skupaj s partnerji, Društvom novinarjev Slovenije in Univerzo v Mariboru, v letu 2020
izvaja projekt Akademija 2020 – družbena odgovornost z mladimi in za mlade v novinarstvu. Namen
projekta je mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo ter jih povezati s svetom medijev in
novinarstva. Predstavitev projekta in dosedanjega dela Inštituta IRDO na tem področju bo v torek,
6. oktobra 2020, od 10. do 12. ure v prostorih Hotela Bau, Limbuška cesta 85, Maribor.
Kako? Mladi se lahko vključijo v projekt Akademija 2020 in v 4 – dnevno usposabljanje o družbeni in
osebni odgovornosti, sodobnem medijskem in novinarskem svetu, učinkovitem vodenju in
trajnostnem razvoju ter karierni orientaciji. Vsak udeleženec bo na koncu usposabljanja pridobil/-a
certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, če bo tudi uspešno opravil izpit na to
temo.
Kdaj? Usposabljanje za pridobitev certifikata za mlade v obliki seminarjev in delavnic bo potekalo v
mesecu novembru 2020, in sicer 6., 10., 13. in 18. 11. 2020. Zaključna prireditev s podelitvijo
certifikatov bo predvidoma v petek, 20.11.2020.
Program:
6. in 10.11. od 9. – 15. ure: Osebna in družbena odgovornost, učinkovito vodenje, trajnostni
razvoj
13.11. od 9. – 15. ure: Osebno in družbeno odgovorno novinarstvo
18.11. od 9. – 15. ure: Karierna orientacija – Moja kariera in jaz
20.11. od 9. – 15. ure: Zaključek in podelitev certifikatov
Kje? Predstavitev bo potekala 6.10.2020 v prostorih Hotela Bau. Samo usposabljanje v novembru pa
bo potekalo v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor. V primeru posebnih zahtev
zaradi COVID-19 bomo dogajanje prenesli v virtualno okolje, preko aplikacije Zoom.
Komu? Program je namenjen mladim od 18. do 30. leta starosti. Program je za vse mlade
BREZPLAČEN.
Ste že z nami? Prijavnica je priložena. Za več informacij prosimo pokličite Anito (031 34 48 83) ali
Martino (051 36 54 43). Prijave sprejemamo do torka, 3. novembra 2020 na e-naslov: info@irdo.si!

Veselimo se sodelovanja z vami!
Dr. Martina Rauter, vodja projekta

Mag. Anita Hrast, Inštitut IRDO, direktorica
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PREDSTAVITEV PROJEKTA
Akademija 2020 - Družbena odgovornost z mladimi in za mlade že tretjič zapored poteka v Mariboru.
Projekt v letu 2020 se osredotoča na družbeno odgovornost na področju novinarstva. Partnerji v
projektu so Inštitut IRDO, Društvo novinarjev Slovenije in Univerza v Mariboru. Namen projekta je
mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo na področju novinarstva ter jih na
usposabljanjih povezati s praktičnim delom in priznanimi slovenskimi novinarji in mediji. Projekt je
sofinanciran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor
za leto 2020 ter v okviru mladinskega dela s sofinanciranjem Urada RS za mladino.
Na izobraževanje o družbeni odgovornosti na področju novinarstva vabimo 20 mladih, ki bodo po
koncu usposabljanja tudi prejeli Certifikat vodja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
podjetja, če bodo v zvezi s tem uspešno opravili vse obveznosti. Pripravljenih je 40 ur usposabljanja s
kakovostnimi predavatelji predvsem iz področja družbene in osebne odgovornosti, podjetništva,
družbene in osebne odgovornosti na področju novinarstva, trajnostnega razvoja, osebnega in
poslovnega načrtovanja, pa tudi kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in
pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero. S projektom »Akademija 2020 na področju
novinarstva« želimo prispevati k dvigu zavedanja o družbeni odgovornosti med mladimi in družbeni
odgovornosti na področju novinarstva.
Prijave mladih so še mogoče do torka, 3. novembra 2020 na e-naslovu: info@irdo.si!
Kaj je družbena odgovornost?
Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo
in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem
in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in
mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih
odnosih.
Kaj je trajnostni razvoj?
Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe generacij brez ogrožanja možnosti naslednjih
generacij, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe.
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