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Czym jest OEES?
Chcemy zaprosić Cię na najbardziej kreatywny kongres

W tym roku głównym tematem naszych zainteresowań będzie wiarygodność ekonomicz-

w Polsce. Tworzymy w jego ramach przestrzeń do

na państwa i przedsiębiorstw oraz jej wpływ na gospodarkę. Podejmiemy kwestię praw

poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że przyszłość będzie

człowieka w biznesie, przyglądając się bliżej potrzebom pracowników, jakie uwydatniła

dla ogółu społeczeństwa bezpieczniejsza i stabilniejsza.

pandemia COVID-19 oraz zastanowimy się nad tym, jak budować i wzmacniać pozytywne

Jesteśmy analitykami rzeczywistości i twórcami idei jutra,
które już dziś wcielamy w życie.

employee experience w środowisku pracy. Będziemy nadal dyskutować o społecznym i instytucjonalnym wymiarze regeneracji miast wobec wyzwań klimatycznych oraz o tym,
jak powinny wyglądać miasta przyjazne dla osób młodych i seniorów. Zajmiemy się także
pojęciami design-thinking i „ko-kreacji” w tworzeniu usług publicznych i empatycznych
organizacji.

OEES to jedyny w swoim rodzaju kongres ekonomiczny, w którego ramach
udowadniamy, że biznes i gospodarka nie tylko mogą, ale powinny opierać

Oczywiście nie zabraknie niezwykle istotnego tematu naszych sąsiadów zza wschodniej gra-

się na wartościach społecznych. Przedstawiamy realne korzyści dla ludzi oraz

nicy. W ścieżce specjalnej Open Eyes to Ukraine wraz z ukraińskimi autorytetami rozmawiać

środowiska, które niosą za sobą stawianie na zrównoważony rozwój, pochy-

będziemy o wyzwaniach stojących przed Ukrainą i Europą Środkowo-Wschodnią w kwestii

lanie się nad potrzebami społecznymi, wcielanie zmian oraz wprowadzanie

przywrócenia ładu międzynarodowego. Zastanowimy się nad tym jak skutecznie zaradzić

innowacji. Robimy to co roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków z pomocą

bieżącym problemom w wymiarze społecznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

inspirujących ludzi ze świata nauki, ekonomii, kultury czy administracji.
Definiując OEES nie można mówić tylko o listopadowym spotkaniu w ICE. Jest ono
Często konfrontujemy różne punkty widzenia, bo wierzymy, że nic nie sprzyja

bowiem kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej. Między kolejnymi

kreatywnemu myśleniu oraz formułowaniu nieoczywistych wniosków bardziej

edycjami OEES organizujemy spotkania, prelekcje i dyskusje, na które serdecznie Cię

niż dyskusja i fuzja horyzontów. Wspomniane „myślenie” jest bardzo istot-

zapraszamy. Liczymy, że spotkamy się z Tobą na kolejnym OEES!

nym elementem naszych spotkań, debat. Łączymy i przyciągamy ludzi, którzy,
parafrazując Horacego, mają odwagę być mądrzy, nie boją się negować tego,
co zastane, nazywać obecny stan rzeczy czy określać wyzwania. W Kongresie
biorą udział przedsiębiorcy, aktywiści 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. Nasza siła tkwi w wyprzedzaniu zdarzeń i trendów. Już w ubiegłych edycjach podjęliśmy temat fake newsów i mówiliśmy o ekologicznym
transporcie, zanim temat stał się powszechnie poruszany.

Międzynarodowy Kongres
Ekonomii Wartości

ICE Kraków 22–23 XI 2022
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Dla kogo jest
OEES?

Kogo spotkamy
na OEES?

OEES jest inicjatywą dla każdej wrażliwej społecznie
osoby, dla wszystkich tych, którym zależy na
zmianach i którzy są otwarci na dialog. Z kim
najczęściej można spotkać się podczas Kongresu?

4%
firmy prywatne

13%

INNOWATORZY – CI, KTÓRZY ZMIENIAJĄ NASZ PUNKT WIDZENIA

34%
20%

jesteś jedną z takich osób? ? Bądź z nami! Szukamy tych, którzy chcą
kształtować lepszą przyszłość, a niekoniecznie tylko na nią czekać.

12,1%

uniwersytety

Osoby, które stawiają na nowe rozwiązania i potrafią inicjować zmiany.
Ci, którzy lubią oryginalnie odpowiadać na stare pytania. Być może

3,0%
4,3%

instytucje publiczne
NGO

29%

8,9%
9,7%

12,1%

media

LIDERZY – CI, KTÓRZY MAJĄ WPŁYW
Mają widoczny wpływ na swoją społeczność, przedsiębiorstwo, uczelnię,
instytucję. Jeżeli masz w sobie coś z lidera – dołącz do nas! Tylko dzięki
świadomym i odpowiedzialnym liderom, takim jak Ty, mogą zapaść
decyzje, które są konieczne, by zadbać o naszą wspólną przyszłość.

4%

firmy prywatne

ZAANGAŻOWANI – CI, KTÓRZY POKAZUJĄ, ŻE MOŻNA ŻYĆ LEPIEJ

członek zarządu

3,0%
4,3%

12,1%

17,7%

13%
uniwersytety
Świadomi wyzwań, z jakimi
zmaga się współczesny świat, wrażliwi
obserwatorzy, czujni analitycy codzienności,
34% którzy na co dzień

instytucje publiczne

student
8,9%

16,1%

starają się żyć odpowiedzialnie. Ten opis jest Ci bliski? OEES jest
dla Ciebie!

20%

NGO

29%

media

POSZUKUJĄCY – CI, KTÓRZY SZUKAJĄ NOWYCH PERSPEKTYW
A może, tak jak wiele osób, jeszcze nie wiesz, co myśleć? Chciał(a)
byś coś zmienić, ale nie do końca wiesz, jak to zrobić? Poszukujesz

communications / PR /
marketing / CSR manager

CXO / właściciel
adiunkt

9,7%
12,1%

16,1%

analityk i inspektor
account / sales / HR manager
animator lokalny
inne

dobrych praktyk i odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Jesteś
6

osobą, na którą czekamy!
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Tematy 2022
Wychodzimy z założenia, że w OEES nie ma granic dla rozmowy
i dyskusji. Mamy przestrzeń na każdy istotny, bieżący, społeczny temat.
Jednakże, by uporządkować nasze kierunki działania, poruszamy się
w obszarze czterech bloków zainteresowań.

FIRMA-IDEA
• P RAWA CZŁOWIEKA W BIZNESIE
Czasy pandemii ujawniły, jak wiele kwestii
związanych z kodeksem pracy wymaga
poprawy. Dlatego też chcemy poddać
dokładnej analizie i dyskusji kwestie
potrzeb pracownika oraz zapewnienia mu
poczucia bezpieczeństwa. Zajmiemy się też
kwestiami wyzysku w krajach rozwijających
się, skutkami konsumpcjonizmu, etosem
pracy oraz wieloma innymi aspektami praw
człowieka w biznesie.
• WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA
Wiarygodność ekonomiczna wpływa na
gospodarkę za pośrednictwem takich
zmiennych jak zaufanie, informacja czy
wiedza. Skoncentrujemy się na pojęciu
wiarygodności zarówno przedsiębiorstw
i instytucji, jak i samego państwa, analizując
rolę przytoczonej wartości w kształtowaniu
potencjału rozwojowego społeczeństwa.
W tym temacie będziemy opierać się na
wnioskach z raportu eksperckiego „Indeks
wiarygodności ekonomicznej państwa”, który
swoją premierę będzie miał podczas
VII Kongresu Open Eyes Economy Summit
22–23 listopada 2022 roku.
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MIASTO-IDEA
• KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST
Przeanalizujemy miasta jako źródła zagrożeń
i szans w powstrzymywaniu zmian klimatycznych.
Odniesiemy się do społecznego i instytucjonalnego
wymiaru regeneracji miast wobec wyzwań związanych
z klimatem. Globalna strategia klimatyczna narzuca
konieczność ochrony bioróżnorodności i przywracania
walorów środowiska oraz adaptacyjnych działań
systemów społeczno–gospodarczych. Jednak główne
wyzwania stają przed miastami i zurbanizowanym
światem. Adaptacja miast do zagrożeń klimatycznych
i wpisane w nią działania na rzecz regeneracji systemów
przyrodniczych stają się nadrzędnymi celami każdego
systemu miejskiego.
• M ŁODZI W MIEŚCIE
Porozmawiamy o młodych w mieście. O tym, z czym
stykają się młodzi ludzie w miastach i miasteczkach,
o potrzebach młodego człowieka w miejskiej
tkance, o kreatorach i kreatorkach przestrzeni oraz
o nieuniknionych zmianach w imię łączenia pokoleń.
MARKA – KULTURA
• D ESIGN THINKING W TRANSFORMACJI KU
NIEZNANEMU
Odkryj wraz z nami najlepszą drogę do zaprojektowania
usług. Zajmiemy się ideą „ko-kreacji” w empatycznym
tworzeniu usług publicznych. Podejmiemy też dyskusję
na temat budowania pozytywnego employee experience
poprzez różne sposoby włączania pracowników
w kształtowanie środowiska pracy oraz trendu
„niekupowania” na rzecz długoterminowego wynajmu.
• ZIELONY ŁAD – BIOGOSPODARKA I ZDROWIE
Zajmiemy się także tematem Zielonego Ładu.
Przedstawimy raport stworzony przez BNP Paribas,
omówimy szczegółowo aspekty finansowania
Zielonego Ładu, przeanalizujemy konflikty,
które wokół niego narastają, zmierzymy się
także z zagrożeniami, jakie niesie za sobą jego
wprowadzenie oraz jego brak. W obszarze naszych
zainteresowań pojawi się również biożywność.
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Poprzednie
edycje

OEES ciągle się
rozwija – liczby
mówią same
za siebie!

Prolog OEES:
Dzień Krakowski
Organizując VI Kongres Open Eyes Economy Summit uznaliśmy, że dwa dni to stanowczo
zbyt mało, by przekazać wszystkie kompleksowe informacje na interesujące nas tematy.
Chcemy zaoferować uczestnikom jeszcze więcej wiedzy i jednoczyć środowisko na lokalnych spotkaniach. Dlatego dzień przed rozpoczęciem Kongresu w Małopolskim Ogrodzie
Sztuki w Krakowie odbył się Prolog OEES: Dzień Krakowski! Wydarzenie to w całości
poświęciliśmy zrównoważonemu rozwojowi miast, tak by każdej #GeneRacji żyło się

uczestnicy
na miejscu

online

mówcy

firmy
i instytucje

w nich dobrze.

2016

1400

–

100

100

2017

2000

–

180

120

2018

2500

–

200

150

2019

3000

–

200

180

2020

–

3000

160

90

przestrzeni miejskiej, czynnikach sprawczych decydujących o jego rozwoju, przestrze-

2021

1500

3700

250

100

niach otwartych na spotkania mieszkańców różnych pokoleń i środowisk, ekologii,

Miasta powinny być ośrodkami kulturalnymi, a wykorzystanie potencjału ich mieszkańców stanowi szansę na wspólne budowanie silnej społeczności. Dyskutowaliśmy
o nowoczesnym zarządzaniu miastem, narzędziach koniecznych do planowania dobrej

zieleni, miejskiej i odporności na zagrożenia klimatyczne, nowych technologiach oraz ich
wpływie na rozwój miasta i codzienność jego mieszkańców.
media (Internet, prasa, radio, telewizja)

29 456 036 osób
1900 publikacji
dotarcie

media społecznościowe 2021
FACEBOOK

5 438 659
liczba odbiorców (zasięg): 1 140 518
zaangażowanie użytkowników: 28 736
liczba wyświetleń profilu:

YOUTUBE

liczba wyświetleń filmów:
12

94 169
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Open Café

Zobacz, jak wyglądała
VI edycja OEES:

Open Café to inicjatywa towarzysząca Open Eyes Economy Summit, w ramach
której podajemy na tacy oraz przedstawiamy w dyskusji produkty wytworzone
w odpowiedzialny i ekologiczny sposób. To przestrzeń otwarta – na smakoszy,
producentów i tych, którzy po prostu chcą wiedzieć więcej. W 2018 roku, gdy
motywem przewodnim była kawa, nakręciliśmy w Rwandzie film dokumentalny „The Second Sunrise”. Natomiast w 2021 roku motywem Open Café był
cudowny efekt współpracy ludzi i natury: miód! Był to bardzo istotny temat
z punktu widzenia Polski, gdyż nasz kraj jest w pierwszej piątce producentów
miodu w Europie! Dzięki współpracy z Sądecki Bartnik, Spółdzielnią Pszczelarską Apis w Lublinie oraz Ul’lala Miody Naturalne, podczas VI Kongresu
OEES poznaliśmy (i skosztowaliśmy) rozmaite odmiany „słodkiego złota”
i rozmawialiśmy o roli pszczół w ekosystemie.
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Mówcy
Na Open Eyes Economy Summit zapraszamy praktyków, teoretyków,
reformatorów i wizjonerów, którzy pokazują nam, z czym się zmagają,
co udało im się osiągnąć i do czego dążą. Wielokrotnie konfrontujemy
ze sobą przeciwstawne opinie i punkty widzenia, bo naszą ambicją jest

STELLA NAKAWUKI
LUKWAGO

Social Innovation Academy

JENNIFER MORGAN

Dyrektor Wykonawcza,
Greenpeace International

JUREK OWSIAK

Prezes Zarządu, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy

stworzenie prawdziwej współczesnej agory – wydarzenia, podczas
którego nad wykładem dominuje swobodne i inspirujące ścieranie się
rozmaitych poglądów.

HAJNALKA SCHMIDT

Dyrektor Operacyjna na
Europę Środkową i Wschodnią,
Greenpeace International

PROF. TAKAHARU TEZUKA
Tezuka Architects

SNEŠKA QUAEDVLIEGMIHAILOVIĆ
Secretary General, Europa
Nostra

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

European Commissioner for
Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs
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PROF. DR HAB.
MUHAMMAD YUNUS

laureat Pokojowej Nagrody
Nobla 2006, założyciel
Grameen Bank

JANINA OCHOJSKA

Prezes Zarządu, Polska Akcja
Humanitarna

MARK BRZEZINSKI

Ambasador USA w Polsce

TOMÁŠ SEDLÁČEK
filozof ekonomii

ANNA GIZA-POLESZCZUK
Prorektor, Uniwersytet
Warszawski

CHARLES LANDRY
pisarz, urbanista

DARIO SOTO ABRIL

Prezes, Fairtrade International

MAURICIO VOIVODIC

Prezes Zarządu, WWF Brazylia

GONÇALO LOBO XAVIER

Dyrektor Generalny,
Portugalskie Stowarzyszenie
Dystrybutorów APED

MARTIN RAISER

Dyrektor Regionalny
na Chiny, Mongolię i Koreę,
Bank Światowy

ARETA SZPURA

aktywistka, autorka książki
Jak uratować świat?
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PROF. DR HAB. JERZY
BRALCZYK
Uniwersytet Warszawski

ALBERTO ACOSTA

KS. ADAM BONIECKI
redaktor senior,
„Tygodnik Powszechny”

NANCY GITHAIGA

b. Minister Energetyki
i Górnictwa Ekwadoru

Dyrektor ds. polityk, badań
i innowacji, WWF Kenia

ALEKSANDRA DULKIEWICZ

BRUNON BARTKIEWICZ

Prezydent Gdańska

Prezes Zarządu,
ING Bank Śląski

GILLIAN WILKINSON
MCDANIELS
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Ministry of Culture, Gender,
Entertainment and Sport,
Jamajka

GUDRUN SCHWEPPE
Head of Music, YouTube

PROF. DAVID THROSBY

ekonomista kultury,
Macquarie University, Sydney

IRINA BOKOVA

b. Dyrektor Generalna UNESCO

PROF. ALK DR HAB.
ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKASKIERKOWSKA
Akademia Leona Koźmińskiego
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Rekomendacje
Open Eyes Economy Summit to miejsce realnych

Konferencja Open Eyes Economy Summit to miejsce inspiracji,

rozmów o tym, jak mamy dalej rozwijać się w naszym

ścierania się poglądów i dyskusji na temat najnowszych tren-

skończonym świecie, abyśmy naszej cywilizacji nie

dów i ważnych wydarzeń gospodarczych. Warto tam być!

doprowadzili do końca. Tu można znaleźć inspirację i przykłady do dalszej pracy. Cieszę się z dużego
MIROSŁAW PROPPE
Prezes, WWF Polska

ANNA MIOTK

udziału młodzieży i firm – bez przyszłych decydentów

Polskie Badania
Internetu

i konsumentów oraz dzisiejszych producentów nie
damy rady przeprowadzić zmiany.

The Open Eyes Economic Summit is one of the

Open Eyes Economy Summit is a complete experience where

most stimulating international meetings dealing

you find several alternatives of universal economic know-

with global economic, social and cultural issues

ledge in a city that is a real testimony of the importance of

to be found anywhere in the world at the present

caring about the world heritage – material and non ma-

time. It brings together many high-level speakers, and its innovative format encourages the
active participation of all who attend.

terial – and an example of the infinite resilience of human
PROF. DAVID THROSBY

ekonomista kultury,
Macquarie University, Sydney

MARIA DEL PILAR
ORDOÑEZ

Secretariat for Culture,
Recreation and Sport, Bogota

beings. Being at Cracow with OEES makes you grow as
a person and as a cultural worker in plenty directions.

Prawdziwe biznesowe przywództwo to nie koncentracja na zysku kierowanej firmy, tylko zrozumienie,

EWA SOWIŃSKA
ESO Audit

co takiego na jej działalności zyskuje jej najbliższe

I have experienced the Open Eyes Economy Summit as a pla-

otoczenie i świat. Coroczny Kongres Ekonomii Wartości

ce of experts, exchanges and inspirations. Culture, business

oznacza dla mnie możliwość spotkania w jednym

and politics meet together - it is not just about Europe, it’s

miejscu niemal wyłącznie ludzi, którzy dzielą to prze-

truly a global summit to open the eyes beyond the temporal

konanie. To wciąż nie jest postawa dominująca, więc

and geographical boundaries. OEES has already started to

działając na co dzień w swoich dziedzinach na rzecz

shape future today!

pozytywnych zmian, możemy czuć się nieco osa-

PROF. WEI MANSKE-WANG
Head of China Center,
Management Center Innsbruck

motnieni. Tych kilka dni OEES w Krakowie to zatem
możliwość podładowania energii i nabrania pewności,
że ludzi myślących podobnie jest więcej.
20
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Zaufali nam
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Cały rok
z Open Eyes
Economy

Wydarzenia
Open Eyes Economy nie stoi w miejscu. Swoje wartości
przedstawia nie tylko podczas międzynarodowego
szczytu w Krakowie. Wierzymy, że nie ma granic dla
idei. Działamy wszędzie: w Polsce i za granicą. W małych
i dużych miastach, hybrydowo. Jesteśmy w drodze przez
cały rok. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana,

ŁÓDŹ:
Kongres
Regeneracja
Miast

ale zawsze zgodna z założeniami Open Eyes Economy.
Większość naszych wydarzeń obecnie odbywa się w formule

W czerwcu 2021 r. w Łodzi po raz pierwszy zorganizowaliśmy międzynaro-

hybrydowej.

dowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”. Wydarzenie to wywołało duże zainteresowanie ekspertów z różnych dziedzin. Między innymi
dlatego, że jego profil i program ukazywał potrzebę i możliwość nowego
podejścia do rozwoju miast, jakim jest „regeneracja”.
Tegoroczny II Kongres Regeneracja Miast pn. „Klimatyczna Regeneracja
Miast” odbędzie w dniach 7-8 czerwca 2022 roku w EC1 Łódź Miasto Kultury. Poświęcony będzie polityce i procesom regeneracji miast w obszarze
adaptacji do zmian klimatycznych pod kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym. Kongres będzie znakomitą okazją do
wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły
się takich działań oraz próbą sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz
wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.
W tym roku tematyka Kongresu będzie skoncentrowana wokół 3 głównych
bloków:
1. Miasta jako źródła zagrożeń i szans w powstrzymaniu zmian klimatycznych;
2. Regeneracji struktur funkcjonalno-przestrzennych;
3. Społecznego i instytucjonalnego wymiaru regeneracji miast wobec wyzwań klimatycznych.
www.regeneracjamiast.pl
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GDAŃSK:
Cykl wydarzeń
„Solidarni
w rozwoju”

„Solidarni w rozwoju” to projekt, który jest próbą poddania krytycznej dys-

WROCŁAW:
Debata ekspercka
„Wodny
Okrągły Stół”

Wrocław to miejsce mocno związane z tematyką gospodarowania wodą w mieście, dlatego

kusji tezy, że możliwa jest koegzystencja świata biznesu ze światem wartości

to właśnie tam od kilku lat organizujemy wydarzenia będące wszechstronną debatą o pro-

społecznych i etycznych. Składa się z szeregu wydarzeń: debat, spotkań,

blemach ekologicznych, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne,

konferencji i warsztatów. W 2021 roku odbyły się cztery wydarzenia, pośród

a także o tym, jak zarządzanie zasobami wody wpływa na miasta i ich mieszkańców.

których kluczowy był październikowy Kongres „Solidarni w Rozwoju:
Gdańsk-Polska-Europa-Świat”, który miał miejsce w Europejskim Centrum

W połowie czerwca tego roku odbędzie się drugi Wodny Okrągły Stół, przy którym po-

Solidarności w Gdańsku oraz online.

nownie zasiądą eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. Skupią się
na trzech tematach:

I edycja Kongresu „Solidarni w rozwoju” w liczbach:

1. Skuteczna retencja wód;

2500 uczestników online

2. Redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych;

100 uczestników na miejscu

3. Polityka wodna miast.

32 mówców
18 partnerów

Efektem obrad pierwszego Wodnego Okrągłego Stołu (wrzesień 2021) był dokument
programowy „Gospodarowanie Wodą – wyzwanie dla Polski” – będący zbiorem zaleceń

W 2022 roku planowane są kolejne wydarzenia, które odbędą się w Gdańsku

w dziedzinie walki z zagrożeniem suszą i powodziami. W dokumencie przybliżone zostały

i na Pomorzu – ich daty zostaną niebawem opublikowane na stronie

programy i polityki wsparcia dla polskich samorządów.

www.solidarniwrozwoju.pl.
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Kongres
„Miasto –
Woda –
Jakość Życia”

OEES HUB
Think tank OEES HUB to nowa forma eksperckiej symbiozy i współdziałania pomiędzy
nauką, biznesem, sektorem kultury. Działania OEES HUB służą pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o różnych aspektach ekonomii wartości.
W skład OEES HUB wchodzą:
•	trzy platformy współpracy eksperckiej koncentrujące się na szerszym spojrzeniu na
wybrany aspekt ekonomii wartości:

Natomiast w drugiej połowie października ponownie zaprosimy Was do

•	platforma rozwoju edukacji OEES EduLab www.oees.pl/edu-lab/,

Wrocławia na IV edycję Kongresu „Miasto-Woda-Jakość Życia”.

•	
OEES CityLab www.oees.pl/city-lab/ – platforma współpracy ekspertów zaintere-

W tym roku tematyka Kongresu będzie skoncentrowana wokół 5 głównych bloków:
1. Miasta odporne i przyjazne dla klimatu;

matyki gospodarowania wodą;

2. Woda w architekturze;

•	portal z bazą wiedzy o ekonomii wartości Dobrze Wiedzieć www.oees.pl/dobrzewiedziec;

3. Efektywne gospodarowanie wodami w miastach;

•	program wspierania firm zainteresowanych rozwojem w duchu koncepcji FIRMY-IDEI

4. Miejska polityka wodna w praktyce;

Małopolska Open Eyes Economy Hub www.oees.pl/moeeh/;

5. Edukacja klimatyczna – społeczna odpowiedzialność za wodę.

•	działalność wydawnicza prowadzona w ramach Wydawnictwa Fundacji GAP.

W czasie Kongresu poznamy wyniki Water City Index 2022 – specjali-

Think tank OEES HUB – rok 2021 w liczbach:

stycznego rankingu miast, w którym zostanie poddany ocenie rozwój
metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności
gospodarowania zasobami wody.
Trzy edycje Kongresu „Miasto – Woda – Jakość życia” w liczbach:
1500 uczestników
230 mówców
26 partnerów
18 ścieżek tematycznych
www.watercity.com.pl
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sowanych rozwojem miast,
•	
OEES WaterLab www.oees.pl/water-lab/ – przestrzeń służąca pogłębianiu proble-

10 publikacji
3 platformy eksperckiej współpracy
30 ekspertów dziedzinowych
16 seminariów online
ponad 900 uczestników wydarzeń
www.oees.pl/hub
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Wydawnictwo
Fundacji GAP
Nasze publikacje są przydatnym źródłem wiedzy zarówno dla praktyków

Zapowiedzi wydawnicze na rok 2022:

poszukujących aktualnych analiz, ekspertów pragnących poszerzyć swoją wiedzę, jak i wszystkich osób zainteresowanych problematyką poruszaną przez
ruch Open Eyes Economy.

Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa
„Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa” to autorskie opracowanie grupy ekspertów, mierzące jak wiarygodne dla gospodarki jest polskie państwo. Autorzy rozpatry-

W tym roku szczególnie polecamy:

wać będą takie kategorie jak m.in. stabilność systemu finansowego i pieniądza, ochrona

Raport „Pokolenia – solidarni w rozwoju”

i bezpieczeństwo pracy, swoboda działalności gospodarczej czy jakość usług publicznych

Open Eyes Magazine 6

i infrastruktury publicznej.

Szkoły poza horyzont

Prezentacja założeń i wniosków z publikacji „Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa”

Water City Index

planowana jest podczas dwóch wydarzeń: Europejskiego Kongresu Finansowego

„Dziwne przypadki polskiego menedżera”, Paweł Olechnowicz

(6–8 czerwca) oraz VII Kongresu Open Eyes Economy Summit (22–23 listopada 2022 roku).
„Biznes z klasą”, Mirosław Wolski
Poradnik biznesowy dotyczący praktyk zarządzania w firmie Schattdecor.
Open Eyes Economy Discussion Papers 6: „Gospodarka i entropia”
Publikacja na temat klimatu i środowiska.
„Szkoły poza horyzont”
II część publikacji z opisem dobrych praktyk realizacji edukacji relacyjnej w polskich
szkołach średnich.
OEES EduLab: „Co się dzieje z uniwersytetem?”
Tworzona we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych publikacja multimedialna z materiałami ze spotkań w ramach seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem?”.

www.oees.pl/hub
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Małopolska
Open Eyes
Economy Hub

Live OEES

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: przemysły
kreatywne i czasu wolnego, technologie komunikacyjne i informacyjne, nauki
o życiu oraz energia zrównoważona. Celem projektu jest rozwój ich działalności eksportowej zarówno poprzez udział warsztatach, jak i w krajowych oraz
międzynarodowych konferencjach. Środki na tę promocję pozyskujemy z Unii
Europejskiej.
Statystyki wydarzeń MOEE HUB 2021:

Mamy także swoje własne „wirtualne uniwersum wiedzy”. Zapraszamy Cię do przestrzeni, w której opublikowane są zapisy ze wszystkich wydarzeń ruchu Open Eyes Economy,

• 5 konferencji online, w tym 2 międzynarodowe (ponad 500 uczestników),

czyli powstałej w 2020 roku platformy streamingowej Live OEES. Dzięki niej masz dostęp
do archiwalnych, trwających i nadchodzących wydarzeń Open Eyes Economy o każdej

• 18 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski otrzymało

porze, z każdego miejsca! Raz założony profil użytkownika umożliwia dostęp do wszyst-

wsparcie w zakresie rozwijania działalności biznesowej poza Polską, z czego

kich treści, wystarczy zalogować się mailem podanym podczas pierwszej rejestracji.

8 zaprezentowało swoją ofertę na targach Smart City Expo World Congress

Jeden profil, wiele możliwości #wszedziegdziechcesz!

w Barcelonie, a 10 wzięło udział w misji gospodarczej online.
W wyniku udzielonego wsparcia odbyło się 37 spotkań networkingowych

www.live.oees.pl

online z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Niemiec i Rumunii.
www.oees.pl/moeeh/
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Open Eyes Art Festival to cykl wydarzeń artystycznych, które podejmują
tematykę poruszaną przez ruch Open Eyes Economy. Festiwal powstał
w 2021 roku jako następstwo i naturalna ewolucja wcześniej organizowanego Open Eyes Festivalu. Organizatorami i inicjatorami wszystkich wydarzeń są cztery krakowskie instytucje: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
Nowohuckie Centrum Kultury oraz Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja
Artystyczna GAP.
Podczas OEAF prezentujemy wyjątkowe koncerty, ciekawe wystawy, nietuzinkowe spektakle i merytoryczne spotkania z udziałem krakowskich
artystów.
Jednym z podstawowych założeń Open Eyes Art Festivalu jest interdyscyplinarność – odnoszenie się do wszystkich dziedzin sztuki: malarstwa,
tańca, rzeźby, teatru, filmu, fotografii, grafiki oraz muzyki, zarówno
poważnej, jak i rozrywkowej. Podczas zeszłorocznej edycji obok wielkich
nazwisk, takich jak Lupa, Orłowski czy Hammano w programie pojawili
się także młodzi artyści, będący dopiero na początku swojej artystycznej
drogi. Ich obecność w świecie sztuki i kultury jest zapowiedzią fascynującej przyszłości różnych gałęzi kultury.
www.oeaf.pl
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Play Kraków

Open Shop

Play Kraków to platforma VOD pełna wydarzeń transmitowanych na

Otwórz się na wartościowe rzeczy! Poznaj nasz Open Shop, czyli odpowiedzialny

żywo oraz materiałów udostępnionych przez krakowskie instytucje

i otwarty dla wszystkich sklep internetowy. Dokładamy wszelkich starań, by każdy mógł

kultury. Od 2020 roku w tym serwisie dostępne są również nagrania ze

w nim znaleźć produkty etyczne i przyjazne dla środowiska. Chcemy wspierać małych

wszystkich dyskusji, wykładów, potyczek na tematy związane z ekono-

lokalnych producentów, twórców, wydawców, artystów, którzy tworzą zgodnie z myślą

mią, gospodarką, rozwojem miast, nowymi technologiami, dialogiem

i duchem ekonomii wartości. W asortymencie naszego sklepu dostępne są liczne książki,

międzygeneracyjnym i wieloma innymi zagadnieniami z OEES. Dla

jak „Dziwne przypadki polskiego menedżera” Pawła Olechnowicza, publikacje niektórych

naszych uczestniczek i uczestników dostęp do nagrań jest bezpłatny,

prelegentów Open Eyes Economy Summit, ale również płyty CD, m.in. zespołu Hirun-

natomiast osoby, które nie uczestniczyły w OEES, mogą w prosty sposób

do Maris „Poesie et musiqe” oraz Lecha Dyblika „W miasteczku Tarusa”, katalogi prac

wykupić dostęp do wszystkich lub wybranych nagrań.

artystów, ciepłe czapki czy też kakao z certyfikatem Fairtrade, czekolady, a także kawy
z rwandyjskich plantacji.

ODPOWIEDZIALNY I OTWARTY
DLA WSZYSTKICH
SKLEP INTERNETOWY
www.playkrakow.com/pokaz/oees-start
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www.sklep.oees.pl
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Organizator

Kontakt

Fundacja Gospodarki

Biuro Open Eyes Economy Summit

i Administracji Publicznej

e-mail: biuro@oees.pl

ul. ks. I. J. Skorupki 22

mobile: +48 534 881 236

31-519 Kraków
e-mail: biuro@oees.pl
tel. +48 12 423 76 05
www.fundacjagap.pl

www.oees.pl

