AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je od leta 2016 do
danes pridobilo že 198 strokovnjakov, mladih in managerjev. Pridružite se jim tudi vi!
Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene
odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja ter opravite izpit in tako pridobite certifikat!

Aktualni termini v letu 2021 so priloga temu vabilu.
Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?
Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo
podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z
ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika
podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih
poslovanja.
Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega
razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji
Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno
strategijo na področju DOP, ki jo je marca 2019 še nadgradila z novimi delovnimi
aktivnostmi. Več: https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
Ta strategija poudarja pomen večje prepoznavnosti družbene odgovornosti podjetij in
širjenja dobrih praks z vključitvijo družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje,
usposabljanje in raziskave. Strategija prav tako izboljšuje procese samoregulacije in
koregulacije ter razkritje socialnih in okoljskih informacij podjetij.
Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih
ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne
kompetence in certifikat.

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo:
Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja…

Kdo naj se udeleži izobraževanja?
Vabimo predvsem:
• Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v
svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
• Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja
znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na
obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
• Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence
za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
Z vpisom boste:
1. postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem
podjetju;
2. prejeli elektronski ABC priročnik o TR in DOP;
3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Proces dela:
•
•
•
•

Trajanje: on-line seminarji z delavnicami po urniku + podelitev certifikatov
Lokacija: svetovni splet (online izvedba)
Metode dela: predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks.
Predavajo: mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti,
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik strokovnega in raziskovalnega sveta inštituta
IRDO, Simona Roškar, mag. Vesna Lešnik Štefotič, strokovne sodelavke inštituta IRDO,
ter Horus nagrajenci in drugi strokovnjaki
• Število udeležencev je omejeno na najmanj 7 in največ 20 udeležencev. V primeru
premajhnega števila prijav si organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi
seminarja v določenem terminu.

Kompetence, ki jih boste pridobili:
•
•
•
•
•
•

Kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešneje prevzamemo svoj del
osebne in družbene odgovornosti.
Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju.
Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti
nefinančne kazalnike v skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi.
Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja.
DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP.
Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR
in DOP.

Lokacije in termini seminarjev:
Seminarji potekajo ONLINE, če ne bo več posebnih razmer zaradi COVID-19 pa občasno tudi v
živo.
Termini so predvideni po 3 dni z vmesnimi premori + podelitev, skupaj štiri dni srečanj
(online po 2 dni na dan (+ ogled posnetkov), če je v živo pa po 4 ure/dan).
Termini seminarjev v tekočem letu so objavljeni v posebnem dokumentu.
Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

Vsebine seminarjev za pridobitev Certifikata VDOTR:
Naslov

Vsebina

ABC o družbeni
odgovornosti
podjetja in
trajnostnem razvoju
Družbena
odgovornost se
začne z osebnim
blagostanjem
Ključna področja
družbene
odgovornosti
podjetja

Strateško
načrtovanje in
poročanje o
družbeni
odgovornosti
podjetja, dobre
prakse

Razumevanje osnov o TR in DOP - nastanek in razvoj trajnostnega razvoja,
družbene odgovornosti podjetij, ključne teme ter aktualni dokumenti EU in
Slovenije o DOP. Upravljanje in integracija trajnostnega razvoja in družbene
odgovornosti v organizaciji – kako do politike in strategije TR in DOP v organizaciji,
vključevanje deležnikov, ekonomski, okoljski in družbeni vidiki načrtovanja TR in
DO v podjetju ter poslovanja.
Pomen okrepitve lastne suverenosti in blagostanja, da lahko uspešno prevzamemo
svoj delež osebne in družbene odgovornosti. Kaj je osebna in kaj družbena
odgovornost, zakaj je družbena odgovornost temeljni izziv našega časa, kaj je
osebna suverenost in kaj osebno blagostanje, kako ju okrepiti, kaj je najbolje zame
in kaj za svet…
Pravične poslovne prakse, vrednostne verige in vpliv na dobavitelje ter kako
ozaveščeni potrošniki lahko postanejo vaši zavezniki. Človekove pravice v
podjetništvu in spodbudne delovne prakse, da zaposleni ustvarijo več in so bolj
zadovoljni. Krožno gospodarstvo, varovanje okolja in aktivno sodelovanje s
skupnostjo za večanje ugleda in uspešnosti podjetja. Mreženje za več TR in DOP v
Sloveniji in v svetu.
Strateško načrtovanje in poročanje o DOP in TR, Direktiva o nefinančnem
poročanju za velika podjetja (obveznost poročanja z letom 2017). Dobre prakse
slovenskih in tujih podjetij na področju DOP. Standardi, certifikati in druga orodja
na področju DOP (ISO26000, GRI, …). Kako krepiti blagovne znamke in ugled
podjetja s pomočjo le-teh, merjenje družbenih učinkov DOP. Komuniciranje in
poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, vsebine za letno poročilo o DOP.
Vpeljava in poročanje o družbeni odgovornosti:
• Vzvodi Evropske komisije za spodbujanje trajnostnega poročanja in ravnanja
(70c člen ZGD, direktiva o razkritju nefinančnih informacij)
• 5 nasvetov, kako se lotiti vpeljave trajnostnega upravljanja v podjetju
• Kako lahko širimo in k rasti spodbujamo »trajnovativno kulturo»
• Matrika bistvenosti – hrbtenica vsake dobre strategije trajnostnega razvoja
• Poročevalski okvirji ESG in GRI
• Drugo, kar potrebujejo podjetja za uspešen družbeno odgovoren nastop na
trgu

Zaključne aktivnosti
Izpit v elektronski obliki + podelitev certifikatov na zaključnem, 4. srečanju celotne
za pridobitev
skupine udeležencev v izbranem terminu
certifikata
Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe terminov in programa izobraževanja.

Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vseh treh seminarjih, opravljanje praktičnih
nalog ter dodatno opravljanje pisnega izpita (elektronsko) ob zaključku izobraževanja.
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
NAČIN SODELOVANJA:
ONLINE (preko aplikacije ZOOM):
Potekala bo kombinacija online razprave (2 uri), opravljanja nalog, predavanj online in drugih
aktivnosti. Oglejte si naš urnik:
DAN

VSEBINA

IZVAJALEC

1.DAN

Uvodno srečanje in predstavitev udeležencev, predavateljev,
programa dela, izmenjava dosedanjih izkušenj, praks, spoznanj,
razdelitev nalog
predavanja na temo 1. dne, samostojen ogled, vmes možni
odmori
Priprava nalog do naslednjega dne
Razprava na temo predavanj 1. dne, predstavitev nalog
udeležencev, napoved predavanj za 2. dan
predavanja na temo 2. dne, samostojen ogled, vmes možni
odmori
Priprava nalog do naslednjega dne
Razprava na temo predavanj 2. dne, predstavitev nalog
udeležencev, napoved predavanj za 3. dan
predavanja na temo 3. dne, samostojen ogled, vmes možni
odmori
Priprava nalog do naslednjega dne, izpit
Razprava na temo predavanj 3. dne, predstavitev nalog
udeležencev, napoved podelitve

mag. Anita Hrast

2.DAN

3.DAN

4.DAN

Podelitev certifikatov in evalvacija opravljenega dela, napoved
možnosti pridobitve mednarodnega certifikata

mag. Anita Hrast,
Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej
udeleženci
mag. Anita Hrast
mag. Anita Hrast, mag.
Vesna Lešnik Štefotič
udeleženci
mag. Anita Hrast,
vabljeni gost iz prakse
mag. Anita Hrast,
Simona Roškar
udeleženci
mag. Anita Hrast,
Simona Roškar, vabljeni gost
iz prakse
mag. Anita Hrast,
Simona Roškar, dr. Tomislav
Rozman
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
Pridobili boste naslednje vsebine:
1. Seminar: ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju ter
Družbena odgovornost se začne z osebnim blagostanjem
2. Seminar: Ključna področja družbene odgovornosti podjetja
3. Seminar: Strateško načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti podjetja,
dobre prakse
Izpit za pridobitev Certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
podjetja
4. Seminar: Zaključno srečanje: Podelitev certifikatov udeležencem v izbranem
terminu

Cena za udeleženca:
Cena za udeleženca: (označite
izvedbo in ceno)
Cena za udeleženca/ko
Cena za člane inštituta IRDO
Cena za mlade brez zaposlitve (18. do 29. let)

ONLINE IZVEDBA
 280,00 EUR
 224,00 EUR
 brezplačno

Opombe:
• V ceno ni vključen DDV, saj inštitut IRDO ni zavezanec za DDV.
•
•

Cena vključuje 4 srečanja, izpit, ocenjevanje nalog, predavanja.
Članom Inštituta za razvoj družbene odgovornosti - IRDO priznavamo 20 % popust!

•

Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vsaj dveh seminarjih ter dodatno opravljanje pisnega
izpita ob zaključku izobraževanja. Za izjeme se prijavitelj dogovori posebej z organizatorjem.
Plačilo: najmanj 3 dni pred pričetkom izobraževanja.
Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popust.
V primeru odpovedi sodelovanja do 5 dni pred začetkom izobraževanja organizator zadrži 30 % prijavnine.
V primeru odpovedi sodelovanja v roku 3 dni pred pričetkom izobraževanja 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 prijave in naknadnega neizpolnjevanja obveznosti
mladi plačajo polno kotizacijo.

Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!
Vas zanima več?
Kako postanete član inštituta IRDO: poglejte na www.irdo.si
Kako se prijaviti za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus: poglejte na
www.horus.si
Kako kot avtor prispevati k razvoj družbe: prijavite se kot avtor na 16. Mednarodno
IRDO znanstveno-poslovno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa 2021,
ONLINE izvedba. Več: www.irdo.si
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

NAJ BO KMALU TUKAJ
VAŠE IME IN PRIIMEK!
ISKRENO ČESTITAMO ZA VAŠO ODLOČITEV
ZA PRIDOBITEV TEGA CERTIFIKATA.
NE ODLAŠAJTE,
PRIJAVITE SE ŠE DANES
NA INFO@IRDO.SI!
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

REFERENCE
V katerih podjetjih in organizacijah imajo nekateri zaposleni že naš certifikat?
A1 Slovenija, d. d.
ABRASIV MUTA d.o.o.
Advantage Austria
Arnes - Akademska in
raziskovalna mreža
Slovenije
Atelje OMERZI
Alenka Zelenič s.p.
ClickIT, Monika Rajšp, s.p.,
Dežela zelišč, Margita
Vehar s.p., Čebelarstvo in
zeliščarstvo,
Dimer d.o.o.
DOBA Fakulteta za
uporabne poslovne in
družbene študije Maribor
DOSOR dom starejših
občanov d.o.o.
Dravske elektrarne
Maribor, d. o. o.
Društvo Mladinski ceh
Društvo za razvijanje
prostovoljskega dela Novo
mesto
Ekonomsko-poslovna
fakulteta, Univerza v
Mariboru
EKOSEN d.o.o.
Etika d.o.o.
Fakulteta za farmacijo UL
Gatehub d.o.o.
Gen d.o.o.
I4 d.o.o.
IAZM
IBM Slovenija, d.o.o.
IDentiks d.o.o.
IEDC-Bled School of
Management
IN, d.o.o.
Insights d.o.o.

Inštitut za sistemske
postavitve
JZ Cene Štupar - Center za
izobraževanje Ljubljana
Kizomba.si, ustvarjanje
besedil, Barbara Pavlin, s.
p.
Kooperativa hotelirjev
Maribor
Kreativna komunikacija
Simona Roškar s.p.
Lidl Slovenija d.o.o., k.o.,
Life Learning Academia
d.o.o.
Mariborska razvojna
agencija
Mariborski vodovod, javno
podjetje, d.d.
Martina Rauter s.p., stiki z
javnostjo, izobraževanje in
svetovanje
MEGA M d.o.o.
Ministrstvo za zunanje
zadeve, Sektor za
človekove pravice
Morje znanja d.o.o.
Nil d.o.o.
Nevija d.o.o.
Nova KBM d.d.
Pivovarna Laško Union
d.o.o.
Policijska uprava Maribor
Pošta Slovenije d. o. o.
Preporod - Marjan
Videnšek, s.p.
Press Clipping d.o.o.
Pristop d.o.o.
PROHIT d.o.o.

Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske urbane
regije
Rubikon GRAL, marketing
management d.o.o.
Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o.
Snaga, d.o.o.
Studio podobe, Patricija
Šenekar s.p.
Študenti FM Koper,
Management trajnostnega
razvoja
Študenti FOV Kranj UM,
Organizacija in
management
informacijskih sistemov
TAKTIKA AKTIV,
Management dogodkov družba za organizacijo
dogodkov d.o.o.
Telekom Slovenije, d. d.
Tenovis d.o.o.
Tjaša Lipič s.p.
Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta
URI Soča
Zavod MEPI – Mednarodno
priznanje za mlade
Zavod Nefiks
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Centralna
služba
Zdravstveni dom Izola
Zdravstveni dom Radeče
Združenje delodajalcev
Slovenije
Združenje Manager
Morda bo tukaj tudi vaše
podjetje/organizacija?
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AKTUALNO
Certifikat Vodja za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
Predstavitev predavateljev:
Mag. Anita Hrast je ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene
odgovornosti (od 2004 dalje) ter Nabium d.o.o., marketinške agencije. Bila je tudi soustanoviteljica in
sekretarka društva Ozara, Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja, direktorica marketinške
agencije Verus, novinarka v različnih medijih, direktorica oglaševanja (SPEM), vodja projektov v PR in
marketinških agencijah, produktna menedžerka in prokuristka v Založbi Forum Media (razvoj novih
izdelkov). Je ekonomistka in univ. dipl. komunikologinja, smer trženje in tržno komuniciranje. Leta 2016 je
na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključila magistrski študij menedžmenta neprofitnih
organizacij in s tem pridobila naslov magistrica znanosti. Kot raziskovalka (ARRS, [28701]) raziskuje in
objavlja prispevke s področja družbene odgovornosti v različnih revijah in na slovenskih ter mednarodnih
znanstvenih konferencah. Raziskuje in razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za
različne naročnike (podjetja, mediji, organizacije, posamezniki) ter se povezuje s številnimi slovenskimi in
mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki. Je predavateljica na znanstvenih, poslovnih in strokovnih
srečanjih, od leta 2011 je predavateljica na DOBA fakulteti za poslovne in uporabne družbene študije v
Mariboru. Leta 2012 je pridobila certifikat ECQA za trenerja na področju usposabljanja kandidatov za
vodjo za družbeno odgovornost.
Zasl prof. ddr. Matjaž Mulej je doktor ekonomskih znanosti (s področja teorije sistemov) in doktor
menedžmentskih znanosti (s področja inovacijskega menedžmenta), zaslužni profesor teorije sistemov in
inovacij. Je avtor dialektične teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja (za tranzicijske razmere).
Objavljal je v več kot 40 deželah in služboval v šestih. Objavil in uredil je preko 60 knjig in zbornikov. Bil je
gostujoči profesor in raziskovalec v tujini 15 semestrov, med drugim na Cornell U., ZDA. Je član treh
mednarodnih akademij znanosti in umetnosti. Je predsednik IFSR (s 37 asociacijami članicami in članstvom
na vseh celinah) itd. V registru raziskovalcev ima številko 8082; tam je zapisanih preko 1400 avtorskih
postavk. Ima okrog 120 citiranosti in preko 40 člankov v tujih revijah prvega ranga (s soavtorji). Bil je tudi
dekan in prorektor Univerze v Mariboru v obdobju 1997-2001. V Mednarodni enciklopediji teorije sistemov
in kibernetike, 2. izdaja (Charles François, ed., 2004), Saur, Muenchen, je devet vnosov o M. Muleju in
njegovi dialektični teoriji sistemov. Je tudi v drugih podobnih publikacijah. Je tudi soustanovitelj inštituta
IRDO.
Mag. Vesna Lešnik Štefotič je leta 1997 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru. Študij je nadaljevala na isti fakulteti kot štipendistka Slovenske
znanstvene fundacije in leta 2000 pridobila znanstveni naziv magistrica znanosti s področja računalništva
in informatike. Od leta 2004 deluje kot samostojna svetovalka na številnih nacionalnih in mednarodnih
projektih povezanih z informatiko, izobraževanjem na daljavo in družbeno odgovornostjo. Že v času študija
je sodelovala pri izobraževanju odraslih, v času podiplomskega študija je bila asistentka na UM FERI, od
leta 1999 pa sodeluje z DOBO, kjer je predavateljica na Doba Fakulteti. V letih 2011 – 2012 je sodelovala v
projektu SOCIRES, v okviru katerega je bila razvita shema za usposabljanje in certificiranje na področju
družbene odgovornosti, po kateri lahko posameznik pridobi evropsko poklicno kvalifikacijo, ki jo podeljuje
organizacija ECQA, vodja za družbeno odgovornost. V letu 2015 je sodelovala v projektu LEADSUS - vodja
za trajnostni razvoj. Ima certifikat za trenerja v omenjenih programih. Je avtorica in soavtorica različnih
strokovnih in znanstvenih člankov, gradiv za študij in izvajanje delavnic na teme, povezane z informatiko,
študijem na daljavo in družbeno odgovornostjo.
Simona Roškar, mag., trenerka za spodbujanje kreativnosti in družbene odgovornosti. Simona Roškar je
izkušena komunikatorka, podjetnica, mentorica, trenerka za spodbujanje kreativnosti in predavateljica na
Višji šoli za multimedije. Poleti 2014 je na Cipru pridobila mednarodno licenco za vodenje delavnic 12
dejavnikov inoviranja avtorja Dimisa Michaelidesa. Od takrat je izvedla že 4 polletne šole inoviranja in
skupaj z drugimi licenciranimi trenerkam h kreativnosti spodbujala več kot tisoč ljudi različnih starosti,
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izobrazbe in poklicev. Z ustvarjalnostjo »sestankuje« vsak dan, in tako je v službi kreativnosti že več kot 15
let. Praktična komunikacijska znanja je pridobivala najprej kot novinarka, kasneje kot vodja projektov v
marketinški agenciji in nato kot svetovalka za interno komuniciranje v Novi KBM. Po poklicni osamosvojitvi
izvaja delavnice s področja kreativnosti in komunikacije. Ima slovenski certifikat IRDO in mednarodni
certifikat ECQA za vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki ga vidi kot pomemben
gradnik pri oblikovanju inovacijske kulture v podjetju. Kot zunanja svetovalka danes skrbi za trajnostno
poročanje Nove KBM, sodelovala je pri projektu Petrola za trajnostno preobrazbo plastične embalaže, v
okviru katerega je izvajala kreativne delavnice in pripravljala strokovne podlage za odločanje
menedžmentu. Vse več pozornosti namenja razvoju družbene odgovornosti, ki jo vidi kot prvi in odločilni
korak na poti do korenitih sprememb in vzpostavljanja trajnovacijske kulture v organizacijah.
VABLJENI STROKOVNJAKI IZ PRAKSE IN HORUS NAGRAJENCI – pri strateškem načrtovanju in poročanju
bodo sodelovali Horus nagrajenci iz preteklih let in drugi vabljeni strokovnjaki. Več: www.horus.si
Drugi vabljeni predavatelji: gostje iz prakse in dosedanji prejemniki certifikata VDOTR

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je vodilna slovenska
organizacija za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij,
nevladnih organizacij in ustanov. Je nacionalna partnerska organizacija
največje evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe.
Podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus
(www.horus.si), organizira mednarodne konference na temo družbene
odgovornosti (www.irdo.si) ter usposablja mlade za podjetništvo,
nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve.
K družbeni odgovornosti lahko pomembno prispevate tudi vi, zato
sodelujte z nami, postanite naši člani!

NOVOST: INTERNO in/ali INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE in SVETOVANJE
Če potrebujete individualno izobraževanje, svetovanje za področje družbene odgovornosti
ali interno izobraževanje vaših sodelavcev, nam to sporočite na e-naslov anita.hrast@irdo.si.
Pripravili bomo individualno ponudbo posebej za vaše potrebe na tem področju.

Veselimo se sodelovanja z vami
in vas lepo pozdravljamo!
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ŽELITE PRIDOBITI ŠE MEDNARODNI CERTIFIKAT?
Izobraževanje ECQA Certificirani vodja za družbeno odgovornost (osnovni in nadaljevalni
nivo) vključuje izvaja naš partner, podjetje BICERO. Priporočamo vam, da sledite naslednji
učni poti:
1. korak: Nacionalno izobraževanje (IRDO): "Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni
razvoj podjetja", v slovenščini
Po prvem koraku se udeleženec odloči za specializacijo (SR ali SM) in EU certifikat:
2.1 korak: ECQA izobraževanje "Vodja za družbeno odgovornost (ECQA Certified Social
responsibility manager)", v angleščini
ali
2.2 korak: ECQA izobraževanje "Vodja za trajnostni razvoj (ECQA Sustainability Manager Foundation), v angleščini
3. korak: ECQA izobraževanje "Vodja za trajnostni razvoj (ECQA Sustainability Manager Advanced)", v angleščini
Več informacij: dr. Tomislav Rozman, ustanovitelj in direktor Bicero d.o.o.,
gsm 041 692 020, e-pošta: tomislav.rozman@bicero.com
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Boste z nami?

Po pridobljenem certifikatu bomo skupaj izmenjevali izkušnje nekajkrat letno in se mrežili
ter tako vzajemno krepili naše znanje in bogatili poslovno prakso. Vabljeni!

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65 A, 1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija.
Matična številka: 1967312, DŠ: 46107657, številka TRR pri Novi KBM d.d. 04515-0001074492.
Zavod je vpisan v register pri okrožnem sodišču v Mariboru, SRG 2004/01219, št. vložka 1/12095/00, šifra dejavnosti: 72.200.

