OKVIRNI PROGRAM IZOBRAŽEVALNEGA MODULA NONAVE
Uvodna konferenca
8. september 2017, med 16. in 20. uro, Okoljski center Ljubljana
16:00 - 16:15 Zbiranje udeležencev
16:15 - 16:30 Predstavitev Zavoda Voluntariat in Zadruge Buna (Živa - Buna, Katja - Voluntariat)
16:30 - 17:00 Spoznavanje udeležencev - kdo smo, zakaj smo se odločili za vključitev v NoNaVe, kaj pričakujemo
od izobraževanja
17:00 - 17:45 Predstavitev dela v okviru NoNaVe (Buna - Živa); skupaj se naredi nastavke za pregled, kaj je na
slovenskem trgu sploh etičnega in poskusimo narediti nastavke za slovenske etične kriterije
17:45 - 18:00 Vprašanja, pogovor, pavza
18:00 - 18:45 Osnove podjetništva in osnove certificiranja - poslovni načrt, pravne oblike podjetij, zaposlovanje,
marketing, razvoj produkta, računovodstvo, socialno podjetništvo, predstavitev osnovnih certifikatov
18:45 - 20:00 Uvod v globalno učenje (Humanitas - Tina) – prestavljeno na 22. 9. 2017, ob 16.30, v Okoljskem
centru

Webinarji in seminarji
September – november 2017
PRVI WEBINAR: Globalno učenje 1. del (Humanitas – Tina) – 15. 9. 2017
DRUGI SEMINAR: Globalno učenje 2. del (Humanitas – Tina) – 22. 9. 2017
TRETJI WEBINAR: Osnove poslovnega načrta (Tamara) – 29. 9. 2017
ČETRTI WEBINAR: Primeri dobrih praks – 6. 10. 2017
PETI SEMINAR: O raziskavi trga (13. oktober ob 16.30 v Okoljskem centru - delavnica in predavanje)
16:30 do 17:00 pregled dosedanjega dela in odgovarjanje na vprašanja
17:00 do 19:00 delavnica in pregled raziskovanja; narediti načrt za skupinsko raziskovanje trga - Slovenije
in globalno, predvsem pa, kaj se dobi tukaj, kako smo organizirani, kaj manjka, kdo so naše ciljne skupine,
bomo skupaj naredili načrt in ga izvedli itd.
ŠESTI WEBINAR: raziskovanje, pregled opravljenega dela in razdelitev dela za naprej ter odločitev, kakšen
skupni poslovni model bi fiktivno oblikovali – 20. 10. 2017
SEDMI WEBINAR: Analiza podatkov - kako narediti analizo, kaj zdaj, ko smo zbrali podatke ... SWOT
analiza in narediti zaključke – 27. 10. 2017
PAVZA MED KROMIPRIJEVIMI POČITNICAMI
OSMI WEBINAR: Trženje (komunikacija in prodaja) - vključiti strokovnjake iz različnih področij in z njimi
posneti več videov (mediji, PR, digitalni marketing, družbena omrežja, spletna stran, fizični prodajni
kanali) – 10. 11. 2017
DEVETI WEBINAR: Trženje (komunikacija in prodaja) – 17. 11. 2017
DESETI SEMINAR: Iskanje priložnosti na trgu dela (24. november ob 16.30 ob »Buy nothing day« dnevu)

Izobraževalni modul za mlade NoNaVe je del projekta »Etični poslovni modeli
mladih, ki ga sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.

