S R E D I Š C E

KROŽNI DNEVI
Širimo kulturo dajanja
9.11.2022 od 9.00 do 16.00 v Središču Skupno dobro,
Trg svobode 11, Šoštanj
(zgornje nadstropje Mercatorja Šoštanj in zunaj na trgu)

CIRCLE camp - krožne učno izdelovalne
delavnice (maker space)
Sprejem za lokalna podjetja in občine
Odprtje stalne Izmenjevalnice še delujočih aparatov
Posvet na temo Krožno - poslovni modeli:
primeri praks in priložnosti
(gostje: dr. Marinka Vovk, Mojca Metelko, dr. Luka Zajec)

Več info na: info@skupnodobro.si in 041833866
ali na FB ali Instagram - SKUPNO DOBRO

PRISTOP

PODJETNIKI
Z DRUŽBENIM UČINKOM

VABLJENI NA KROŽNE DNEVE SREDIŠČA SKUPNO DOBRO
Kdaj: 9. november 2022, 9.00 - 14.00
Kje: Središče Skupno dobro, Trg svobode 11, Šoštanj (zgornje
nadstropje Mercatorja Šoštanj in zunaj na trgu)
V sodelovanju z Društvom Pristop - podjetniki z družbenim učinkom, Šolskim centrom Velenje,
Zavodom ŽIV!M, ZEOS, d.o.o., drugimi podjetji in organizacijami vas vabimo na 1. Krožne dneve.
Spoznajte prakse in pobude, ki uresničujejo krožno gospodarstvo in družbene inovacije v regiji in širše.
Krožno gospodarstvo postaja vedno bolj način odgovorne uporabe in ravnanja z surovinami.

Program Krožni dnevi
9.00 – 12.00: CIRCLE camp
Prikaz učilnice in delavnice Središča Skupno dobro
Delavnice (ustvarjanje iz odpadnih materialov, popravilo aparatov in stvari, prikaz in
preizkušanje 3D tiskalnika, CNC, itd., pobuda za rednejše srečevanje na Repair cafejih:
Osnove konstruiranja in 3D tiskanja (Medpodjetniški izobraževalni center/ŠCV)
Lesarska delavnica - preprosta popravila in postopki (Center ponovne uporabe Velenje)
Elektro delavnica -Diagnostika nedelujočih aparatov, preprosta popravila in postopki
(Medpodjetniški izobraževalni center/ŠCV)
Šiviljska delavnica - Dobrodelna trgovina Skupno dobro
E-Transformer 2.0 – ogled vozila in delavnice za skupine (ZEOS, d.o.o)
Termini delavnic: 9.00, 10.30, 11.00, 11.30 in 12.00, potrebna predhodna prijava na e-mail:
info@skupnodobro.si.
11.00: Modna revija “Ko oblačila ponovno zaživijo”, dijaki Srednje storitvene šole Velenje (Šolski center Velenje)
11.15: Tiskovna konferenca
Predstavitev SREDIŠČA SKUPNO DOBRO (projekt CIRCLE, projekt Life Spodbujamo
e-krožno (ZEOS, d.o.o.), projekt Dobrodelna izmenjevalnica in trgovina Skupno dobro,
potencial krožnega gospodarstva in družbenih inovacij v regiji)
11.30: Sprejem za lokalna podjetja in občine
1. Predstavitev Središča Skupno dobro.
2. Pobuda za mrežo CIRClab in podporno okolje za razvoj potencialov krožnega gospodarstva v regiji;
12.00: Odprtje stalne Izmenjevalnice še delujočih aparatov (predstavitev družbe ZEOS, d.o.o. in
projekta Life Spodbujamo e-krožno ter predstavitev izmenjevalnice)
12.30: Posvet o krožnem gospodarstvu v regiji in širše ter CIRCLEcamp
Tema: Krožno - poslovni modeli: primeri praks in priložnosti
1. Mojca Metelko - Zavod KNOF
2. dr. Marinka Vovk - Tehnološki center za aplikativno ekologijo
3. dr. Luka Zajec - Syncycle (Avstrija)
Sledi izmenjava mnenj z mreženjem in pogostitvijo.
Tekom celotnega dogodka bo možnost ogleda Središča Skupno dobro in ozaveščevalnega
vozila E-Transformer 2.0 na trgu do 14.00

Vabljeni na krožne dneve v Šoštanj!

