VABLJENI NA MEDNARODNO SREČANJE

POSLOVNI MODELI Z DRUŽBENIM UČINKOM – OD NAVDIHA DO AKCIJE
V Ljubljani se bodo srečali pionirji na področju družbenega podjetništva in predstavili uspešne primere poslovnih modelov:

David Barrie, svetovalec, socialni podjetnik in TV producent, njegova vizija – s kreativnimi poslovnimi modeli
dvigniti kvaliteto življenja lokalnih skupnosti. Je soustanovitelj večkrat nagrajene londonske kooperative The
People’s Supermarket v kateri člani skupaj odločajo o tem, kakšni izdelki se bodo prodajali v trgovini in pobudnik
iniciative za skupinsko pridelavo zelenjave v angleškem Middlesbroughu v kateri od lete 2007 sodeluje več tisoč
ljudi.
Sonja Dakić, produktni vodja v socialnem podjetju DajDaj platnene pelene , njena vizija – zmanjšanje količine
odpadkov z uporabo planic iz blaga. Za svoj produkt platnenih plenic iz bambusa so kot prvo podjetje v Srbiji dobili
znak EKO in zaposlujejo ženske nad 50 let, ki so v preteklosti delale v tekstilni industriji, a so po propadu te panoge
postale brezposelne.
Bernhard Hofer, ustanovitelj in glavni idealist podjetja Talentify (TBC), njegova vizija – vsakemu šolarju in
šolarki v Avstriji zagotoviti enake možnosti in priložnosti. V sodelovanju z dunajsko poslovno šolo Schönborngasse
so zasnovali pilotni projekt katerega cilj je postaviti temelje za avstrijsko nacionalno učno-mentorsko platformo.
Njegov projekt se je uvrstil med Top 150 Startupov Pioneers Festival Challenge.
Okrogla miza ‘Razvoj družbenega podjetništva– kako naprej?’ s predstavniki organizacij in podjetij:
Spirit Slovenija CEED, Studio Moderna, Ekonomska fakulteta UL in Zavod Viva
Povezuje: ImpactHub Vienna

Kdaj: 15. oktobra, s pričekom ob 17.00
Kje: Ekonomska fakulteta UL (Lila dovrana Dvorana Generali)

-

PRIJAVITE
SE TUKAJ

Dogodek je del Reinovator izziva 2014, ki je del vseslovenske akcije Podjetno do družbenih učinkov. Projekt soorganizirajo
SPIRIT Slovenija, podjetniška mreža CEED, organizacija Sklad05 in Ekonomska fakulteta ter poteka ob podpori izjemnih
partnerjev iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja.
K prijavi vabimo vse, ki imate poslovni model ali idejo, s katero rešujete družbene, socialne ali okoljske izzive ter prispevate
k ustvarjanju novih trajnostnih delovnih mest. Več informacij o razpisu boste izvedeli na dogodku, Facebook in spletni strani
Zavoda Viva.

organizatorji:

LOGO CMYK

pokrovitelji:

Reinovator izziv poteka s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

