RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2015

Za takojšnjo objavo v medijih!
HORUS 2015

Jutri delavnica za prijavitelje na razpis za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost HORUS 2015
Organizatorji so doslej prejeli že 13 prijav pravnih oseb, razpis za nagrado Horus 2015 je odprt do 25. septembra 2015.

(Ljubljana, 7. september 2015) V torek, 8. septembra 2015, bo v Ljubljani v NLB Centru inovativnega
podjetništva od 10. do 13. ure potekala delavnica z naslovom »Prijava na razpis za Slovensko nagrado za
družbeno odgovornost - Horus 2015 in priprava strategije družbene odgovornosti pravnih oseb«.
Organizatorji so letos prejeli že 13 prijav za sodelovanje na natečaju, razpis za nagrado Horus 2015 pa je
odprt do 25. septembra 2015. Doslej se je prijavilo eno mikro podjetje, štiri majhna, tri srednje velika,
eno veliko podjetje ter štirje zavodi. Organizatorji do izteka razpisa pričakujejo še nekaj prijav.
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.
Slovenska in tuja uspešna podjetja se zavedajo, da so soodvisna od svojih zaposlenih, poslovnih
partnerjev, okolja, skupnosti in dobrega vodenja. Ko imajo to usklajeno, dosegajo vrhunske rezultate.
Tudi v Sloveniji je vse več podjetij, zavodov in organizacij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti
kot odgovornosti za svoje vplive na družbo, upoštevanje soodvisnosti in trud za celovitost ter
uravnoteženega poslovanja na vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja ali zavoda. Tem slovenski
organizatorji omogočajo, da se predstavijo s svojimi dobrimi praksami in da za takšno delovanje navdušijo
še druge.
Na delavnici bodo predstavili vseslovensko akcijo »Podjetno do družbenih učinkov 2015«, najboljše prakse
slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev Horus (2009 - 2014) ter kako učinkovito
pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu na različnih področjih (zaposleni, okolje,
dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), usklajeno s smernicami standarda za družbeno odgovornost
ISO26000). Govorili bodo o novostih s področja družbene odgovornosti in razpisu za nagrado HORUS 2015
ter kako se nanj prijaviti. Na delavnico vabijo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli
izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tiste, ki imajo namen kandidirati za
nagrado Horus 2015. Organizatorja delavnice sta IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in SPIRIT
Slovenija, javna agencija v sodelovanju s Centrom inovativnega podjetništva NLB d.d., Ljubljana, in
podpornimi partnerji projekta Horus 2015.
Razpis za nagrado Horus je tokrat objavljen sedmič, z njim pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite
pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost 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. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter 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.
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.
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