HERB – Priložnosti rastejo
Priložnosti zaposlovanja in samozaposlovanja ter združevanja akterjev na področju pridelave,
nabiranja in predelave ter trženja zelišč in zeliščnih izdelkov.
Herbs: a chance of Eemployement and a Regional Brand
Datum dogodka: Torek, 9. junij 2015
Urnik:
15.00-16.30 Okrogla miza
16.30-16.50 Odmor
16.50-18.00 Delavnica za udeležence
Lokacija dogodka: Atrij Središča Rotunda, Destradijev trg 11, Koper
Dogodek bo potekal v okviru Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje
odraslih (EPUO) 2014–2015 v Sloveniji - dogodki za spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih (t. i.
Promoting Adult Skills – PAS events), oz. strokovni dogodki EPUO'. Dogodkov na temo temeljnih
zmožnosti bo v maju in juniju po celi Sloveniji 21. Potekali bodo na 21 različnih lokacijah in
obravnavali različne tematike. Več o dogodkih lahko preberete na uradni spletni strani:
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/ (spletna stran bo posodobljena v roku dveh tednov
s podrobnostmi o posameznih dogodkih).
Znanja s področja zeliščarstva in naravnega zdravilstva so vse bolj cenjena in iskana. Ta znanja
nudijo tudi možnost za zaposlitev in samozaposlitev, razširitev dejavnosti dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, dopolnitev turistične dejavnosti, dodatno priložnost za dopolnilno ali honorarno
dejavnost. Pomenijo tudi priložnost za povezovanje kmetijstva (pridelava zelišč), podjetništva
(trženje zelišč) in gospodarstva (predelava zelišč).
Strokovni del: Okrogla miza 15.00-16.30
S strokovnim delom tega dogodka želimo povezati različne akterje na tem področju ter preveriti
možnosti sodelovanja ter združevanja različnih interesov: pridobivanje materialov, skupen nastop
na trgu, razvoj podeželja in lokalnega turizma …
Predvideni sodelujoči:
Tina Jančar Matekovič in Vlasta Starc - Regionalni razvojni center Koper,
Nevenka Bandelj – Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Koper,
Bojan Mevlja – Središče Rotunda,
Irena Bartolič - Združenje zeliščarjev Obale in Krasa,
predstavnik Mestne občine Koper,
predstavnik Obalnih lekarn,
predstavnik Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica - Izpostava Koper

V podporo

obeleževanju 70.
obletnice UNESCO
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

S sodelujočimi se bomo pogovarjali o tem, kakšne so možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja
na področju pridelave, nabiranja in predelave ter trženja zelišč in zeliščnih izdelkov. Čas bo tudi za
vprašanja iz publike. Moderira: Alenka Grželj
Odmor 16.30-16.50
Predavanje za udeležence 16.50-18.00
Delavnica oz. predavanje je namenjeno odraslim, ki se želijo zaposliti oz. samozaposliti na področju
pridelave, nabiranja in predelave ter trženja zelišč in zeliščnih izdelkov. Predavanje oz. delavnica
bo potekalo v treh delih.
- Heidi Olenik, Regionalni razvojni center Koper – LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za
območje občin Koper, Izola in Piran) konkretno.
- Primer dobre prakse – uspešna podjetniška ideja na področju zeliščarstva.
- Bojan Mevlja, Središče Rotunda – Kaj je in kako deluje zadruga?
Dogodek je zasnovan kot serija delavnic, kjer se bodo lahko prisotni seznanili s konkretnimi
spodbudami za svoje projektne ideje. Seznanili pa se bodo tudi s konkretno študijo primera – kako
oblikovati zadrugo na področju zeliščarstva.
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