RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2015

Za takojšnjo objavo v medijih!
HORUS 2015

Rok za oddajo vlog na razpis za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost HORUS 2015 podaljšan!
Razpis za nagrado Horus 2015 je podaljšan do 30. septembra 2015
(Maribor, 23. september 2015) Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus se je na
današnji seji odločil, da zaradi obsežnosti vprašalnika in želje po kakovostnih prijavah podaljšuje rok
za oddajo vlog 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. Podaljšanje roka oddaje vlog velja za vse kategorije prijav.
»Zavedamo se, da je nagrada Horus pripomoček podjetjem in zavodom, da z njeno pomočjo
zgradijo celovito strategijo družbene odgovornosti in da ob tem pripravijo samoanalizo svojega doslej
opravljenega dela,« je o nagradi Horus povedala Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene
odgovornosti in koordinatorica projekta. »Ko začnejo podjetja zbirati podatke o tem, kar so doslej naredila,
ugotovijo, da marsikaj družbeno odgovornega že počnejo, pa doslej še niso nikoli tega povezali v celoto. In
prav celosten pristop in integriranost družbene odgovornosti v vse funkcije organizacije, podjetja, je ključno
za doseganje sinergičnih učinkov podjetij in zavodov in s tem njihove večje prepoznavnosti, učinkovitosti ter
ustvarjanja prihodkov. Vsi kandidati se ob tem veliko naučijo o družbeni odgovornosti in tako kot ambasadorji
širijo zavedanje o pomenu družbene odgovornosti s svojimi primeri dobre prakse tudi med druge,« je še
dodala Hrastova.
Kandidati za nagrado Horus 2015 morajo po novem svoje vloge oddati najkasneje do 30. septembra
2015. Ocenjevanje bo potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 %
vseh možnih točk. 26. Oktobra 2015 bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2015 pa bo 17. novembra
2015 v Novi Gorici v okviru Slovenskega foruma inovacij.
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