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Finalisti in nagrajenci HORUS 2014

POSLOVNI KLUB HORUS,
mreža družbeno odgovornih podjetij,
ki posreduje znanja in izmenjuje izkušnje
Poslovni klub HORUS je klub družbeno odgovornih (t.j. do
ljudi in narave) podjetij, finalistov in nagrajencev
Slovenske nagrade za družbeno odgovornost
Horus. V njem se združujemo dosedanji prijavljeni na ta
razpis ter nagrajenci in finalisti te nagrade.
Nastal je leta 2015, ker menimo, da je sedaj nastopil čas,
da naredimo skupno zavezo Sloveniji in pomagamo tudi
drugim podjetjem krepiti družbeno odgovornost. Želimo
sodelovati z odgovornimi podjetji in z njimi nadgrajevati
naše delo.
Zato zlasti tista podjetja, ki se še niso prijavila na razpis
za nagrado Horus, vabimo, da se prijavite na razpis za
pridobitev nagrade Horus v tekočem letu in da se nam
tako pridružite v Poslovnem klubu HORUS.

Več:
www.horus.si
nagrada.horus@irdo.si
031 344 883

Več kot nas bo, prej bo Slovenija bolj družbeno
odgovorna.
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POSLOVNI KLUB HORUS,
mreža stalno učečih se družbeno odgovornih podjetij
Poslanstvo
Želimo spremeniti dojemanje družbene odgovornosti v podjetjih, in preko podjetij širiti družbeno
odgovornost v javne ustanove in državne organe ter posledično tudi preko njih do najmlajših v vrtcih
in šolah. Delujemo z namenom, da z družbeno odgovornostjo vplivamo na oblikovanje širših družbenih
učinkov, zlasti na uspešnost Slovenije in dobro življenje njenih prebivalcev.
Vizija
V treh letih želimo postati poslovni klub z najmanj 100 aktivnimi člani.
Kaj počnemo v poslovnem klubu?
Podjetja, dosedanji nagrajenci in finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus,
izmenjujemo znanja, izkušnje ter dobre prakse naših članov in drugih podjetij, se družimo z družbeno
odgovornimi podjetji ter poskušamo narediti več za ozaveščanje o pomenu družbene odgovornosti
ljudi in podjetij ter drugih organizacij.
V svoji vsakdanji praksi v svojih poslovnih in osebnih okoljih širimo uporabo načel družbene
odgovornosti, sprejete na svetovni ravni v ISO 26000 (ISO 2010) in podprte z dokumentom Evropske
unije, ki pravi, da je družbena odgovornost pot iz sedanje (globalne družbeno-ekonomske) krize (EU,
2011). Ta načela so: pristojnost /uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do
deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje do mednarodnih norm, spoštovanje do
človekovih pravic.
Kako?
Delujemo pod okriljem Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, ki koordinira naša srečanja in
pripravlja izobraževalne vsebine za nadgradnjo naših znanj in poslovnih praks. Imamo delovno
predsedstvo, ki pripravlja zasnovo programa dela za tekoče leto, dopolnijo in potrdijo pa ga člani
kluba. Večkrat letno organiziramo srečanja in si ogledujemo dobre prakse. Nudimo podporo inštitutu
IRDO pri uvajanju nacionalnega interesa v povezavi z družbeno odgovornostjo na nivoju države.
Kako postati član kluba?
Vsi kandidati, ki se kadarkoli prijavijo na tekmovanje za nagrado Horus, lahko postanejo člani Kluba
Horus. V klub se včlanijo prostovoljno. Sprejmejo program dela za tekoče leto in se dogovorijo o
medsebojni izmenjavi izkušenj, znanj, dobrih praks in se udeležijo izobraževanj, ki jih pripravljajo v
sodelovanju z inštitutom IRDO. Natančnejše delovanje Kluba Horus je zapisano v poslovniku tega
kluba.
Pogoj za vstop v klub je že pridobljena izkušnja z družbeno odgovornostjo v okviru sodelovanja na
razpisu za nagrado Horus. V imenu pravnih oseb so člani kluba predstavniki za DOP, direktorji in/ali
druge vodje ter pooblaščenci organizacij. Članarine za članstvo v klubu ni. Člani spodbujamo druga
podjetja, da se prijavijo na razpis za nagrado Horus, kjer je to mogoče. Člani kluba smo hkrati
gostitelji dogodkov in srečanj članov, na katerih se gostitelj predstavi s svojo dejavnostjo in družbeno
odgovornimi praksami drugim članom. Sedaj združujemo že več kot 60 članov, Horus finalistov in
nagrajencev, prejemnikov priznanj in nagrad vse od leta 2009.
Inštitut IRDO nam:
• posreduje aktualna spoznanja in novosti s področja družbene odgovornosti,
• omogoča razvoj in nadgradnjo družbene odgovornosti v naših organizacijah,
• organizira vzajemno izmenjava znanj, spoznanj, dobrih praks med člani kluba.
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DOBRE PRAKSE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI NIMAJO MEJA!
Povezujmo se, sodelujmo in pomagajmo k dobrim praksam tudi drugim!
Hvala za vaše sodelovanje in akcijo!

Smo ponosni prejemniki priznanj in nagrad na področju družbene odgovornosti!

