RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2018

RAZPIS ZA
POSEBNO PRIZNANJE ZA NOVINARJA/KO
v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2018

3.10.2018
www.horus.si

Organizatorja:

Sofinancerja:

RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS 2018

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v
sodelovanju s podpornimi partnerji projekta in v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost HORUS 2018, podeljujeta posebno priznanje za novinarja/ko, ki :
• z objavljanjem pozitivnih zgodb o družbeni odgovornosti organizacij (nevladnih in drugih organizacij,
podjetij, ustanov) ter posameznikov širi primere dobre prakse in spodbuja ostale k tovrstnim
aktivnostim, pri tem pa se ne omejuje na dobrodelnost, ki je le ena od številnih vsebin družbene
odgovornosti (človekove pravice, delovna razmerja, naravno okolje, poslovne prakse, odjemalci,
širša družbena skupnost, vodenje organizaciji – s skupnim imenovalcem v soodvisnosti in
celovitosti),
• izkazujejo svojo družbeno odgovornost skozi prakticiranje načel družbene odgovornosti –
pristojnost/uradna odgovornost, preglednost, etično obnašanje (poštenost, enakopravnost,
celovitost, skrbnost do ljudi, živali in okolja ter zavezanost upoštevati vpliv dejavnosti in odločitev na
interese deležnikov), spoštovanje deležnikov, vladavine prava, mednarodnih norm, človekovih
pravic;
• z razkrivanjem in opozarjanjem na družbene probleme (vključno s predlogi za rešitev le-teh) s
področja družbene odgovornosti dosega viden vpliv v družbi.
Pravila sodelovanja na razpisu:
1. Predlog poda sam posameznik/ca, ki je kandidat/ka za priznanje, ali pa ga predlaga druga fizična ali
pravna oseba.
2. Prijavitelji morajo prijavi priložiti tudi obrazložitev in dokazila, na osnovi katerih bo strokovna komisija
ocenjevala prijavo (opis kandidata/tke, utemeljitev predloga, prispevke, priznanja, priporočila, objave,
možen doseg – več je zapisano v pogojih sodelovanja).
3. Predlagani/a kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za prijavo:
 Kandidat/ka je novinar medijske hiše, vpisane v register medijev, ali novinar s statusom
samostojnega novinarja,
 Kandidat/ka piše in objavlja svoje prispevke za registrirane medije,
 Kandidat/ka piše in objavlja svoje prispevke, ki se nanašajo na družbeno odgovorne teme (okolje,
skupnost, trg, zaposleni, vodenje, človekove pravice, etika, pravice potrošnikov, drugo), in načela
družbene odgovornosti v praksi,
 Kandidat/ka je v preteklem letu objavil/a svoje novinarske prispevke, ki po vsebini, količini, teži in
kakovosti prispevka presegajo običajna novinarska dela,
 Kandidatovi/tkini novinarski prispevki imajo velik učinek v javnosti (objavlja v medijih visokega
dosega, uporablja različne medijske kanale (tisk, splet, elektronski, novi mediji…)),
 Kandidat/ka je za svoja dela že prejel/a priporočila ali priznanja stanovskih organizacij in/ali
urednika,
 če kandidata/tko predlaga druga pravna ali fizična oseba, mora pred tem pridobiti soglasje
kandidata/tke.
4. Prispevki morajo biti objavljeni ali predvajani v medijih (tiskanih, elektronskih ali spletnih), ki imajo sedež
uredništva v Sloveniji. Medij mora biti vpisan v razvid medijev.
5. Prispevki naj bodo posredovani v enem tiskanem in enem elektronskem izvodu ter v naslednjih oblikah:
• Tiskani mediji: v obliki .pdf dokumenta (s pripisom medija, rubrike, datuma objave, doseg branosti)
• Elektronski mediji: video in zvočni posnetek v formatu: .mp3 ali .mpeg4 (s pripisom medija, rubrike,
datuma predvajanja, dolžine prispevka, doseg gledanosti oz. poslušanosti)
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•

Spletni mediji: url povezava do prispevkov (s pripisom datuma objave in doseg: število posameznih
obiskovalcev – unique vistors)

6. Pri ocenjevanju se upoštevajo prispevki objavljeni v obdobju od oktobra 2017 do septembra 2018.
7. Ocenjevalno komisijo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti,
predstavniki stanovskih organizacij in predstavniki organizatorjev nagrade ter partnerskih organizacij. V
primeru konflikta interesov v komisiji ocenjujejo člani po načelu samo-izločitve.
8. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala:
• Vsebino prispevkov (novičarsko vrednost prispevkov in ustreznost podanih informacij za širšo
javnost, vzbujanje zanimanja širše javnosti za obravnavane tematike, objektivnost, neodvisnost in
spoštovanje novinarskih etičnih načel).
• Izvirnost in raziskovalno delo novinarja pri svojem delu.
• Doprinos novinarja k večji osveščenosti družbe o družbeno odgovornih temah.
• Število objavljenih prispevkov ni izključno merilo uspešnosti novinarja.
9. Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in prijavni obrazec) je na voljo na spletnem naslovu
www.horus.si, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis.
Način prijave in rok za oddajo:
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z obrazložitvijo
prijavitelja in dokazili (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).
Prijavo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem (1) tiskanem (samo osnovni obrazec, priloge
dodajte le elektronsko) in/ali enem (1) tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka, s prilogami) v
zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj: Prijava na razpis Slovenska nagrada za
družbeno odgovornost HORUS 2018 – posebno priznanje za novinarja/ko« ter na hrbtni strani navedbo
predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež.
Rok za oddajo vlog je 30.10.2018. Elektronska prijava je lahko poslana tudi na el. naslov:
nagrada.horus@irdo.si do 30.10.2018 do polnoči. Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega
datuma prispele na poštni naslov inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor ali po el. pošti na
naslov nagrada.horus.@irdo.si. Vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zaprti ovojnici (kuverti) ali poslana na el. naslov nagrada.horus@irdo.si do 30.10.2018 do polnoči. Vloge, ki
ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji ter pravilniki razpisa.
Organizatorji lahko priznanje kandidatu odvzamejo, v kolikor krši pogoje in pravila razpisa, kot sledi iz
pravilnikov razpisa za nagrado Horus 2018.
Prijavnine ni.
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Pomembni datumi:
Termin
3.10. 2018
3. 10. – 30. 10. 2018
30. 10. 2018
2. 11. 2018
2. 11.-7. 11. 2018
9. 11. – 19. 11. 2018
20. 11. 2018
20. 11. – 30. 11. 2018
13. 12. 2018
December 2018

Dodatne informacije:

Aktivnost
objava razpisa za nagrado Horus 2018
zbiranje prijav na razpis
zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
odpiranje prispelih prijav
zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev
ocenjevanje komisije, 1. krog
razglasitev finalistov za nagrado in priznanja
ocenjevanje komisije, 2. krog
1-dnevni seminar Horus s predstavitvijo dobrih praks Horus - predstavitev
nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj
izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si, 031 344 883

V Mariboru, 3.10.2018
Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus,
zanj ddr. Matjaž Mulej, predsednik, l.r.

