PROGRAMMA (22.10.2015.)
26. NOVEMBRIS
starptautiskā diena
Darba valoda: angļu ar tulkojumu uz latviešu valodā
Moderators: Madara Peipiņa
10:00 - 10:30

Reģistrācija un rīta kafija

10:30 – 10:40

Foruma atklāšana
Ieva Morica, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore
* Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvis

10:40 – 12:30

Pirmā iedvesmas runa
Zoran Puličs, Mozaik Fondacija dibinātājs (Bosnija & Hercegovina)
Sociāli mazaizsargāto grupu nabadzības mazināšanas piemērs

Zorans Puličs ir Bosnijas un Hercegovinas sociālā uzņēmuma Mozaik Fondacija direktors, kā arī viens no Schwab
Foundation sociālajiem uzņēmējiem. Viņš veiksmīgi nodibinājis vairākas bezpeļņas organizācijas un uzņēmumus, kuru
mērķis bija veicināt mazaizsargāto sociālo grupu integrāciju sabiedrībā, kā arī jauniešu un sieviešu izaugsmi.
Mozaik Fondacija ir viens no vadošajiem sociālajiem uzņēmumiem Balkānos. Tam pieder divi veiksmīgie sociālie
uzņēmumi – EkoMozaik un MaŠta Agency – sociālās uzņēmējdarbības attīstības platforma un sociālās
uzņēmējdarbības inkubators.
12:30 – 13:30

Pusdienu pārtraukums

13:30 – 15:00

Otrā iedvesmas runa
Georgijs Losmans-Ilievs, Magdas Hotel Vīnē pārstāvis (Austrija)
Bēgļu integrācijas piemērs

Georgijs Losmans-Ilievs ir Austrijas sociālā biznesa zīmola Magdas pārstāvis, kā arī sociālā uzņēmuma Magdas
Recycling vadītājs. Sociālā biznesa projektus ar Magdas zīmolu 2012. gadā uzsāka labdarības organizācija Caritas
Vienna ar domu radīt jaunas darba vietas sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, kam ir maz vai vispār nav citu
iespēju iegūt darbu. Magdas mērķis ir nevis pelņas gūšana, bet sociālo problēmu risināšana ar uzņēmējdarbības
palīdzību. Mērķa grupas ir ilgstošie bezdarbnieki, migranti, bēgļi un cilvēki ar invaliditāti. Magdas sociālā biznesa
zīmolā ietilpst dizaina viesnīca, ko pārvalda bijušie bēgļi kopā ar viesnīcu biznesa ekspertiem, kā arī mobilo tālruņu
pārstrādes uzņēmums.
15:00 – 15:30

Kafijas pauze

15:30 – 17:00

Trešā iedvesmas runa
Reda Sutkuvienė*, Mano Guru kafejnīcas Viļņā direktore
Atkarību mazināšanas programma

17:00 – 18:30

Neformālā daļa

27. NOVEMBRIS
nacionālā diena
Darba valoda: latviešu
Moderators: Egita Prāma
9:00 – 9:30

Reģistrācija un rīta kafija

9:30 – 11:00

1. sesija: Diskusija par likumdošanas iniciatīvu Sociālās uzņēmējdarbības jomā
Sociālās uzņēmējdarbības veicēju kritēriji; Valsts atbalsts sociālās uzņēmējdarbības veicējiem
Einārs Cilinskis, Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupas vadītājs
Agnese Lešinska, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniece
Moderators: Ieva Morica, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore

11:00-11:30

Kafijas pauze

11:30 – 13:30

2. sesija: Eiropas sociālā fonda projekts „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Labklājības ministrijas pārstāvis
ALTUM pārstāvis
Moderators: Vita Brakovska*, biedrība ZINIS

13:30 – 14:30

Pusdienu pauze

14:30 – 16:30

3. sesija: Pašvaldību loma sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis
1-2 sociālie uzņēmumi
Pašvaldības pārstāvis
Moderators: Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības direktors

16:30 – 17:00

Noslēgums

* dalība nav saskaņota
Sociālās uzņēmējdarbības forumu rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
Partneri: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Austrijas vēstniecība Latvijā

