Celoslovenská online konferencia

Sociálna ekonomika na Slovensku - súčasnosť a budúcnosť
PROGRAM - .
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/ štvrtok

Registrácia online – MS Teams

:

Privítanie, zahájenie, príhovory hostí

:

Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Norbert Tinka, zástupca generálneho riaditeľa Implementačnej agentúry MPSVR SR
:

-

:

Aktuálny stav sociálnej ekonomiky na Slovensku
Výsledky implementácie zákona č.
/
o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch za tri roky od mája
, kedy zákon vstúpil do platnosti
Registrované sociálne podniky – počet, štruktúra, prínos k riešeniu potrieb a rastu
zamestnanosti v regiónoch
Ing. Ingrid Ujváriová, riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR
Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch - zmeny,
ktoré prináša do praxe
M.A. Peter Mészáros, sociálny podnikateľ;
spolutvorca zákona č.
/
Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Diskusia k bloku - účastníci môžu prostredníctvom četu klásť otázky

:

-

:

Prestávka

:

-

:55

Prehliadka sociálneho podnikania – ukážky dobrej praxe
Video-prehliadka sociálnych podnikov naprieč Slovenskom
Prezentácie sociálnych podnikov – zástupcovia štyroch rôznych subjektov:
- obecný podnik - Mestský podnik Snina, s.r.o.
JUDr. Ján Pčola, konateľ registrovaného sociálneho podniku
- chránená dielňa - GOEL Media s.r.o.
Pavol Šesták, predseda a konateľ registrovaného sociálneho podniku,
Lenka Šestáková, zástupkyňa konateľa
- mimovládna nezisková organizácia - Ľudia a perspektíva, OZ, r.s.p.
Ing. Imrich Holečko, konateľ registrovaného sociálneho podniku
- podnik právnickej/ fyzickej osoby - AfB Slovakia s.r.o.
Marek Antoňák, konateľ registrovaného sociálneho podniku
Diskusia k bloku - účastníci môžu prostredníctvom četu klásť otázky

:55 -

:

Záver 1. dňa konferencie + informácie k druhému dňu
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Privítanie, rekapitulácia predchádzajúceho dňa, program

9:

–

:

. dňa konferencie

VÚC – kľúčový aktér podpory a rozvoja sociálnej ekonomiky pre efektívny rozvoj regiónu
Žilinský samosprávny kraj - Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p.
Ing. Henrieta Jaššová, konateľka registrovaného sociálneho podniku
Banskobystrický samosprávny kraj - Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. r. s. p.
Ing. Milan Vaňo, konateľ registrovaného sociálneho podniku,
špecialista na sociálnu ekonomiku, Rozvojová agentúra BBSK n.o.
VÚC – možnosti integrácie sociálnych hľadísk do verejných obstarávaní
Mgr. Jaroslav Lexa, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
Mgr. Martin Jakubek, vedúci oddelenia vzdelávania Inštitútu verejného obstarávania
Diskusia k bloku - účastníci môžu prostredníctvom četu klásť otázky

:

-

:

Prestávka

:

-

:

Ďalšie smerovanie sociálnej ekonomiky na Slovensku – panelová diskusia
M.A. Peter Mészáros, sociálny podnikateľ; spolutvorca zákona č.
/
8 Z.z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch - vedie diskusiu
Ing. Ingrid Ujváriová, riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR
Ing. Milan Vaňo, regionálny expert pre RC SE, špecialista na sociálnu
ekonomiku, Rozvojová agentúra BBSK n.o.
PhDr. Vladimír Ledecký, predseda Výboru pre sociálne veci NR SR,
zakladateľ Platformy pre sociálnu ekonomiku
Mgr. Jaroslav Lexa, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
Mgr. Martin Jakubek, vedúci oddelenia vzdelávania Inštitútu verejného obstarávania
PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka Regionálneho centra sociálnej
ekonomiky pre Žilinský kraj
Diskusia k bloku - účastníci môžu prostredníctvom četu klásť otázky

:

-

:

Záver konferencie
Mgr. Gabriela Dunajčíková, projektová manažérka NP ISE
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