RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2015

Za takojšnjo objavo v medijih!
HORUS 2015

Izteka se rok za prijavo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost HORUS 2015
Razpis za nagrado Horus 2015 je odprt samo še do 25. septembra 2015

(Maribor, 22. september 2015) Izteka se rok za prijavo na že sedmi razpis za Slovensko
nagrado za družbeno odgovornost - Horus 2015. Z razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi
celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Za nagrado HORUS 2015
se lahko potegujejo: podjetja (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi. Objavljeni
so še trije razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v
kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju/ki ter v sodelovanju z Uradom Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po
svetu. Razpis za vse kategorije je odprt do 25. septembra 2015, za prijave za posebna priznanja je
udeležba brezplačna.
Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2015 je vodilna slovenska nagrada s področja
uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Junija 2014 je nagrada Horus prejela Nacionalno
priznanje za odličnost v spodbujanju evropskega podjetništva v kategoriji Odgovorno in odprto podjetništvo.
Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so junija 2015 ustanovili Poslovni klub
Horus, ki združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter
dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja.
Nagrado Horus 2015 podeljujejo IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija,
javna agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi podpornimi
partnerji. Sofinancirajo jo prijavitelji, Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu. Častni pokrovitelj nagrade je predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor.
Podporni partnerji nagrade so: Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev
Slovenije, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Londonska šola za odnose z javnostmi,
Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje
za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Zavod PIP, Združenje delodajalcev Slovenije in
Združenje Manager. Medijski podporniki nagrade HORUS 2014 so: Med.Over.Net, Moja Slovenija, osrednja
revija za Slovence po svetu in zamejstvu, Dnevnik in Marketing magazin. Partner klipinga je Press Clipping
d.o.o.
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