Конференция
Бизнес образование за устойчивост:
корпоративна социална отговорност и социално
предприемачество за устойчиво и регионално развитие
12 АПРИЛ 2017
Адрес: гр. Добрич, ул. „България“, №3, ет. 2, зала 203

ПРОГРАМА
9:00 – 09:30

Регистрация на участниците и кафе-пауза

9:30 – 9:40

Откриване и представяне на проект BEST –
цели, дейности, резултати

9:40 – 10:10

Социално предприемачество,
корпоративна социална отговорност и
устойчиво развитие: новите модели за
развитие на бизнеса

Ивелина Йовева-Висше
училище по мениджмънт,
Варна

10:10 – 10:40

Обучението по социално
предприемачество, КСО и устойчиво
развитие: пресечната точка между успеха
и социалната отговорност на бизнеса

Цветалина Генова
Международен институт
по мениджмънт, Варна

10:40 – 11:10

Доброволчество и стаж в социални
предприятия и КСО: възможности за
кариерно развитие

11:10 – 11:50

Социалнaта чайна – модел за
алтернативно социално пространство

11:50 – 12:50

Обедна почивка /коктейл за участниците/

12:50 – 13:30

Международна младежка камара:
създаване на реални проекти в полза на
местните общности

13:30 – 14:10

14:10 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10

Цветалина Генова
Международен институт
по мениджмънт, Варна

Павел Радев- Висше
училище по мениджмънт,
Варна
Лилия Харизанова
Социална чайна, Варна

Явор Янакиев
Международна младежка
камара, Варна

Социалното предприятие-решение за
устойчиво развитие на социалните проекти

Албена Бонева
Фондация „Ръка за
помощ“, Добрич

Корпоративната социална отговорностинвестиция на бизнеса, полза за
обществото

Мария Кирилова
„Пенсионно осигурителна
компания“ АД, Добрич

Въпроси и дискусия
Кафе-пауза

Конференцията се провежда в рамките на проект „Бизнес образование за устойчивост:
Преподаване на Корпоративна социална отговорност и Социално предприемачество за
устойчиво и регионално развитие“ по Договор №2014-1-BG01-КА200-001694, финансиран по
програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –
дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование".
Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страница:
http://education4sustainability.eu

Събитието ще бъде излъчвано на живо в интернет (чрез live-steam). За повече
информация
относно
мястото
на
излъчване
–
на
интернет
страницата
на
проекта:
http://education4sustainability.eu /и в нашата Facebook група /Centrе for Social Innovation and

Entrepreneurship/.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.

