Partnerstvo za spremembe – 6. krog: Povezani za akcijo
Kaj?
Partnerstvo za spremembe je inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem
javnem in zasebnem sektorju s ciljem prenosa in uporabe dobrih idej, praks in uporabnih rešitev. Gre
za program, kjer zaposleni v javni upravi in gospodarstvu skupaj premikamo meje, rušimo stereotipe
in ustvarjamo pozitivne zgodbe ter dokazujemo, da sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom
na nov, drugačen in inovativen način deluje.
Sodelovanje v Partnerstvu za spremembe prinese
soustvarjanje celovitih rešitev na strukturiran, kreativen in vključujoč način,
vzpostavljeno mrežo organizacij ter posameznikov,
odprt in varen poligon za sodelovanje,
odprto komunikacijo,
osebno in družbeno odgovornost.

Odpiramo že 6. krog Partnerstva za spremembe in ponovno iščemo izzive, katerih rešitev bi povečala
kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji. Vabljeni, da se nam pridružite vsi, ki
verjamete v sodelovanje in želite spreminjati družbeno in poslovno okolje na bolje.

Kdo lahko sodeluje?
Sodeluje lahko vsaka organizacija (gospodarska združenja, občine, nevladne organizacije, javni
zavodi, zasebni zavodi, ustanove, organi javne uprave, izobraževalne in znanstvene inštitucije, …), ki
verjame v vrednote drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje.

Kdaj in kako?
Do 11. oktobra 2019 imate čas, da se prijavite. Enostavno, osredotočeno in na kratko odgovorite
na vprašanja v priloženi prijavnici. Dokument si shranite na vaš računalnik, ga izpolnite in nato
pošljite na brina.tomovic@amcham.si ali jelena.tabakovic@gov.si. Komisija »navdiha« za
partnerstvo bo prispele prijavnice pregledala in izbrala največ 5 izzivov, katerih rešitev bi po
njihovem mnenju pripomogla k večji kakovosti življenja in izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji.
S pomočjo komisije in glasovanja bomo nato na uvodnem dogodku, ki bo 25. oktobra 2019, skupaj
izbrali 3 izzive, ki jih boste v okviru Partnerstva za spremembe reševali do meseca junija 2020. Vsi
skupaj se bomo učili sodelovati na inovativen, odgovoren, drzen in igriv način ter ob tem nizali
pozitivne učinke za Slovenijo, pomemben pa bo predvsem obseg soustvarjanja, torej koliko ljudi se
bo pri reševanju izziva povezalo in na koliko ljudi bo to imelo pozitiven učinek.
Do pomladi boste izdelali prototip izbranih rešitev. Podali boste mejnike in korake za popolno
implementacijo rešitve in tako pokazali, kako se s sodelovanjem vedno pride do rezultata. Na
zaključnem dogodku Partnerstva za spremembe bomo skupaj z vami vse tri rešitve predstavili.
Pri izvedbi izzivov vam bomo pomagali pri povezovanju organizacij in posameznikov, in sicer na strani
javne uprave Ministrstvo za javno upravo, na strani gospodarstva pa AmCham Slovenija.

Kdo je v komisiji »navdiha« za partnerstvo?
•
•
•
•
•

Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo,
Sašo Berger, predsednik AmCham Slovenija in predsednik uprave S&T Slovenija,
Deana Jezeršek, Komisija za prihodnost dela in izobraževanja, AmCham Slovenija,
Jasna Junkar, načelnica upravne enote Šmarje pri Jelšah,
mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, AJPES

Komisijo »navdiha« za partnerstvo sestavljajo predstavnik Ministrstva za javno upravo, predstavnik
AmCham Slovenija in predstavniki vseh treh izzivov, ki smo jih reševali v prejšnjem krogu Partnerstva
za spremembe.

Zakaj?
Ker boste na tak način lažje dosegli svoje cilje, sodelovali na popolnoma nov način, sooblikovali
Partnerstvo za spremembe in v družbi pustili pečat. Sprejmete izziv in greste zraven?
Več informacij:
Jelena Tabaković: jelena.tabakovic@gov.si +386 31 358 601
Brina Tomovič Kandare: brina.tomovic@amcham.si +386 41 599 785

