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roPot organizează în perioada 13 – 16 octombrie 2011 Connection, conferinţa internaţională pe
tema Inovării Sociale în Europa Centrala şi de Est. Aceasta va reuni invitaţi internaţionali,
participanţi din regiune, antreprenori, reprezentanţi din mediul corporate şi ONGuri într-o serie
de prezentări şi workshopuri desfăşurate pe durata a 4 zile la Complexul Wolf din Bran.        

Prin antreprenoriat sau intraprenoriat, colaborări între sectoare sau parteneriate şi iniţiative din
diverse domenii, fiecare poate fi parte din a crea şi a dezvolta practici noi de inovare socială în
comunitatea în care activează. Sunt invitaţi să participe toţi cei implicaţi în iniţiative, proiecte,
organizaţii deja active în zona socială, indiferent dacă sunt din sectorul profit sau non-profit şi
care îşi doresc să dezvolte aceste proiecte într-un mod inovativ şi sustenabil.

“Connection a pornit de la dorinţa noastră de a ajuta organizaţii din România şi regiune să facă
un pas înainte în dezvoltarea lor. Trăim într-o regiune în care activitatea în zona socială este
extrem de importantă, însă succesul vine destul de greu datorită multor constrângeri externe.
Noi credem că încercând constant să îmbunătăţim modul de lucru şi felul în care activităţile
noastre se susţin vom creşte constant impactul în rândul comunităţilor în care activăm. Asta
înseamnă să inovăm! Vă invităm alături de noi într-o conferinţă unde să aflăm modele, tendinţe
internaţionale, să facem schimb de experienţe şi de ce nu, să găsim acele punţi de colaborare
între ceea ce facem fiecare dintre noi pentru a ajuta comunităţile din jurul nostru.” Oana Păun,
Conference Manager Connection

Pe agenda conferinţei au fost confirmate deja personalităţi din domeniu precum: 
•    Bryan Boyer (Strategic Design Lead la Helsinki Design Lab) 
•    Filippo Addarii (Executive Director Euclid Network)

Printre invitaţii care vor susţine workshopuri în cadrul conferinţei se numără:
•    reprezentanţi BCR împreună cu Karl-Heinz Fellinger (good.bee) pe tema Planificării unei
afaceri sociale şi Evaluarea riscului, 
•    Cristi Lupşa (editor Decât o Revistă) pe tema Rolul Media în Inovarea Socială
•    Chris Worman (director executiv Fundaţia Comunitară Odorheiu Secuiesc, manager
TechSoup) pe tema Dezvoltării Comunitare
•    membri fondatori din cadrul The Hub Network  - model de inovare socială prin spaţii si
comunităţi globale
•    Katharina Norden (Ashoka Austria).

Tot în cadrul Connection vor avea loc sesiuni pentru schimbul de idei şi experienţe, pentru
găsirea de noi parteneri, iniţierea de colaborări cu iniţiative similare şi complementare în regiune

Conferinţa are un număr limitat de locuri disponibile şi fiecare participant va trece printr-un
proces de selecţie pentru a asigura calitatea şi relevanta experienţei. Pentru detalii despre
costurile de participare şi înregistrare, lista completă a invitaţilor precum şi agenda conferinţei
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vă invitam să accesaţi pagina de internet a Connection ( http://connection.ropot.ro ) 

Evenimentul  este organizat de roPot cu sprijinul BCR, în parteneriat cu emersense şi The Hub
şi beneficiind de suportul partenerilor media: Revista Biz, Cariere, Decat o Revista,
Wall-Street.ro, 9am.ro, Startups.ro, StiriONG.ro, RomaniaPozitiva.ro, LumeBuna.ro, hipo.ro,
CSR-Romania.ro, formare.info

roPot este comunitatea care promovează principiile antreprenoriatul social în România,
conecteza si educa indivizi si organizatii din diverse sectoare in initiativele lor directionate catre
impact social si inovare. Misiunea roPot este de a sustine dezvoltarea durabila a societatii
romanesti prin antreprenoriat si inovare sociala.
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