KONFERENCA: PODJETNICA Z DRUŽBENIM UČINKOM
Koper, 16. 5. 2016 - V sredo, 25. maja 2016, bo v Centru mladih Koper, med 10. in 15. uro, potekala konferenca
Podjetnica z družbenim učinkom, namenjena spodbujanju podjetništva z družbenim učinkom, promociji vloge
žensk v podjetništvu in na vodstvenih položajih ter predstavitvi obstoječih podpornih okolij za razvijanje
podjetništva. PiNA konferenco pripravlja v sklopu mednarodnega projekta Equality for Change (Enakost spolov
preko globalne krepitve zmogljivosti), katerega namen je spopasti se z izzivi enega temeljnih družbenih načel integracijo

načela

enakosti

spolov,

v

sodelovanju

z

družbo KonektOn, Zavodom

Zola

za

razvoj

z

učinkom in Zavodom RS za zaposlovanje.
9.30

REGISTRACIJA UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

10.00

UVODNI NAGOVOR ORGANIZATORJA DOGODKA (Kulturno izobraževalno društvo PiNA)

10.10

ŽENSKO PODJETNIŠTVO IN PODJETNIŠTVO Z DRUŽBENIM UČINKOM
dr. Karmen Rodman, direktorica družbe KonektON, ki ima več kot dve desetletji praktičnih izkušenj v
gospodarstvu in v akademski sferi, tako v vlogi mentorice, coacha, svetovalke, učiteljice ali prijateljice, kot tudi
raziskovalke in snovalke novih modelov podjetniškega (so)delovanja.

10.40

PREDSTAVITEV PODPORNIH OKOLIJ ZA RAZVIJANJE IN KREPITEV ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA
s strani lokalnih in nacionalnih programov, projektov in organizacij, ki na različne načine podpirajo razvoj
podjetništva in prispevajo k dvigu ravni ekonomske neodvisnosti žensk:
KonektON - podporno okolje za žensko podjetništvo
MEMA - Mreža za enake možnosti
Nefiks - Projekt Kolegice
ZRSZ - program Spodbujanje ženskega podjetništva za ženske s terciarno izobrazbo
PiNA - projekt Evropski HUB model za družbeno odgovorne mlade podjetnice/-ke
Rotunda - Inkubator Socialnega Podjetništva
UIP - Univerzitetni inkubator Primorske

11.30

ODMOR S KAVO IN PRIGRIZKOM

12.00

OKROGLA MIZA: PODJETNICA Z DRUŽBENIM UČINKOM
Metka Šori - SWAP je TOP
Mateja Dobovšek - start up družinska škatla Dškatla
Eva Štraser - Eko linija bioplastičnih lončkov za sajenje
Tanja Zonta - Zavod UTRIP: vračanje odsluženih izdelkov v ponovno uporabo
Tina Bačič - Kreatina: Jaz, mikro podjetnica
Moderatorica pogovora: Nataša Rupnik, direktorica Zavoda Zola za razvoj z učinkom, zagovornica
trajnostnega razvoja ter podjetnica z družbenim učinkom v teoriji in praksi, ki oblikuje, pripravlja ter izvaja
izobraževalne in podporne programe za podjetnike in start-upe z družbenim učinkom.

12.50

SVETOVNA KAVARNA: ZAKAJ, KAKO IN KAM? SPOZNAVAMO RAZMIŠLJANJA DRUGIH,
namenjena motiviranju in iskanju poslovnih priložnosti, zato bomo skozi moderirano interaktivno delavnico
formata Svetovne kavarne iskali odgovore Zakaj, kako in kam?.

14.30

MINI SWAP JE TOP (izjmenjevalnica oblačil, modnih dodatkov in idej) IN ZAKLJUCNO DRUŽENJE OB
POGOSTITVI

Konferenca je namenjena podjetnicam, tistim, ki se s podjetništvom (še) spogledujejo, proaktivnim
posameznicam in posameznikom ter tistim, ki bi to rade postale, iskalkam zaposlitve, študentkam in drugim
zainteresiranim.
VEČ O KONFERENCI: KLIK / FACEBOOK DOGODEK: KLIK
Več o projektu Equality For Change – Enakopravnost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti: KLIK
Dodatne informacije: Katerina Kljun, katerina.kljun@pina.si, 051 645 111

