PARTNERJI
IZJAVE UPORABNIKOV
ORODJE ZA URESNIČEVANJE NAČEL
ISO 26000

”Portal vsebuje mnogo ustreznih in
koristnih informacij, ki jih lahko
uporabim pri delu ”
Jan Ladefoged ,
vodja za kakovost in okolje,



Ege Tæpper
Danska

“Preproste smernice za razvoj trajnostno
naravnanih podjetij. Priložnost, ki je ne
smete zamuditi. ”
Marko Tramšek
Solcell d.o.o.
Slovenija

www.csieu.uni-mb.si

Poglavitni cilj projekta CSI
EU je izboljšanje implementacije
družbene
odgovornosti v malih in
srednjih podjetjih.

 Učni

portal ISO 26000
(Smernice za družbeno odgovornost), ki je bil razvit v
okviru projekta, nudi podporo malim in srednjim podjetjem pri uresničevanju načel
družbene odgovornosti.

www.prepare-net.com/project/csi-eu

CSI EU: pot do družbene odgovornosti za mala in srednja podjetja
ISO 26000
Leta 2010 je Mednarodna organizacija za
standardizacijo objavila standard ISO 26000 s
smernicami za družbeno odgovornost.
Standard ISO 26000 opredeljuje družbeno
odgovornost, nudi pomoč vsem vrstam
podjetij pri učinkovitem uresničevanju načel
družbene odgovornosti ter vključuje primere
dobrih praks.

Uporaba učnega portala
Čeprav je učni portal v prvi vrsti namenjen malim
in srednjim podjetjem, je zanimiv tudi za druge
deležnike. Javno dostopen portal vključuje tako elemente usposabljanja kot tudi svetovanja. Učno
gradivo pojasnjuje elemente standarda ISO 26000
(npr. temeljna načela in bistvene sestavine) ter
vključuje orodja za uresničevanje načel družbene
odgovornosti. Med drugim so obravnavana tudi
naslednja vprašanja:

Učni portal CSI
EU
Na
osnovi
standarda
ISO 26000 je bil razvit
spletni učni portal, ki nudi
podporo podjetjem pri
uresničevanju
načel
družbene
odgovornosti.
Splošni cilj portala je izboljšanje
kakovosti
ter
učinkovitosti
poklicnega
izobraževanja v Evropi in
tako
okrepiti
globalno
konkurenčnost
evropskih
podjetij.
Portal
bo
omogočil
vodstvenim uslužbencem, da ocenjujejo in
hkrati povečujejo uspešnost podjetja v zvezi z
družbeno odgovornostjo.

Kako
proučiti
dosedanja prizadevanja za uvajanje
družbene
odgovornosti?

CSI EU
CSI EU je partnerstvo, ki ga je ustanovila in financirala evropska mreža
PREPARE, ki ima več kot 20 let izkušenj
na področju trajnostnega razvoja in
čistejše proizvodnje.
CSI EU se
vprašanji:

Kaj je potrebno
upoštevati
pri
izdelavi
profila
družbene
odgovornosti?
Kako vzpostaviti
in ohranjati stik z
interesnimi
skupinami?


Kako spremljati
uresničevanje načel
družbene odgovornosti in poročati
o napredku?


Sledite spodnji povezavi za prijavo v
učni portal, kjer se boste seznanili z
različnimi možnostmi uporabe.

www.csieu.uni-mb.si

z

naslednjimi

 Kako uresničiti načela družbene od-





ukvarja




govornosti v malih in srednjih
podjetjih?
Na kak način bi lahko standard ISO
26000 usmerjal implementacijo
družbene odgovornosti?
Razvoj praktičnih smernic in usposabljanj za uresničevanje načel
družbene odgovornosti.

Financiranje
Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije. Vsebina publikacije je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

