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Organizacije javnega sektorja se dnevno srečujejo s številnimi
družbenimi, okoljskimi in ekonomskimi izzivi. Zato je na področju
inovativnega razvoja mogoče najti mnoge pobude in dobre prakse,
izhajajoče prav iz delovanja javnega sektorja. Odlična primera
sta danska medresorska državna agencija MindLab in britanska
vladna služba Policy Lab. Obe svoje delovanje gradita na
povezovanju javnih institucij, državljanov in podjetij. Simpozij
Javni sektor v smeri napredka bo osvetlil učinke takšnega
sodelovanja ter izpostavil dobre rezultate v obliki razvoja
učinkovitih in dostopnih storitev ter načrtovanja novih politik.

Na mednarodnem simpoziju se bodo odvila tri predavanja.
Najprej bosta z uvodnim predavanjem sodelovali oblikovalki,
raziskovalki in avtorici tekstov s področja storitvenega in
informacijskega oblikovanja, Petra Černe Oven in Barbara
Predan. Sledili bosta predavanji britanskega raziskovalca
Guya Julierja, soavtorja knjige Design and Creativity: Policy,
Management and Practice, strokovnjaka za področja kulture
oblikovanja, družbenega oblikovanja in oblikovanja politik,
ter danskega strokovnjaka Nielsa Hansena, odgovornega
za inovativne rešitve kompleksnih organizacijskih problemov
v danski vladni in medresorski organizaciji MindLab.

Program

10:00–10:25
Pozdravni nagovori
mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo RS

10:25–11:00
Uvodno predavanje
dr. Petra Černe Oven, ALUO in Inštitut za oblikovanje
dr. Barbara Predan, Pekinpah in Inštitut za oblikovanje
Javni sektor na poti vzpostavljanja inovativnih
procesov in metod

11:00–11:50
dr. Guy Julier, Univerza v Brightonu (Velika Britanija)
Nove prakse in sodelovanja v polju inovacij
javnega sektorja

11:50–12:10
Odmor

12:10–13:00
mag. Niels Hansen, MindLab (Danska)
Inovacije v javnem sektorju: gradnja novih
možnosti za spremembe v sistemu javne uprave

Vljudno vabljeni!

Udeležba na simpoziju je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano prevajanje.
Prijave na dogodek sprejema Iris Koleša, RRA LUR: iris.kolesa@ljubljana.si, 01/306-19-20. 
Prijave sprejemamo do srede, 4. februarja 2015, oz. do zapolnitve mest.

Več o predavateljih in predavanjih najdete v prilogi vabila.


