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Kratka predstavitev prijave na razpis 

 

V Zavodu Karo se opredeljujemo med ekonomsko in etično opredelitvijo 

družbene odgovornosti, kjer svojo odgovornost do interesnih skupin kažemo 

skozi podjetje, ki pa mora delovati s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na 

družbo in okolje ter tako prispevati k večji kakovosti življenja družbe.  

Predvsem so to zunanja področja: okoljevarstvena, ekonomska, pripadnost 

lokalni skupnosti, in notranja kot so: naši zaposleni, prilagajanje in ravnanje z 

okoljskimi viri.   

Smo majhen zavod, mikro podjetje, ki je ustanovljen z namenom pomagati 

ranljivim skupinam ljudi na trgu in širše. Zavedamo se odgovornosti etičnega 

delovanja in ob tem zdrave konkurenčnosti  in produktivnosti, ki jo skupaj z RCS 

plasiramo na trg. Osnovna dejavnost Zavoda Karo je spodbujanje socialnega 

podjetništva v Sloveniji in širše.  

Razumemo in se trudimo razumeti drugačnost posameznika. Ob tem gradimo 

pri  tistem na čemer je  posameznik, ki se pridruži timu Zavoda Karo dober, 

bodisi na   svojem specifičnem področju; odlično poznavanje angleščine in 

organizacijske sposobnosti ali specifično znanje popravljanja koles… 

Spoštujemo razlike in upoštevamo oziroma prepoznavamo slabosti, ki jih  kot 

posamezniki imamo in le te poskušamo čim bolj odpraviti oziroma pridobiti 

manjkajoče kompetence. 

V podjetju uporabljamo dva velika in osnovna  kazalca, ki se nanašata na 

notranjo in okoljsko družbeno odgovornost.  

1. Zaposlovanja RCS ( ranljive ciljne skupine) in pri tem dejansko upoštevamo 

temeljno vrednoto zavoda in cilje projekta Karocikel.  
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2. Pridobivanje koles in delov koles iz lokalnih skupnosti za predelavo in 

recikliranje novih Karociklovih koles ter s tem aktivno in konkurenčno 

sodelovanje na trgu.  

Ker smo zaznali potrebo po razvoju socialnega podjetja v Sloveniji smo z 

ustanovitvijo zavoda, ki že  s svojo pravno  obliko ne postavlja dobiček kot 

merljivo in osnovno vrednoto, vstopili v poligon razvoja socialnega podjetništva 

v Sloveniji.  

Ob tem smo v samem začetku delovali in delujemo v prid človeka in 

zaposlenega, kjer želimo delovati etično, ter  vključujemo koncept družbene 

odgovornosti v vse ravni (operacije) podjetja. Pri tem se vsakodnevno 

srečujemo z delom in delovanjem v širši koristi lokalne  skupnosti, družbe, 

okolja  in trga v Sloveniji. 
 


