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WINS 
Spodbujanje vključevanja  zaposlenih v podjetja socialne ekonomija 

 

Zaključna konferenca  
Preko spleta (ZOOM) 

marec 18, 2022,  09:30 do 13:00 CEST 

Registracija  TUKAJ !   

 

Projekt WINS je namenjen spodbujanju vključevanja zaposlenih v podjetja, še posebej  v podjetja  

socialne ekonomije (SEE).  Ozavešča zaposlene o pravicah in obveznostih, ter spodbuja podjetja, da se 

profesionalno razvijajo v skladu z načeli, ki veljajo za podjetja socialne ekonomije. Projekt vključuje 

Italijo, Španijo, Severno Makedonijo in Slovenijo. 

V obdobju  trajanja projekta,  smo se soočili z vrsto specifičnih izzivov v zvezi s pravicami zaposlenih do 

obveščanja, sodelovanja in posvetovanja. Projektno partnerstvo WINS pa se je tudi odločilo, da se 

osredotoči na nekatere, kot so: učinkovito zagotavljanje  pravic v podjetjih socialne ekonomije, 

zadružne digitalne platforme, lažne oblike zadrug, ESOP model delavskega lastništva  in na delavske 

odkupe. 

Prav tako smo okrepili mednarodno sodelovanje, kar pozitivno vpliva na odnos med predstavniki 

zaposlenih in samimi zaposlenimi, za kar tudi upamo, da bo prineslo večjo vključenost delavcev v 

njihova podjetja. 

A do bistvenega izboljšanja vključenosti zaposlenih je še dolga pot in veliko izzivov. 

Verjamemo, da bo konferenca skupaj z rezultati projekta pomagala pri tem  soočanju. 

 

 

 

Dogodek bo potekal v angleščini. Predvideno je tolmačenje v španščino in italijanščino 
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PROGRAM 

9:30 – 9:45 Otvoritvena beseda 

 Luis Miguel Jurado, Predsednik, Coceta (Španija) 

 Luca Pastorelli, izvršni predsednik, Diesis Network (Belgija) 

9:45 – 11:00 Vključenost zaposlenih v podjetja socialne ekonomije v EU  

 

Evropski akcijski načrt za socialno ekonomijo: čas za akcijo! 

  

 Patrick Klein, vodja skupine za socialno ekonomijo, EC DG 

Grow, Evropska komisija 

 Estelle Bacconnier, policy officer – socialna ekonomija, DG 

EMPL, Evropska komisija 

 

ICP pravice  

 Stefan Gran, Višji svetovalec, konfederalni sekretar, ETUC  

 

Novi izzivi pri udeležbi delavcev v zadrugah (Tbc) 

 Diana Dovgan, generalna sekretarka, CECOP  

 

Delavske zadruge kot rešitev 

 Maravillas Espin, Generalni direktorat za samozaposlene, 
socialno ekonomijo in družbeno odgovornost (Španija) 

 
Q&A 
Moderator: Paloma Arroyo, Direktor, Coceta (Španija) 

 

11:00  –  11:15 Odmor   
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11:15 – 12:30 Izzivi in rešitve delavske participacije   

 

Delavski odkupi in ekonomska demokracija  

 Giulio Romani CISL sekretar nacionalne konfederacije  

(Italija) 

 

Model uporabe delničarstva zaposlenih pri  demokratizaciji digitalnih 

platform 

 Tej Gonza, Direktor, IED (Slovenija) 

 
Vključenost delavcev – perspektiva marginaliziranih skupin 

 Aleksandra Loparska-Iloska, raziskovalka politik, Združenje 
za raziskave, komunikacije in razvoj "PUBLIC" (Severna 
Makedonija) 

 
Zadružne Platforme 

 Antonio Martinez Bujanda, Direktor, ANEL/COCETA (Španija) 

 Raul Olmos, Konfederalni sekretariat za sindikalno delovanje 

in zaposlovanje CCOO (Španija) 

 
Q&A 
Moderator: Pedro Blazquez, Projektni vodja, Coceta (Španija) 

 

12:30 – 12:45 Posebni fokus na  WINS projekt: delavski odkupi  

 

Poročilo »co-creation« delavnice   

 Fabrizio Bolzoni, Direktor, LEGACOOP Produzione & Servici 

(Italija) 

 
Razprava 
Moderator:  Melinda Kelemen, Projektni vodja, Diesis Network 
 

12:45 – 13:00  Zaključek dogodka   

 


