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Czym jest OEES?

Bloki tematyczne

To być może najbardziej kreatywny kongres w Polsce – tygiel idei,
prawdziwa współczesna agora i przestrzeń dla… wyobraźni.
Czy potrafisz wyobrazić sobie ekonomię opartą na wartościach
społecznych? My nie tylko ją sobie wyobrażamy, ale też działamy,
by dokonać realnych zmian na lepsze. Pokazujemy, że można inaczej,
że zysk nie musi być wartością nadrzędną w gospodarce, biznesie
i życiu publicznym.

Robimy to co roku w krakowskim ICE z pomocą inspirujących ludzi ze świata nauki,
ekonomii, kultury czy administracji. Konfrontujemy punkty widzenia, bo wierzymy,
że nic nie sprzyja myśleniu bardziej niż dyskusja i fuzja horyzontów. Są z nami aktywiści,

FIRMA-IDEA
Godne podziwu, wzbudzające zaufanie,
odpowiedzialne i społecznie zaangażowane
firmy. Przedsiębiorstwa, które mają ambicję
zmieniać świat, uczciwie i świadomie
wytwarzając prawdziwe WARTOŚCI.

MIASTO-IDEA
Przestrzenie publiczne zwrócone ku ludziom,
inteligentnie zarządzane, rozwijające się
w równowadze ze ŚRODOWISKIEM
NATURALNYM, zielone, przyjazne, coraz
bardziej samowystarczalne.

MARKA – KULTURA
Marki świadomie i wspólnie ze swoimi
społecznościami wytwarzające prawdziwą
KULTURĘ. Wspólne wartości składają się na
estetyczny, przemyślany świat, w którym
całemu społeczeństwu żyje się lepiej.

ŁAD MIĘDZYNARODOW Y
Świadomość globalnych uwarunkowań
tworzących system naczyń połączonych,
poszerzenie horyzontów, myśl
o odpowiedzialności ponad granicami. Wiedza
o tym, co nas dziś międzynarodowo łączy, a co
dzieli, jest niezbędna dla zrozumienia
SZEROKIEJ PERSPETYWY.

przedsiębiorcy, kontestatorzy i przedstawiciele wielkich instytucji. To doskonała okazja,
by posłuchać na żywo niezwykłych osobowości, porozmawiać i nawiązać nowe kontakty.
OEES inspiruje – potwierdza to większość naszych gości. Mówiliśmy o fake newsach
czy ekologicznym transporcie, zanim zaczęli pisać o tym wszyscy. W tym roku przyjrzymy się bliżej kwestii zarządzania różnorodnością, ekosystemów biznesowych czy
organizacji pocovidowej. Przemyślimy co dalej z miastami historycznymi i jak ulokalnić
gospodarowanie. Zastanowimy się też nad pojęciami streamingu i gamingu oraz nad tym
czy i jak zacząć od nowa.
Listopadowy Kongres to kulminacja całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej.
Między kolejnymi edycjami OEES organizujemy spotkania, prelekcje i dyskusje, na które
serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy także do rozmowy, bo chcemy inspirować,
ale też uwielbiamy być inspirowani.
Do zobaczenia na kolejnym OEES!
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Najlepszy
kongres hybrydowy
w Europie Środkowej
Open Eyes Economy Summit 5 okazał się wielkim sukcesem dzięki

OEES 5 obejrzało 3000 uczestników z 27 krajów
Transmisja na żywo: 36 godzin
Sesje: 92
Wszyscy uczestnicy spędzili na platformie 3457 godzin
Pobrania publikacji kongresowych: 976

nowej hybrydowej formule. Pomimo pandemii na Kongresie zgromadziło
się 3000 osób z 27 krajów, które oglądały transmisję z Centrum
Kongresowego ICE łącznie przez prawie 3500 godzin.

Niepowtarzalna atmosfera Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości została
przeniesiona w 2020 r. do internetu. Przełomowe pomysły i porywające przemowy odbyły
się w Krakowie jak co roku, choć tym razem przestrzeń Centrum Kongresowego zastąpiła
specjalna platforma mająca ją imitować. Dzięki niej uczestnicy mogli skorzystać ze
wszystkich atrakcji wpisanych już na stałe w formułę Kongresu: przemówień i dyskusji
speakerów, ale też sesji networkingowych i spotkań z innymi kongresowiczami.
Zeszłoroczna edycja nauczyła nas, że udział w Kongresie można wziąć z dowolnego
miejsca na świecie. Realne spotkania są niezwykle istotne i wszyscy życzylibyśmy sobie,
by na OEES 6 we foyer znów panował przyjemny gwar, ale pewne jest też, że rozwiązania
wypracowane w 2020 roku pozostaną z nami na dłużej.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości to:
❖ interdyscyplinarmy program,
❖ 4 bloki tematyczne,
❖ 5 scen w ICE Kraków,

Zobacz więcej na

❖ 2 dni,
❖ sesje specjalne i sesje inspiracyjne z case study,
❖ Q&A i networking,
❖ program kulturalny.
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OEES ciągle się
rozwija – liczby
mówią same
za siebie!

Kogo spotkamy
na OEES
instytucje
firma prywatna

34,8%

NGO

15,2%

uniwersytet

26,1%

media

4,3%

19,6%

instytucja publiczna

PR/media 2020*
AVE

stanowiska uczestników

6 468 232 zł

dotarcie

Communications / PR /

25 701 585 osób

marketing / CSR manager

9,7%

adiunkt

1712 publikacji
media społecznościowe 2020
FACEBOOK

12 887

zaangażowanie użytkowników:

* dane według Instytutu Monitorowania Mediów
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46 023

account / sales / HR manager

4,3%
3,0%

12,1%

animator lokalny

członek zarządu

17,7%

inne

5 308 977

średni dzienny zasięg:

16,1%

student

CXO / właściciel

analityk / inspektor
liczba wyświetleń:

16,1%

12,1%

8,9%
uczestnicy

mówcy

firmy i instytucje

2016

1400

100

100

2017

2000

180

120

2018

2500

200

150

2019

3000

200

180

2020

3000

160

90

9

Dla kogo jest OEES?

Tematy 2021

Grupa docelowa kongresu jest bardzo szeroka i zróżnicowana.
Do kogo mówimy, czy też może – z kim rozmawiamy?

FIRMA-IDEA
• Z ARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ: WIELOPOKOLENIOWA I WIELOKULTUROWA
ORGANIZACJA
▪ perspektywy różnorodności w organizacji
▪ brak podmiotowości i odbieranie podmiotowości –
▪ rola kobiet we władzach spółek i ich wpływ na wartość firmy
▪ firmy rodzinne
• POCOVIDOWA ORGANIZACJA I EKOSYSTEMY BIZNESOWE
▪ zmiany w procesach dystrybucji dóbr i usług, komunikacji oraz modelu pracy
▪ nowa aksjologia w organizacjach
▪ corporate environmental responsibility (CER)

INNOWATORZY – CI, KTÓRZY ZMIENIAJĄ NASZ PUNKT WIDZENIA
Wypracowujesz nowe rozwiązania, inicjujesz trendy, definiujesz
nowe problemy i oryginalnie odpowiadasz na stare pytania?
Tworzysz, badasz, działasz? Świetnie się składa! Szukamy tych,
którzy chcą kształtować lepszą przyszłość, a niekoniecznie tylko
na nią czekać.
LIDERZY – CI, KTÓRZY MAJĄ WPŁYW
Masz realny wpływ na swoją społeczność, przedsiębiorstwo,
uczelnię, instytucję? Porozmawiajmy. Tylko dzięki świadomym
i odpowiedzialnym liderom mogą zapaść decyzje, które są
konieczne, by zadbać o naszą wspólną przyszłość.

ZAANGAŻOWANI – CI, KTÓRZY POKAZUJĄ, ŻE MOŻNA ŻYĆ LEPIEJ
Jesteś świadomy wyzwań, z jakimi zmaga się współczesny
świat i na co dzień starasz się żyć lepiej – sortujesz śmieci,
działasz w lokalnej społeczności, produkujesz lub kupujesz
odpowiedzialnie? OEES to coś dla Ciebie!

POSZUKUJĄCY – CI, KTÓRZY SZUKAJĄ NOWYCH PERSPEKTYW
A może jest tak, że nie wiesz, co myśleć – wahasz się? Chciałbyś
coś zmienić, ale nie do końca wiesz, jak to zrobić? Potrzebujesz

MIASTO-IDEA
• MIASTA HISTORYCZNE – CO DALEJ?
▪ miasto historyczne – miasto turystyczne. Co dalej z sektorem turystycznym?
▪ dziedzictwo kulturowe jako zasób rewitalizacyjny
• OD GLOBALNOŚCI DO LOKALNOŚCI – NATURALIZACJA I ULOKALNIENIE
GOSPODAROWANIA
▪ osadzenie gospodarki w lokalnym ekosystemie
▪ biogospodarka, biotechnologia
▪ gospodarka i entropia
MARKA – KULTURA
• STREAMING & GAMING
▪ kultura streamingu i streaming w kulturze
▪ pozarozrywkowe funkcje gamingu
▪ zróżnicowanie generacyjne – silver gaming
▪ cyberbezpieczeństwo
• ŚWIAT PO PANDEMII – CZY I JAK ZACZYNAĆ OD NOWA?
▪ szczepionka na wszystko?
▪ od-nowa projektowanie
▪ co-working, co-living, co-world
ŁAD MIĘDZYNARODOWY
▪ polityka zagraniczna
▪ słabość przywództwa w państwach demokratycznych
▪ nowa administracja USA i stawienie czoła globalnym zagrożeniom

inspiracji, chcesz poznać dobre praktyki z różnych branż lub
skonfrontować swoje poglądy z kimś, kto myśli zupełnie inaczej?
Jesteś osobą, której szukamy!

10

Ścieżka specjalna: KARPATY
▪ bogactwo i różnorodność krajów Europy Środkowej
▪ kapitał regionu łańcuchu górskiego Karpat

11

Projekty
OEE
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OEES Hub

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w 2020 roku wiemy już, jak efektywnie zorganizować
w pełni zdalną współpracę w ramach tych grup. Think tank będzie nadal aktywny
wydawniczo, a jego publikacje niezmiennie dostępne będą dla wszystkich za darmo.

Na zaproszenie profesora Jerzego Hausnera kilkudziesięciu wybitnych
naukowców z różnych dziedzin odpowiadało na pytanie, jak pandemia

ALERTY EKSPERCKIE

wpływa na najważniejsze problemy społeczne i gospodarcze. Efekty

Bieżącą sytuację w kraju przez kilka miesięcy komentowało kilka zespołów specjalistów.

publikowaliśmy w postaci krótkich, skondensowanych diagnoz.

Opiniowali oni regulacje wprowadzane m.in. w edukacji i biznesie. Zawierali w alertach
doraźne rozwiązania dotyczące zdalnego nauczania, trudnej sytuacji instytucji kultury

THINK TANK OEES HUB

czy samorządów. Ważnym tematem była także gospodarka wodna, celem ekspertów było

W ubiegłym roku publikacja alertów i raportów wyznaczyła początek działalności naszego

zbudowanie świadomości zagrożenia, jakie stanowią ograniczone zasoby wody w Polsce.

think tanku. Z połączenia go z projektem Małopolska Open Eyes Economy Hub oraz
bazą wiedzy na naszym portalu powstał OEES Hub. To sieć połączeń pomiędzy nauką,

RAPORTY

biznesem, sektorem kultury, która promuje dobre praktyki w zakresie ekonomii wartości.

Po zakończeniu publikacji alertów think tank OEE Hub opublikował serię
podsumowujących je raportów. Zawierają one nie tylko syntezę wiedzy zdobytej

OEES LAB

w trakcie pandemii, ale również propozycje długoterminowych działań naprawczych dla

Utworzone z inicjatywy prof. Jerzego Hausnera zespoły eksperckie kontynuują prace

gospodarki, oświaty, kultury czy służby zdrowia. Ukazał się także raport „Państwo i my”,

w ramach nowych obszarów tematycznych: OEES EduLab, CityLab i WaterLab.

czyli kompleksowa diagnoza stanu polskiej demokracji.

Edukacja, urbanistyka i gospodarka wodna to dziedziny, w których niezwykle istotne
jest formułowanie ich teoretycznych podwalin. Jeszcze ważniejsze w nich jest jednak

DZIAŁALNOŚĆ OEE HUB W 2020 R. TO W SUMIE:

wdrażanie opartych na tych założeniach rozwiązań. Tylko dzięki temu i promowaniu

8 raportów,

wzorcowych działań oddolnych można realnie zmienić szkoły i miasta na lepsze

83 alerty (gospodarczy, edukacyjny, społeczny, samorządowy, biznesowy, kultura,

i poprawić sytuację hydrologiczną Polski. To właśnie jest celem OEES Lab.

zdrowotny, wodny, specjalny),
25 ekspertyz, 8 zespołów eksperckich, ponad 140 ekspertów,
73 066 odsłon strony www.oees.pl/dobrzewiedziec,
31 811 odsłon strony www.oees.pl/alerty-eksperckie,
publikacje medialne m.in. w wp.pl, twoje-miasto.pl, dziennikpolski24.pl, rp.pl,
krakow.wyborcza.pl.

MAŁOPOLSKA OPEN EYES ECONOMY HUB
Open Eyes Economy nie ogranicza się do organizacji wydarzeń i działalności
naukowej. Koncepcję FIRMY-IDEI rozwijamy w praktyce, wspierając małe i średnie
przedsiębiorstwa z Małopolski działające w branżach: kreatywnej, czasu wolnego
i technologicznej. Celem projektu jest rozwój ich działalności eksportowej poprzez udział
w zagranicznych warsztatach i międzynarodowych konferencjach. Środki na tę promocję
pozyskujemy z Unii Europejskiej.
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Promocja
zagraniczna
małopolskich
FIRM-IDEI
www.oees.pl/hub

Statystyki
wydarzeń online
marzec 2020–marzec 2021
PRZYSTANEK IDEA
14 Przystanków IDEA –

78 tys. widzów

Podnieś swoje
kompetencje

Promuj swoją
firmę na
międzynarodowych
wydarzeniach

MÓWIĄC OTWARCIE
19 rozmów Mówiąc otwarcie –

26,6 tys. widzów

WYKŁADY „TO NIGDY NIE BYŁA UTOPIA”
13 wykładów „To nigdy nie była utopia” –

47 tys. widzów

OEE ON TOUR
4 wydarzenia OEE on Tour online –

13 tys. widzów

Weź udział
bezpłatnie
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Nawiąż nowe
kontakty
biznesowe

MISJA GOSPODARCZA MOEEH
2 misje gospodarcze MOEEH –

2,4 tys. widzów
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Przystanek IDEA
Na początku przestrzeń ta powstała jako fizyczne miejsce, ale odkąd więcej czasu spędzamy
w domach, Przystanek IDEA doskonale funkcjonuje w sieci. W ramach regularnych streamin-

To nigdy nie była utopia
wykłady akademickie Profesora Jerzego Hausnera
Wyobraźmy sobie ekonomię, której głównym celem nie jest zysk – taką, która przyznaje wyż-

gów poruszamy tematy gospodarcze, zdrowotne i ekonomiczne, rozmawiamy o administracji,
edukacji i problemach społecznych. Do tej pory
w naszych dyskusjach wzięło udział ponad 40
ekspertów, a liczba ta stale rośnie.

szość wartościom niematerialnym. Wyobraźmy sobie ekonomię, która nie abstrahuje od pytań
o dobro i zło, a opiera się na koncepcji człowieka, który nie jest egoistyczny. To ekonomia, która
nie unika odpowiedzialności, ale ceni sobie solidarność, altruizm i wyższe potrzeby. Czy taka
ekonomia jest możliwa? Podczas ostatniego cyklu akademickich wykładów Profesora Jerzego
Hausnera przekonaliśmy się, że tak. Profesor od lat propaguje i naukowo rozwija teoretyczne
podstawy ekonomii wartości. Jego gośćmi byli praktycy, aktywiści i przedsiębiorcy. Ich działalność jest najlepszym dowodem, że idea Profesora nigdy nie była utopią.

Neighbours: między
nami sąsiadami
W 2019 roku zorganizowaliśmy 2 spotkania poświęcone Polsce i jej sąsiadom: Czechom
i Ukrainie. Motywacja była prosta: żyjemy obok siebie, ale tak naprawdę niewiele o sobie

Mówiąc otwarcie

wiemy. Oba spotkania okazały się frekwencyjnym i merytorycznym sukcesem. W kawiarnianej atmosferze dyskutowali ze sobą artyści, aktywiści i społecznicy z Polski i zagranicy.

przepytujemy biznes z ekonomii wartości
Mówiąc otwarcie… tym razem postanowiliśmy porozmawiać o biznesie. Serdecznie
zapraszamy was do obejrzenia rozmów dr. Bartłomieja Bigi z partnerami i ambasadorami
Open Eyes Economy. W kolejnych odcinkach pytaliśmy o to, co w ekonomii nieoczywiste:
jak rozumieć ekonomię wartości? na co w ekonomii zwraca się zbyt mało uwagi? co jest
kluczowe dla gospodarki i przedsiębiorców w roku 2020? W podcastach wypowiadają
się eksperci, którzy poruszane tematy znają od podszewki i nie boją się mówić otwarcie
o tym, co czasem bywa trudne, ale zawsze jest ważne i inspirujące.

Wszystkie wykłady „To nigdy nie była utopia” oraz odcinki „Mówiąc otwarcie”
i „Przystanku IDEA” możecie obejrzeć na YouTubie Open Eyes Economy.
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Wydawnictwa OEES

„Open Eyes Magazine” dotyczy ekonomii,

Open Eyes Book to publikacja wydawana

ale mówi o niej w sposób, który jest w sta-

w dwóch językach (po polsku i angiel-

nie zainteresować i poruszyć każdego,

sku), współtworzona przez wybitnych

Wokół OEES tworzymy bibliotekę przy-

kto ceni sobie refleksję nad otaczającym

naukowców i praktyków. Prezentujemy

bliżającą problemy związane z ekonomią

go światem. To pismo „do poczytania” –

w niej intelektualne założenia ekonomii

otwartych oczu. To m.in. seria wydawni-

o nowych trendach, palących problemach

wartości i formowania relacyjnej gospo-

cza Discussion Papers – pokłosie rozmów

i wizjonerskich rozwiązaniach.

darki rynkowej, a także godne naślado-

i debat toczonych podczas związanych

wania przykłady.

z kongresem wydarzeń. To rozważania
pióra intelektualistów i specjalistów
reprezentujących rozmaite dziedziny
wiedzy.

Kręcimy, nagrywamy, publikujemy i mówimy. Właśnie dlatego na naszej stronie
internetowej (WWW.OEES.PL) znajdziecie zakładkę DOBRZE WIEDZIEĆ.
To rodzaj elektronicznej biblioteki, w której umieszczamy materiały związane z OEES
(magazyny, książki, publikacje, filmy i podcasty), z którymi możecie się zapoznać
i… polecić je innym!
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OEE on Tour

OEA Festival

Open Eyes Economy mówi o swoich ideach nie tylko podczas

Open Eyes Art Festival to wydarzenia

międzynarodowego szczytu w Krakowie. Jesteśmy wszędzie: w Polsce

towarzyszące Open Eyes Economy Summit:

i za granicą. W małych i dużych miastach. W drodze przez cały

unikatowe koncerty, ciekawe wystawy, ambitne

rok. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana, ale zawsze zgodna

spektakle polskich artystów. Festiwal przybliża

z założeniami Open Eyes Economy.

międzynarodowej publiczności polską kulturę,

Teraz także online!

a mieszkańcom i turystom odwiedzającym
Kraków i Małopolskę prezentuje niebanalne
wydarzenia na krakowskiej scenie artystycznej.
Gdynia
Gdańsk

Olsztyn

Gorzów Wielkopolski
Poznań

Warszawa

Łódź

Wrocław

Świeradów-Zdrój

Kielce
Zawiercie

Kraków

Rytro

Wiedeń

AUSTRIA
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Poprzednie
edycje
24
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Mówcy
Na Open Eyes Economy Summit zapraszamy praktyków, teoretyków, reformatorów

jest stworzenie prawdziwej współczesnej agory – wydarzenia, podczas którego nad

i wizjonerów, którzy pokazują nam, z czym się zmagają, co już zrobili i do czego dążą.

wykładem dominuje swobodne i inspirujące ścieranie się rozmaitych poglądów. Podczas

Często konfrontujemy ze sobą przeciwstawne opinie i punkty widzenia, bo naszą ambicją

pięciu edycji OEES na naszej scenie wystąpiło ponad 800 mówców, w tym m.in.:

PROF. TAKAHARU TEZUKA

ZUZANNA SKALSKA

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

PROF. DR HAB.
MUHAMMAD YUNUS

Tezuka Architekcts

European Commissioner for
Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs

STELLA NAKAWUKI
LUKWAGO

Social Innovation Academy
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360Inspirations

laureat Pokojowej Nagrody
Nobla 2006, założyciel
Grameen Bank

JENNIFER MORGAN

Dyrektor wykonawcza,
Greenpeace International

JANINA OCHOJSKA

Prezes Zarządu, Polska Akcja
Humanitarna

IAN BRZEZINSKI

Centrum Bezpieczeństwa
Międzynarodowego
im. Brenta Scowcroft

JUREK OWSIAK

Prezes Zarządu, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy

HAJNALKA SCHMIDT

Dyrektor Operacyjna na
Europę Środkową i Wschodnią,
Greenpeace International

TOMÁŠ SEDLÁČEK
filozof ekonomii

ANNA GIZA-POLESZCZUK
Prorektor, Uniwersytet
Warszawski

CHARLES LANDRY
pisarz, urbanista

DARIO SOTO ABRIL

Prezes, Fairtrade International

GIL PEÑALOSA

urbanista, 8 80 Cities

GONÇALO LOBO XAVIER

Dyrektor generalny,
Portugalskie Stowarzyszenie
Dystrybutorów APED

MARTIN RAISER

Dyrektor Regionalny
na Chiny, Mongolię i Koreę,
Bank Światowy

MAURICIO VOIVODIC

Prezes Zarządu, WWF Brazylia
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Rekomendacje
Open Eyes Economy Summit to miejsce realnych rozmów o tym, jak
mamy dalej rozwijać się w naszym skończonym świecie, abyśmy naszej cywilizacji nie doprowadzili do końca. Tu można znaleźć inspiraARETA SZPURA

aktywistka, autorka książki
Jak uratować świat?

PROF. DR HAB. JERZY
BRALCZYK

Uniwersytet Warszawski

cję i przykłady do dalszej pracy. Cieszę się z dużego udziału młodzieży

KS. ADAM BONIECKI

redaktor senior,
„Tygodnik Powszechny”

i firm – bez przyszłych decydentów i konsumentów oraz dzisiejszych
MIROSŁAW PROPPE
Prezes, WWF Polska

producentów nie damy rady przeprowadzić zmiany.

The Open Eyes Economic Summit is one of the most stimulating international meetings dealing with global economic, social and cultural
issues to be found anywhere in the world at the present time. It brings
together many high-level speakers, and its innovative format encoSZYMON HOŁOWNIA

założyciel Fundacji Kasisi
oraz Fundacji Dobra Fabryka

ALBERTO ACOSTA

b. Minister Energetyki
i Górnictwa Ekwadoru

NANCY GITHAIGA

Dyrektor ds. polityk, badań
i innowacji, WWF Kenia

urages the active participation of all who attend.
PROF. DAVID THROSBY

ekonomista kultury,
Macquarie University, Sydney

Konferencja Open Eyes Economy Summit to miejsce inspiracji, ścierania się poglądów i dyskusji na temat najnowszych trendów i ważnych
wydarzeń gospodarczych. Warto tam być!
ANNA MIOTK

Polskie Badania
Internetu

PROF. DAVID THROSBY

ekonomista kultury,
Macquarie University, Sydney

ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Prezydent Gdańska

BRUNON BARTKIEWICZ
Prezes Zarządu,
ING Bank Śląski

Prawdziwe biznesowe przywództwo to nie koncentracja na zysku
kierowanej firmy, tylko zrozumienie, co takiego na jej działalności
zyskuje jej najbliższe otoczenie i świat. Coroczny Kongres Ekonomii
Wartości oznacza dla mnie możliwość spotkania w jednym miejscu
niemal wyłącznie ludzi, którzy dzielą to przekonanie. To wciąż nie
jest postawa dominująca, więc działając na co dzień w swoich
dziedzinach na rzecz pozytywnych zmian, możemy czuć się nieco

EWA SOWIŃSKA
ESO Audit

osamotnieni. Tych kilka dni OEES w Krakowie to zatem możliwość
podładowania energii i nabrania pewności, że ludzi myślących poIRINA BOKOVA

b. Dyrektor Generalna UNESCO
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ADAM WAJRAK
dziennikarz

PROF. ALK DR HAB. ALEKSANDRA
PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

dobnie jest więcej.

Akademia Leona Koźmińskiego
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Open Café

Meeting Points

Open Café to inicjatywa towarzysząca Open Eyes Economy Summit. W jej ramach przy-

Meeting Points to miejsca stworzone dla szczególnie dociekliwych. Chcesz porozma-

bliżamy gościom Kongresu żywność wyprodukowaną w odpowiedzialny i ekologiczny

wiać z mówcami lub po prostu pogratulować ciekawego wystąpienia? A może masz

sposób, a także dyskutujemy i dzielimy się doświadczeniami. Czy nie po to właśnie

ochotę zadać pytania któremuś z prelegentów, dowiedzieć się więcej na interesujący Cię

powstają kawiarnie? Nasza jest otwarta – na łasuchów, producentów i tych, którzy po

temat lub poznać bliżej przedstawicieli konkretnej firmy? Właśnie po to zostały stwo-

prostu chcą wiedzieć więcej. Open Café jest również bardzo międzynarodowe. W 2018

rzone Meeting Points.

roku, gdy motywem przewodnim była kawa, nakręciliśmy w Rwandzie film dokumentalny „The Second Sunrise”. To jeden z wielu głosów w wielojęzycznej dyskusji na temat
szeroko pojętej odpowiedzialności.

Battle Point

Networking
Na OEES do zmiany inspirować mogą nie tylko mówcy, ale także każdy z uczestników.

Kreatywność i zmiana na lepsze możliwe są tylko wtedy, gdy wychodzimy poza własną

Wystąpienia na scenach stanowią doskonały przyczynek do dyskusji i rozwijania wysu-

perspektywę, konfrontując się z innymi możliwymi punktami widzenia. Właśnie temu

niętych w nich tez. Stwarzamy do tego dogodne warunki w ramach sesji networkingo-

służą potyczki w Battle Point. To formuła unikatowa dla OEES – specjalnie wyznaczony

wych. Open Eyes Economy to już duży ruch, a na listopadowym Kongresie spotykają się

punkt, w którym spotykają się osoby reprezentujące odmienne stanowiska i światopoglą-

wszyscy jego zwolennicy. Nie sposób zmarnować takiej okazji do nawiązania kontaktów

dy. Ich intelektualne zmagania są niezwykle inspirujące nie tylko dla samych rozmów-

z myślącymi i działającymi podobnie osobami czy wymiany praktycznych rozwiązań

ców, ale także wszystkich mających okazję je obserwować.

z zakresu ekonomii wartości.

30

31

Zaufali nam
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OEES 2020

formuła hybrydowa
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Organizator

Kontakt

Fundacja Gospodarki

Biuro Open Eyes Economy Summit

i Administracji Publicznej

e-mail: biuro@oees.pl

www.fundacjagap.pl

mobile: +48 534 881 236

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
e-mail: biuro@oees.pl
tel. +48 12 423 76 05

www.oees.pl

