Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC, d.o.o., Kranj vas v okviru projekta
SENSES vabi na

Posvet
Kako socialna podjetja lahko prispevajo k doseganju ciljev
trajnostnega razvoja?
Kdaj: petek 14.6.2019 in sobota 15.6.2019
Kje: Bled, Šolski hotel Astoria, Prešernova cesta 44

(https://www.hotelastoria-

bled.com/)

Socialna podjetja postajajo pomembna gonilna sila gospodarstva in imajo pomembno vlogo
pri reševanju gospodarskih, okoljskih in družbenih izzivov. V Sloveniji imamo že kar lepo število
primerov dobrih praks, ki dokazujejo, da socialna podjetja lahko prispevajo k reševanju izzivov
sodobne družbe. Vendar smo vseeno še na začetku. Za uspešen razvoj socialnih podjetij je
potrebno razmišljati in delovati naprej v smeri razvoja inovativnih modelov socialnega
podjetništva in spodbudnega ekosistema, v katerem bodo posamezniki in socialna podjetja
lahko optimalno izkoristila ideje, znanja in energijo za reševanje izzivov sodobne družbe.
Posvet obsega 3 MODULE.
MODUL 1: Socialna podjetja in izzivi MODUL 2: Ideje za iskanje rešitev na področju
trajnostnega razvoja – primeri dobrih praks odgovornega ravnanja do vode
S strokovnjaki s področja socialnega
podjetništva in predstavniki uspešnih socialnih
podjetij bomo iskali odgovore na vprašanja:
 Kako socialna podjetja lahko prispevajo k
doseganju ciljev trajnostnega razvoja?
 So investitorji pripravljeni vlagati v
inovativne projekte socialnih podjetij?
 Ali in kako blockchain tehnologije
prispevajo k ustvarjanju inovativnih
poslovnih modelov socialnih podjetij?
 S kakšnimi izzivi se socialna podjetja
srečujejo pri vsakodnevnem poslovanju?

Posvet socialnih podjetij bomo povezali z Blejskim
vodnim festivalom, ki bo potekal v četrtek 13.6. in
v petek 14.6. v šolskem hotelu Astoria ter tako
izkoristili priložnost, da poiščemo sinergije in
priložnosti za socialna podjetja na področju
odgovornega ravnanja do vode, ki je glavna tema
Blejskega vodnega festivala. Povezava do dogodka:
bledwf.com/sl/.

MODUL 3: Socialna podjetja se predstavijo
Posvet bomo zaokrožili z razstavo izdelkov slovenskih socialnih podjetij.

PROGRAM POSVETA
PETEK 14. 6. 2019
PANEL 1
10.00 – 10.05

10.25 – 10.35

10.00 – 11.00
Predstavnik BSC
d.o.o. Kranj
Nena Dokuzov,
MGRT
Eva Štraser

10.35 – 10.45

Iris Magajna

10.45 – 10.55

Bogdan Dobnik

PANEL 2
11.00 – 12.00

11.00 – 12.00
Moderator:
Adrijan Bakič
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30

10.05. – 10.25

ODMOR
PANEL 3
13.30 – 14.30

PANEL 4
14.30 – 15.30

14.30 – 15.30
Moderatorka:
Martina Zupan

ODMOR
PANEL 5
16.00 – 16.20

15.30 – 16.00
16.00 – 17.30
Helena Cvenkel

Socialna podjetja danes – primeri dobrih praks
Uvodni nagovor
Primeri pilotnih projektov EU na temo uporabe
blockchain tehnologij za trajnostni razvoj
Primer dobre prakse: EVEGREEN, Izdelava 100%
biorazgradljivih materialov in izdelkov
(http://socialnaekonomija.si/clan/evegreendomen-straser-s-p-eko-piknik/)
Primer dobre prakse: PUPILLAM, Center zelenih
rešitev (http://pupillam.org/)
Primer dobre prakse: BOLJE, dišeča sveča, ki olje
spreminja na bolje (http://www.bolje.si/)
Okrogla miza: Odgovorno do vode
Pogovor z nominiranci za mednarodno nagrado
Odgovorno do vode.
Investicije v tehnologije za izboljšanje okolja in
reševanja problematike podnebnih sprememb
Pogovor bo tekel o projektih in investicijah za
boljše okolje. Srečali se bodo domači in tuji
inovatorji in investitorji ter imeli priložnost
prisluhniti drug drugemu, poiskati skupne točke,
priti do novih spoznanj in načeti teme, kako le-te
uresničiti. Torej, priložnost za udeležence posveta,
da pridobijo nova znanja in stkejo vezi z investitorji
in inovatorji.
Pot do trajnostnega razvoja
Organizira: Global Water Partnership.
Govorci: dr. Aleš Bizjak, Direkcija RS za vode, doc.
Barbara Čenčur Curk, Naravoslovnotehniška
fakulteta, UL, dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za
okolje in prostor RS, Uroš Vajgl, Ministrstvo za
zunanje zadeve RS, Žiga Ščukovt, Youth Water
Community Central and Eastern Europe.
Socialna podjetja danes in izzivi za jutri
Predstavitev rezultatov projekta SENSES s primeri
inovativnih socialnih podjetij na območju
Podonavja

PETEK 14. 6. 2019
16.20 – 16.40

Tadej Slapnik

16.40 – 17.30

Moderatorka:
Darja Radić

Primeri dobrih praks uporabe blockchain
tehnologij za doseganje ciljev Združenih narodov,
ki so zapisani v Agendi 2030 za trajnostni razvoj
Okrogla miza s predstavniki socialnih podjetij: Kje
smo in predvsem, kateri koraki so nujni za
pospešen razvoj socialnih podjetij na Gorenjskem
in v Sloveniji. Govorci: predstavniki socialnih
podjetij; predstavniki njihovih uporabnikov,
strokovnjaki s področja socialnega podjetništva.
Ogled razstave izdelkov socialnih podjetij
Podelitev mednarodnih nagrad Blejskega vodnega
festivala 2019 in podpis zaveze med predstavniki
gospodarstva in vlade o izvajanju ciljev Združenih
narodov, ki so zapisani v Agendi 2030 za trajnostni
razvoj. Zaveza se nanaša na uresničevanje cilja 6:
do leta 2030 je potrebno vsem zagotoviti dostop
do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za
trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

ODMOR
17.30 – 19.30
ZAKLJUČEK in 19.30 – 20.30
DRUŽENJE S
POGOSTITVIJO

SOBOTA 15. 6. 2019
9.00 – 17.00

Razstava izdelkov socialnih podjetij

Lokacijo še sporočimo.

Udeležba na posvetu je brezplačna.
Zaradi omejenega števila prostih mest vas prosimo, da se prijavite na dogodek na mail:
provobis.zavas@gmail.com čim prej oz. najkasneje do torka 11. 6. 2019.
ZA ZAINTERESIRANE RAZSTAVLJAVCE IZDELKOV SOCIALNIH PODJETIJ
Vsi, ki želite predstaviti vaše izdelke, prosim pošljite prijavo s kratkim opisom vaših izdelkov
na mail: provobis.zavas@gmail.com najkasneje do ponedeljka 10.6.2019. Po vaši prijavi,
vam bomo posredovali podrobnejše informacije o razstavnem prostoru.
ZA VSE, KI IMATE INOVATIVNE IDEJE NA PODROČJU ODGOVORNEGA RAVNANJA Z VODO
V okviru Blejskega vodnega festivala je odprt poziv za mednarodno nagrado »Odgovorno do
vode«. Vaše ideje in predloge lahko prijavite do petka 7.6.2019. Povezava do prijave:
http://bledwf.com/awards/?lang=sl. Prosimo vas, da o prijavi obvestite tudi nas na mail:
provobis.zavas@gmail.com.
Za vse ostale informacije smo vam na voljo na mailu: provobis.zavas@gmail.com, mag. Darja
Radić.

