Častni pokrovitelj:
dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije

Sporočilo za medije!

Za objavo!

HORUS 2011

Objavljen razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost –
HORUS 2011
Z razpisom HORUS 2011, ki poteka do 20. septembra, želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope k družbeni odgovornosti
podjetij in letos prvič tudi zavodov. V okviru nagrade HORUS bosta letos podeljeni tudi dve posebni priznanji: novinarju in podjetniku s
slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu in/ali po svetu.

(Maribor, 6. junij 2011) – IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko
društvo za odnose z javnostmi sta 3. junija 2011, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr.
Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami,
objavila razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS 2011. Z razpisom HORUS
želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in tudi zavodov k družbeni
odgovornosti. Letos je v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prvič
objavljen še razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu, na pobudo
organizatorjev projekta in partnerskih organizacij pa tudi razpis za posebno priznanje novinarjem.
Družbena odgovornost pomeni mnogo več od dobrodelnosti, je predvsem poštenost brez zlorabe
preko meja, ki jih zahteva zakonodaja. Tako jo opredeljujejo Združeni narodi, Evropska unija in od
novembra 2010 tudi standard družbene odgovornosti ISO 26000, ki izrecno pove, da je podlaga za
družbeno odgovorno ravnanje vzajemna, ne pa enostranska odvisnost, ki vodi k celovitemu namesto
enostranskemu pristopu.
Nagrada je namenjena podjetjem in letos prvič tudi zavodom, ki se zavedajo družbene
odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih
déležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti
razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo vključujejo v strateško vodenje ter v
svoje poslovanje, ki naj bo tudi v času krize družbeno odgovorno, saj to preprečuje mnogo težav.
Razpis poteka do 20. septembra 2011, nagrada pa bo podeljena v več kategorijah: podjetja (majhna,
srednje velika in velika) in zavodi. Vse dodatne informacije o razpisu so objavljene na spletni strani
www.horus.si. Predvidoma v začetku septembra bo potekal tudi seminar za prijavitelje, kjer se bodo
udeleženci še podrobneje seznanili o tem kako se prijaviti na razpis, prav tako pa bodo nekdanji
prejemniki nagrad HORUS predstavili svoje izkušnje z družbeno odgovornostjo.
Nagrada HORUS bo letos podeljena tretjič, na razpis pa se lahko prijavijo podjetja in zavodi, ki
izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom
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določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni
slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij.
V okviru nagrade Horus bosta letos prvič podeljeni tudi dve posebni priznanji (1) za novinarja/ko in
(2) za podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu. Kandidate za
posebna priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, ustanove, podjetja ipd., kandidat za posebno
priznanje pa ne more kandidirati samega sebe. Več informacij o razpisih za posebna priznanja je na voljo na
spletni strani www.horus.si.
Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v
razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Zaslužni profesor
ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega
odbora nagrade Horus, je o projektu povedal: »Z nagrado želimo opozoriti, da je za vsako dejanje najprej
odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo
učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo, podjetje, družbo, v kateri smo vsi soodvisni. Ta
nagrada naj bi krepila zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in promovirala primere
dobre prakse v javnosti ter tako spodbujala organizacije k bolj odgovornemu in zato učinkovitemu
poslovanju. Ekonomsko je pomembna, ker preprečuje težave in stroške, ki jih povzroča nepošteno
ravnanje.«
Pobuda za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost je nastala spomladi 2008, pobudnikoma
Sekciji za spodbujanje družbene odgovornosti v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi in IRDO
– Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti. V letu 2010 sta med šestimi finalisti nagrado prejela UniCredit
Banka Slovenija, d.d. in Abbott Laboratories, d.o.o, v letu 2009 pa so jo med 11 finalisti prejeli: Trimo

Trebnje d.d., Atech elektronika d.o.o. in Informa Echo d.o.o.
Podporni partnerji Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2011 so: Združenje
Manager, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Štajerska gospodarska zbornica, Dnevnik, časopisno
založniško podjetje, d.d., Delo, družba medijskih vsebin, d.d., Združenje delodajalcev Slovenije, Ameriška
gospodarska zbornica, Slovensko združenje managerk in managerjev nevladnih organizacij, Društvo za
marketing Slovenije, Slovenska fundacija za poslovno odličnost, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu. Častni pokrovitelj nagrade je dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije.
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