2. nacionalna konferenca

Spodbujamo zelena delovna mesta
4. november 2014, od 9. do 15. ure, Hotel Lev, Ljubljana
Zelena delovna mesta zmanjšujejo
stroške in prispevajo k napredku.
Zelena delovna mesta imajo
visoko dodano vrednost
in zmanjšujejo onesnaževanje.
Zelena delovna mesta rešujejo
gospodarsko, okoljsko in socialno krizo.
Zelena delovna mesta so
delovna mesta prihodnosti.

Zelena delovna mesta
so vaša delovna mesta.

Katera partnerstva se lahko pohvalijo z največjimi dosežki na področju zelenih delovnih mest?
Kako teorijo uspešno spremeniti v zeleno prakso?
Kako lahko skupaj odgovorimo na gospodarske, socialne in okoljske izzive?
Vabljeni na konferenco, kjer bomo nadgradili lani začeta prizadevanja za ustvarjanje zelenih delovnih
mest z udejanjanjem trajnostne družbe. Pri tem nam bodo v navdih izkušnje osrednjega govorca,
strokovnjaka za sistemsko oblikovanje in uresničevalca modre ekonomije, profesorja Luigija Bistagnina,
ki bo z nami delil svoje bogato znanje na področju prenosa teorije v prakso, spoznali pa bomo tudi dobre
prakse, izbrane na nagradnem natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta.
Konferenca je namenjena predstavnikom vlade, občin, podjetij, zadrug, socialnih partnerjev, svetovalcev
za zaposlitve, strokovno-interesnim združenjem, bankam in skladom, iskalcem zaposlitve, nevladnim
organizacijam in medijem.
Prihodnost je že tu. Bodite tudi vi.

Program
Udeležba na konferenci je brezplačna. Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 2. novembra na prijavnici.
Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.zelenadelovnamesta.si.
Plenarni del konference lahko spremljate tudi preko neposrednega prenosa v živo na spletnem mestu
http://www.studio12.tv/zelenadelovnamesta-prenos. Prijavite se lahko tukaj.
8:30 - 9:00
9:00

Prihod udeležencev in registracija
Uvod v konferenco
•
•
•

Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
dr. Anja Kopač Mrak, Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Interaktivno spoznavanje s temo srečanja
Kako preseči trenutni gospodarski model ob sočasni usmeritvi družbe v trajnostni razvoj, Luigi Bistagnino, predstojnik magistrskega študija
sistemskega oblikovanja, Politehniška univerza v Torinu
Moderirana razprava, vprašanja in odgovori
11:00

Odmor za osvežitev

11:30

Predstavitev nagrajencev natečaja in podelitev nagrad

12:00

Naslednji koraki za preboj zelenih delovnih mest?
Identifikacija ključnih kompetenc in možnih prispevkov posamičnih sektorjev za dosego skupnega cilja – celovit razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji,
moderirano delo v skupinah
Rezultati dela v skupinah, moderirano poročanje

14:00

Prigrizek in mreženje

15:00

Zaključek konference

Konferenca poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Dogodek je organiziran v okviru
projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
Medijski partner projekta je Dnevnik, d.d. Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja
evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.

