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9. IRDOmednarodna konferenca
»Družbena odgovornost in izzivi
časa 2014: Zdravje - osebna in/ali
družbena odgovornost«
Dušan Nolimal
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in
Univerza v Mariboru sta v sodelovanju s podpornimi
partneiji 6. in 7. marca 2014 organizirala že deveto IRDOmednarodno

konferenco »Družbena odgovornost in izzivi
časa 2014: Zdravje osebna in/ali družbena odgovornost?«.
Na njej je s 37 prispevki sodelovalo 55 avtoijev iz enajstih
držav.

Konferenca je bila organizirana v sodelovanju z Mednarodno
akademijo za sistemske in kibernetske znanosti (IASCYS),

Dunaj, Evropsko akademijo znanosti in umetnosti, Salzburg,
CSR Europe, Enterprise 2020, Štajersko gospodarsko zbornico,

Združenjem Manager in drugimi partnerji. Sponzorji konference

so bili Prohit, d. o. o. MedisM, d. o. o. Morje znanja,
d. o. o. in Identiks, kartični sistemi, d. o. o. Partner s področja
spremljanja medijev je bil Press Clipping, medijski partnerji pa
Večer ČZP, d. d. Ekomagazin. si in Med. over. net. Konference
so se udeležili znanstveniki, raziskovalci, podjetniki, strokovnjaki,

študenti in mnogi drugi, vključno z raziskovalci iz Nacionalnega

inštituta za javno zdravje (NIJZ). 131 udeležencev te
mednarodne konference je sprejelo več sklepov. Skupno
sporočilo vseh udeležencev je, da potrebujemo uravnoteženje
med zasebnim in delovnim življenjem, med osebno in družbeno
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Mag. Dušan Nolimal, dr. med. specialist socialne medicine, NIJZ: »Povezovanje

raziskovanja, politike in prakse v javnem sektorju in širše naj prispeva k večji
(korporativni) družbeni odgovornosti.

skrbjo za zdravje posameznika in družbenih sistemov, tudi
organizacij, podjetij. Pri tem bi bila zelo koristna Strategija
družbene odgovornosti Slovenije, ki je Slovenija še nima, zato

jo je nujno potrebno čim prej zapisati in izvajati.

Številni mednarodni in domači prispevki na konferenci so
pokrivali naslednja področja: a) telesno, duševno in socialno
zdravje kot komponenta osebne in/ali družbene odgovornosti;
b) zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ravnotežje

med delovnim in prostim časom;
c) človekove pravice in podjetništvo,
d) mednarodna, evropska, nacionalna in lokalna
merila, ki podpirajo družbeno odgovornost v
zakonodaji in politikah na področju zdravja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru
projekta »Povezovanje raziskovanja, politike
in prakse v javnem zdravju« že drugo leto
zapored sistematično razvija koncepte
promocije psihosocialnega zdravja, integritete
in družbene odgovornosti na delovnem

mestu kot del povezovanja raziskovanja,
politike in prakse v javnem sektorju in širše.

To bo prispevalo k večji (korporativni)
družbeni odgovornosti tudi v zdravstvenem
sektorju ter pri oblikovanju Strategije
družbene odgovornosti Slovenije. Slovenska
vlada, državna uprava in javni zavodi bi
morali biti pri pripravi nacionalnih strategij
na področju družbene odgovornosti bolj
aktivni, kot so trenutno. Potrebno je vršiti
mednarodno izmenjavo, na dnevnem redu

razprav mora biti aktivneje vključena
družbena odgovornost. Nujen je deležniški dialog in zapisana
strategija ter izvedene aktivnosti. Potrebujemo Strategijo
družbene odgovornosti Slovenije, ki je Slovenija kot ena redkih
evropskih držav še nima, zato jo je nujno potrebno čim prej
zapisati in izvajati.

Enaslov: Dusan. Nolimal@NIJZ. si
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