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Sporočilo za medije

Za objavo!

HORUS 2013

Za več družbene odgovornosti: Seminar dobre prakse slovenskih družbeno
odgovornih podjetij
Na seminarju se bodo udeleženci podrobneje seznanili z najboljšimi praksami slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih
nagrajencev Horus (2009 - 2012), kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju ali zavodu na različnih
področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), prav tako pa bo na seminarju predst avljen razpis HORUS 2013 in
kako se nanj prijaviti.

(Maribor, 3. september 2013) – IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko
društvo za odnose z javnostmi, v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013,
organizirata v petek, 6. septembra 2013, Horus 2013 - Seminar dobre prakse slovenskih družbeno
odgovornih podjetij. Na seminarju se bodo udeleženci podrobneje seznanili z najboljšimi praksami
slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev Horus (2009 - 2012), kako
učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju ali zavodu na različnih področjih
(zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), prav tako pa bo na seminarju predstavljen
razpis HORUS 2013 in kako se nanj prijaviti. Seminar je namenjen predstavnikom podjetij, zavodov in
posameznikom, ki želijo izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tistim, ki
imajo namen kandidirati za nagrado Horus 2013. Seminar bo potekal v prostorih IBM Slovenija d.o.o.
(Ameriška ulica 8, Ljubljana). Dodatne informacije, program in prijavnica so objavljeni tukaj.
Na seminarju bodo svoje primere predstavili: Mateja Čotar (UniCredit Banka Slovenija d.d.), Andrej Janko
(BTC d.d.), Katja Škrlj (Atech Elektronika d.o.o.), Danilo Burnač (Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.),
Marko Lotrič (Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o.), Rajko Dolinšek (Informa Echo d.o.o.) in Sonja Petrič
(Zobozdravstveni center Alfa Dental d.o.o.). Po zaključku predstavitev primerov, sledi še pregled prijavnice
HORUS 2013 in diskusija s potencialnimi prijavitelji na razpis. Seminar poteka v sodelovanju z IBM Slovenija
d.o.o. in Ameriško gospodarsko zbornico.
Razpis HORUS 2013, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v
partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami, je odprt do 15. oktobra 2013. Z
razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni
odgovornosti. Nagrada bo tako kot lani podeljena v več kategorijah: podjetja (majhna, srednje velika in
velika) in zavodi. Objavljeni so še trije razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oz.
organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju, v sodelovanju z
Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je objavljen tudi razpis za posebno priznanje
Slovencem v zamejstvu in po svetu. Nagrada HORUS bo letos podeljena petič. Vse informacije o nagradi
HORUS pa so objavljene na spletni strani www.horus.si.
Zasnovo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus sta spomladi 2008 pripravila Sekcija za
spodbujanje družbene odgovornosti v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi in IRDO – Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti. Prvič je bila podeljena junija 2009, doslej pa se je projektu pridružilo že več
kot 15 podpornih partnerjev, zlasti strokovno-interesnih organizacij in medijev. Lani so nagrado HORUS v
kategoriji podjetja prejeli: mikro-majhna podjetja: Zobozdravstveni center Alfa Dental d.o.o., srednje velika
podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d.
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Posebno priznanje in nagrado za podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je
prejela Barbara Antolič (Dom Sveta Ana, Hrvaška), posebno priznanje je prejel Borut Meršak (Slovaška),
posthumno priznanje pa Jože Kastelic (J. Kastelic Limited, Toronto, Kanada). Splošno posebno priznanje
so prejeli še društvo Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Zveza Potrošnikov
Slovenije in Anton Komat. Več informacij o preostalih nagrajencih in razpisu je dosegljivih na spletnem
mestu nagrade Horus.

Dodatne informacije:
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Anita Hrast, direktorica
gsm: 031 344 883
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si
www.horus.si

Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti
Slovenskem društvu za odnose z javnostmi
Lidija Novak, predsednica sekcije
gsm: 031 522 240, e-pošta: lidija.novak@piar.si
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