8.NOVEMRIS
“RISEBA” Arhitektūras un mediju centrs H2O 6, Durbes iela 4, Rīga

PROGRAMMA
Darba valoda: latviešu un angļu (ar sinhrono tulkojumu)
Forumu vada: žurnāliste Eva Johansone
10:00 – 10:40

Reģistrācija un rīta kaﬁja

10:40 – 11:00

Foruma atklāšana
Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja
Jānis Reirs, Latvijas Republikas Labklājības ministrs
Reinis Bērziņš, Attīstības ﬁnanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs
Igors Graurs, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” prorektors

11:00 – 12:30

1. sesija: NODARBINĀTĪBA
DARU | Per Clingweld, start-up uzņēmums “Just Arrived”, Zviedrija: labās prakses piemērs
bēgļu nodarbinātībā
DARU UN PIEDĀVĀJU | Ričards Križanovskis, “UpMatched”: atlases rīks - platforma, kas
savieno darba devējus ar jaunajiem talantiem
ATVĒRTS SADARBĪBAI | Alda Zeiļa, “Accenture Latvia”: iekļautības un dažādības izaicinājums
– darbinieki no dažādām kultūrām, ar dažādām vajadzībām
Interaktīva diskusija, jautājumi un atbildes

12:30 – 13:30

Pusdienas

13:30 – 15:00

2. sesija: BIZNESS BIZNESAM (B2B) SADARBĪBAS MODELIS
DARU | Hanne Danielsen, “Grennessminde”, Dānija: sociālais uzņēmums, kas nodrošina
darba vietas, izglītību un mājokļus jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī audzē bioloģiskus
produktus un piegādā tos dažādiem sadarbības partneriem, tajā skaitā slavenajam
Kopenhāgenas restorānam “Noma”.
DARU UN PIEDĀVĀJU | Līga Landiša, “DP Production”: kā veidot eksporta partnerības?
Ieva Raubiško, “Humusa komanda”: autentiski Tuvo Austrumu ēdieni - gatavo jaunatnācēji no šī
reģiona (personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu)
ATVĒRTS SADARBĪBAI | Inga Bite, “Rimi Latvia” un Inga Akmentiņa - Smildziņa, Latvijas
vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”: sociālā uzņēmuma un tradicionālā biznesa
ilgtermiņa sadarbība

Interaktīva diskusija, jautājumi un atbildes
15:00 – 15:30

Kaﬁjas pauze

15:30 – 17:00

3. sesija: SPĒCĪGAS KOPIENAS VEIDOŠANA
DARU | Aldo Cristiano, pasaulē plaši zināmais saldumu ražotājs “FERRERO GROUP”, Itālija:
ceļā uz atbildīgām piegādes ķēdēm
DARU UN PIEDĀVĀJU | Una Meiberga, “Koka arhitektūras fonds” (Kalnciema kvartāls): kā
ieguldījumu sabiedrībā savienot ar biznesu?
Sanda Brūna, ielu sporta un kultūras kustība “Ghetto Games”: zāles pasaules geto rajoniem
ATVĒRTS SADARBĪBAI | Agnese Strazda, “SEB banka”: iniciatīvas kopienas labklājības un
zināšanu veicināšanā - sadarbības iespējas ar Latvijas sociālajiem uzņēmējiem
Interaktīva diskusija, jautājumi un atbildes

17:00 – 17:30

Noslēgums
Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja
Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

No 17:30

Neformālā daļa: sarunas un draudzība
Organizē:

Atbalsta:

U.S. Embassy Riga

