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Pranešimas spaudai 

Antroji mokymosi veikla sociSDG projekte vyko Zagrebe! 

Antroji mokymosi veikla pagal sociSDG projektą įvyko 2018 m. gegužės 21 d. - 25 d. Rrif finansų 
valdymo kolegijoje Zagrebe. Jos dalyviai buvo devynių žinomų Europos organizacijų DVT srityje nariai: 
Kroatijos įmonių socialinės atsakomybės institutas (koordinatorius, Kroatija), Pasaulinis poveikio 
tinklas(Vokietija), LUM universitetas (Italija), Pontis fondas (Slovakija), Homo Eminens (Lietuva), 
Materahub (Italija), Latconsul SIA (Latvija), Datamaran (JK) ir Kaleidoskope Futures (JK). 

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto tikslas yra suaugusiųjų švietimas ir keitimasis gerąja 
patirtimi socialinių darnaus vystymosi tikslų srityje, penkių dienų mokymosi veikla buvo sukurta 
siekiant aprėpti įvairius DVT aspektus: DVT2: bado mažinimas ir DVT12: atsakingas vartojimas ir 
gamyba. 
 

• Visi dalyviai dalyvavo seminare: tvarios gamybos ir vartojimo link, kurį vadė prof. dr. Wayne 
Visser ir Indira Kartallozi. Seminare daugiausia dėmesio buvo skiriama lyderystei ir 
inovacijoms maisto ir žemės ūkio bei energetikos, atliekų ir vandens "Nexus" srityse. Šiame 
seminare buvo padidintas informuotumas apie tvarų vartojimą ir gamybą, daugiausia dėmesio 
skiriant atliekų, energijos ir vandens valdymui maisto ir žemės ūkio sektoriuje. Dirbtuvėse 
pavyko pasidalyti žinios apie geriausią praktiką visame pasaulyje atliekų, energijos ir 
vandentvarkos srityje maisto ir žemės ūkio sektoriuje, įdiegtos pagrindinės koncepcijos, tokios 
kaip žiedinė ekonomika, gyvavimo ciklo analizė, poveikio vertinimas ir grandinės valdymas 

tiekimo grandinėje.  
• Giulia Netti, doktorantė iš LUM universiteto pristatė projekto partneriams, kaip verslai 

matuoja ir įgyvendina DVT12. 
• Ezio Pinto, rinkodaros direktorius iš di Leo Pietro, kalbėjo apie palmių aliejaus naudojimą 

gamyboje. 
• Antonello Ferrara, inovacijų lyderis iš Apulia distribuzione, paaiškino tvarios mažmeninės 

prekybos ir vartojimo tendencijas. 
• Biljana Borzan, Europos Parlamento narys ir Parlamento pranešėjas efektyvaus išteklių 

naudojimo klausimais kalbėjo projekto partneriams apie maisto atliekų mažinimo svarbą, 
skatinant maisto donavimą ir gerinant maisto saugą ir kokybę visoje ES. 

• Kaip apskritojo stalo apie maisto naujoves dalį, prof. Dubravka Vitali Čepo, doktorantė 
pristatė savo projektą apie alyvuogių atliekų tvaraus naudojimo naujoves - Nutrioliwa. 

• Prof. Dr. Božidar Benko, projekto partneriams papasakojo apie hidroponines fermas kaip 
tvarią alternatyvą dirvožemiui.  

• Prof. Dr. Zdravko Matotan, pristatė, kaip Podravka įgyvendina DVT savo strategijoje ir kodėl 
svarbu dirbti saugant daržovių rūšių biologinę įvairovę Kroatijoje. 

 
Mokymosi veiklos metu dalyviai surengė du internetinius seminarus. Pirmasis seminaras buvo 

sutelktas į SDG 12 temą. Prof. Dr. Wayne Visser iš Antverpeno valdymo mokyklos pateikė kai kurias 
pagrindines problemas ir galimybes, susijusias su atsakingo vartojimo ir gamybos modelių 
įgyvendinimu. Dr. Gianpiero Menza, iš Bioversity International kalbėjo apie biologinės įvairovės 
nykimo poveikį žemės ūkio vertės grandinėse, žemės ūkio maisto produktų įmonių rizikas ir pokyčių 
galimybės. Po prezentacijų vyko diskusija. 

http://www.rvs.hr/
http://www.rvs.hr/
http://www.idop.hr/en/home/
http://www.globalimpactgrid.com/
http://www.globalimpactgrid.com/
http://www.lum.it/en/university-lum.html
http://www.nadaciapontis.sk/
http://www.homoeminens.com/
http://www.materahub.com/en/
http://www.latconsul.lv/lv/home/page
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
http://www.dileo.it/
https://www.apuliadistribuzione.it/
https://www.researchgate.net/project/Valorization-of-olive-waste-in-sustainable-food-innovation-NutriOliWa
https://www.podravka.com/
https://www.bioversityinternational.org/


 
 
Antra seminaras buvo sutelktas į DVT2, kuriame Prof. dr. Zdravko Matotanas, iš Podravka- paaiškino, 
kaip įmonės įgyvendina DVT2, kartu Marie Populus iš Infuzinė svirtis – Miesto ūkininkavimo įmonė, 
atskleidė tvarios maisto gamybos ateitį. Po prezentacijų vyko diskusija. 

 

 

BŪSIMA VEIKLA 
 
Kita veikla projekto metu vyks Londone, 2018 m. spalio 3 – 4 dienomis. 
Jei turite klausimų konsorciumui, nedvejodami rašykite mums adresu info@idop.hr. 
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti svetainėje www.socisdg.com arba prisijungti per mūsų 
"Facebook". 
 

 

https://www.podravka.com/
https://infarm.de/
http://www.socisdg.com/
https://www.facebook.com/sociSDG/

