
Vabilo na spletno usposabljanje 

Pridobitev Certifikata družbeno odgovorno podjetje in sodelovanje z NVO  

 
Spoštovani!  
 
Slovenska karitas v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom, ki je v Sloveniji nosilec certifikata Družbeno 
odgovorno podjetje (certifikat CDOP), vabi na usposabljanje o pridobitvi Certifikata družbeno 
odgovorno podjetje v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim 
sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje 
zadeve RS. 

 
Kdaj? 16. november 2022 (13:00 – 15:00) 

Kje? Preko spletne platforme Zoom (povezavo prejmete po prijavi) 
Prijava: https://forms.gle/W2xvoeSZo728BMbx9 

 
S preglednim etičnim ravnanjem družbeno odgovorna podjetja prispevajo k trajnostnemu razvoju, 
hkrati pa k večji pripadnosti in povezanosti zaposlenih v podjetju ter k večjemu ugledu in promociji 
podjetja v družbi. Družbena odgovornost podjetji se lahko krepi tudi v sodelovanju z neprofitnim 
sektorjem – nevladnimi organizacijami (NVO), ki delujejo na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji 
in/ali tujini.  
 
Usposabljanje bo pokrivalo sledeče teme:  

- kaj je družbena odgovornost podjetij,  
- o temeljih certifikata CDOP, komu je namenjen in zakaj se odločiti zanj,  
- kakšni so temeljni ukrepi in pogoji v podjetjih ter postopek pridobitve certifikata CDOP, 
- predstavitev kataloga iz katerega podjetja lahko izbirajo ukrepe,  
- kako se ohranja oz. nadgradi certifikat CDOP, 
- primeri slovenskih podjetij in organizacij, ki so že pridobile ta certifikat (glede njihove 

dejavnosti, velikosti, statusne oblike itd.),  
- kako je certifikat umeščen v mednarodnem prostoru,  
- o nagradi za Družbeno odgovorne sinergije (podjetja in civilna družba), 
- dobre prakse sodelovanja med slovenskimi podjetji in nevladnimi organizacijami (NVO) pri 

projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, 
- informacije glede najave javnega razpisa MZZ, kjer so možnosti sodelovanja zasebnega 

sektorja z NVO v projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja.  
 

Govorci na usposabljanju:   
- Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas: uvodni pozdrav, 
- Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut: vse o Certifikatu družbeno odgovorno podjetje, 
- Darja Sekula Krstič, Forum za enakopravni razvoj -  FER in Jana Lampe, Slovenska karitas: 

predstavitev primerov dobrih praks sodelovanja NVO z zasebnim sektorjem v mednarodnih 
projektih,  

- Vesna Čuber, vodja sektorja za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči, Ministrstva za zunanje zadeve: predstavitev najave javnega razpisa. 

Na dogodek so vabljena podjetja ter NVO.  

 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na jana.lampe@karitas.si, 031 344 481. 

Vljudno vabljeni!  

Dogodek poteka v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju 
mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na 
področju mednarodne humanitarne pomoči s Slovensko karitas. Izvaja ga Slovenska karitas v partnerstvu s Platformo SLOGA. 
Izražena mnenja so mnenja sodelujočih in ne predstavljajo uradnega stališča financerjev - Vlade Republike Slovenije ali 
Ministrstva za zunanje zadev.     


