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MEDNARODNA FAKULTETA IZ CELJA
AKTIVNO SPODBUJA SOCIALNO PODJETNIŠTVO
MFDPŠ Celje je v četrtek, 24. 4. 2014, v so-organizaciji z zavodom Šentprima, izvedla zanimivo
konferenco z naslovom »Socialno podjetništvo in EU«. Dogodek so otvorili dekan MFDPŠ, dr.
Srečko Natek, prodekan MFDPŠ Celje in vodja projekta EU+PIK@, dr. Valerij Dermol ter direktorica
zavoda Šentprima, mag. Jana Ponikvar.
Posebna gostja dogodka je bila evropska poslanka mag. Tanja Fajon.
Konferenca se je nadaljevala s predavanjem o veljavni ureditvi socialnega podjetništva v slovenskem
pravnem redu in trendih v Evropi, ki ga bo izvedla mag. Ana Vodičar, RS Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter predavanje o podjetniški filantropiji in vlogi univerze, ki ga je
izvedel Glynn Kirkham, National Institute for Continuing Professional Development in Ministry of
Education, Youth & Sports, Czech Republic.
V okviru konference smo izvedli okroglo mizo, ki je odprla vprašanja na aktualno temo »Priložnosti
za razvoj socialnega podjetništva v Savinski regiji«, ki jo je moderirala Dolores Kores, Zavod
Premiki in na kateri so razpravljali dr. Marinka Vovk, CPU d. o. o., SO. P., mag. Alenka Rumbak,
ZRSZ, OS Celje, Peter Svetina, ZC Karso, Saša Lavrič, Inkubator Savinjske regije d. o. o. ter mag.
Gregor Jagodič, MFDPŠ Celje.
Zanimivost dogodka je bila razstava študentov MFDPŠ, kjer so le-ti predstavili plakate in izdelke na
temo družbene odgovornost in prostovoljstva na MFDPŠ.
Konferenca in okrogla miza »Socialno podjetništvo in EU« je bila šesti dogodek v sklopu enoletnega
projekta EU+PIK@ (EU + Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost), ki ga v letu 2013/2014 izvaja
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje MFDPŠ in je sofinanciran s strani
Evropske komisije v okviru programov Jean Monnet, ki spodbuja izobraževanje in vseživljenjsko
učenje o tematikah evropskih integracij na šolah, izobraževanje učiteljev ter ozaveščanje javnosti o
vsebinah, povezanih z Evropsko unijo. V okviru EU+PIK@ bodo v študijskem letu 2013/14 potekale
različne brezplačne promocijsko izobraževalne aktivnosti za različne ciljne skupine.
Več informacij na www.eupika.mfdps.si.
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