Spodbujanje socialne ekonomije v
Jugovzhodni Evropi
Maribor, Slovenija, 7. marec 2018
10:00-17:30
Social Economy Europe skupaj z Združenjem Socialna ekonomija Slovenije ter v
sodelovanju s Kabinetom predsednika Vlade RS, projektnim partnerjem projekta
SOCIAL SEEDS, Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj, ter občino
Maribor, evropsko prestolnico socialne ekonomije 2018, vas vabi na konferenco
»Spodbujanje socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi, ki bo 7. marca 2018 v
Mariboru, Minoritska cerkev, Vojašniški trg 2a

Evropsko združenje socialne ekonomije, Social EconomyEurope, z namenom izpolnjevanja
zavez iz Ljubljanske deklaracije o socialni ekonomiji za Jugovzhodno Evropo, sprejete na
konferenci v Ljubljani 24. in 25. aprila 2017, ter v okviru predsedovanja Slovenije Nadzornemu
odboru Luksemburške deklaracije, sprejete v Luksemburgu 4. decembra 2015, v sodelovanju z
Združenjem Socialna ekonomija Slovenije, Kabinetom predsednika Vlade RS, projektnim
partnerjem projekta SOCIAL SEEDS, Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj, ter
občino Maribor, evropsko prestolnico socialne ekonomije, vabi na konferenco »Spodbujanje
Socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi«.
Socialna ekonomija postaja ključna omogočitvena ekonomija za prihodnost dela in podjetništva
v Evropski uniji in sosednjih regijah, vključno z regijo Jugovzhodne Evrope. Slovenija je po fazi
utemeljitve ustreznosti koncepta prešla v izvedbeno fazo aktivnosti na področju socialne
ekonomije. S hkratnim povečanjem vidnosti podjetij socialne ekonomije pa je hkrati prispevala k
ustvarjanju močnega ekosistema socialne ekonomije v regiji Jugovzhodne evrope. S tem je
Slovenija postala zgled sodelovanja med različnimi deležniki socialne ekonomije tako na
vertikalni, kot na horizontalni ravni. S podporo, ki jo Slovenija daje nacionalnim mrežam
socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi, prispeva k oblikovanju močne regionalne mreže v tej
regiji, s tem pa pomembno prispeva h krepitvi krovnih mrež in združenj socialne ekonomije na
ravni celotne Evrope.
V času od sprejetja Ljubljanske deklaracije se je tudi na ravni institucij Evropske unije povečalo
zavedanje o obstoju potrebe po oblikovanju programov in instrumentov, ki omogočajo boljši
dostop do financiranja in trga za podjetja socialne ekonomije, s tem pa tudi doseganje
pomembnega družbenega učinka. Na drugi strani pa krepitev podjetij socialne ekonomije
omogoča tudi spremembe poslovnih modelov tradicionalnih podjetij, ki bodo na tak način lahko
dosegala trajnostno poslovanje in s tem trajnostni razvoj celotne družbe.
Krepitev močnih povezav med deležniki socialne ekonomije postaja vse bolj pomembna za
prihodnost dela in poslovanja podjetij.
Vabimo vas, da skupaj z nami ustvarite prihodnost socialne ekonomije!
Prijavite se na: https://goo.gl/forms/UQIxFupgd9TTz8YJ2. Prijave so odprte.

Program:
❖ 9.30 – 10.00 Registracija
Konferenca poteka v angleškem jeziku (zagotovljen je prevod v slovenščino
španščino

in

❖ 10.00 – 10.30 Pozdravni nagovori:

o
o
o
o
o
o

Tadej Slapnik, Državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS
Lazar Lazarov, namestnik ministra za delo in socialne zadeve, Bolgarija
Andrej Fištravec, župan Maribora, Slovenija
Mojca Z. Metelko, Generalna sekretarka Združenja Socialna ekonomija
Slovenije
Juan Antonio Pedreño, Predsednik krovnega evropskega združenja Social
EconomyEurope
Karel Vanderpoorten: predstavnik Evropske komisije, DG GROW, oddelek
za socialno ekonomijo in podjetništvo

❖ 10.30 – 11.30 Okrogla miza 1: Socialna ekonomija v državah Jugovzhodne
evrope in državah podpornicah,
Okroglo mizo moderira predstavnik Social EconomyEurope (Victor Meseguer, SEE
Direktor)
o Predstavnik Slovenije (Tadej Slapnik, državni sekretar)
o Predstavnik Hrvaške (Teo Petričevič, ActGroup)
o Predstavnik Srbije (Neven Marinovič, Smart Kolektiv)
o Predstavnca Makedonije (KlimentinaIlijevski, Public.org)
o Predstavnik Črne Gore (Igor Miloševič, ZID)
o Predstavnica Bosne in Hercegovine (Samira Nuhanovič, Mozaik)

11.30 - 11.45 Odmor za kavo

❖ 11.45

– 12.45 Okrogla miza 2: Ekosistemi socialne ekonomije: primeri dobrih
praks iz Evrope:
Okroglo mizo moderira predstavnica Združenja Socialne ekonomije Slovenije
(NenaDokuzov, članica upravnega odbora)

o
o
o
o
o

Juan Antonio Pedreño, Predsednik CEPES in Social Economy Europe
Nadine Muller, Ministrstvo za delo ter socialno in solidarnostno ekonomijo,
Luksemburg
Claudia Fiaschi, Predstavnica Foruma NazionaleTerzoSettore (tbc)
Joao Leite, Vodja oddelka za odnose z institucijami, CASES, Portugalska
Esteban PELAYO (EURADA): SOCIAL SEEDS in Watify–modernizacija
socialnih podjetij

❖ 12.45 – 13.45 Okrogla miza 3: Inovativne prakse in projekti socialne ekonomije:
Okroglo mizo moderira predstavnica Združenja Socialne ekonomije Slovenije (Mojca Ž.
Metelko, generalna sekretarka)
o
o
o
o
o
o

Blockchain za družbeni učinek (Slovenija, Nena Dokuzov)
Daniel Sorrosal, Vodja politik, FEBEA
Paolo Scaramuccia, LEGACOOP Associative Services in project
Skupnostnih kooperativ
Ivan Božić, Član odbora direktorjev RREUSE in Direktor socialne cooperative
Humana Nova (Hrvaška)
Jean-Christophe Burkel, Direktor of ULESS
Družbeni učinek – Mladi ambasadori (Srbija, Branko Krsmanovič)
13.45 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 15.30 Okrogla miza 4: Kupuj odgovorno
Okroglo mizo moderira predstavnik združenja Socialne ekonomije Slovenija
(Sebastjan Pikl, član nadzornega odbora)
- Mojca Štepic, Predstavitev novele Zakona o socialnem podjetništvu in promocija
socialnega podjetništva s strani državnih institucij
- Mojca Žganec Metelko, »Zakaj in kako – kampanja Kupuj odgovorno v Sloveniji«
- Miro Mihec, Etično oglaševanje in marketing z družbenim učinkom
- Lilijana W. Brajlih, Ponudba z namenom - praktični primer javnega naročanja
lokalno pridelane hrane s strani javnih zavodov
- Tina Arnuš: Moč družbeno odgovorne skupnosti
❖ Zaključni nagovor – perspektiva predsedovanja Slovenije Nadzornemu odboru
Luksemburške deklaracije
o

Tadej Slapnik, Državni sekretar, pristojen za dialogs civilno družbo in
predsedujoči Nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije za 2018
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