Carbon Footprint Summit 2022, “w równowadze” - agenda
DZIEŃ 1 piątek, 7 października 2022
TEMAT PRZEWODNI #TECH
ESG - WIZERUNEK, OBOWIĄZEK CZY PRZEMYŚLANA STRATEGIA
ROZWOJU?
8:30-9:30 HALL WEJŚCIOWY - rejestracja
9:45 SCENA GŁÓWNA - konferencja prasowa, prowadzi Agnieszka Rozwadowska,
gość - Dawid Zieliński / Columbus Energy
1.

premiera raportu Carbon Footprint Foundation “Co Polacy wiedzą o śladzie
węglowym” Ogólnopolskie badania postaw ekologicznych.

2. finał projektu Carbon Footprint Foundation “Zielony Ślad”
3. premiera certyfikatu Carbon Footprint Approved

KONFERENCJA
10:30 #TECH prelekcja I - “Ekonomia ekologiczna”.
10:50 panel dyskusyjny I + Q&A - “ESG - wizerunek, obowiązek czy przemyślana
strategia rozwoju?”.
11:50 #FACTS prelekcja II - ”Innowacja technologiczna, patent ekologiczny”.
12:10 panel dyskusyjny II + Q&A - “Od technologii do ekonomii”, niezależność
energetyczna przedsiębiorstw, bezpieczeństwo, zmiany legislacyjne.
13:10 #IDEA prelekcja III - “Wellcheck, badania dobrostanu pracownika - narzędzia,
równowaga, personal branding”.
13:30 panel dyskusyjny III + Q&A - “Organizacja w równowadze” - work-life balance,
employer branding, dobrostan klimatyczny.
14:30 PREZENTACJA nagrodzonych w Sustainability Leadership Academy / Instytut
Myśli Europejskiej
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14:45 panel dziennikarski - “Jak mówić o zmianach klimatu w mediach? - rola
dziennikarzy w dyskusji o problemach środowiskowych i klimatycznych.
Dziennikarstwo zaangażowane, kontra dziennikarstwo informacyjne”. Patronat
medialny Carbon Footprint Summit 2022 - portal Świat OZE
15:45 CARBON FOOTPRINT CHALLENGE AWARDS 2022 - ogłoszenie wyników w
kategoriach: Innowacja Technologiczna, Promotor Nauki i Wiedzy, Eco Influencer
Roku, Zielona Gmina oraz Odpowiedzialny Pracodawca.
19:00 bankiet - “Projekt Strzelnica” ul. Królowej Jadwigi

DODATKOWE AKTYWNOŚCI DZIEŃ 1
10-16:00 ZRÓWNOWAŻONE TARGI PRACY FAIR JOB FAIRS - piątek i sobota
10-24:00 HACKATHON w partnerstwie z Fundacją Kraków Miastem Startupów.
10:30-13:30 WORKSHOP ESG - tematyka: audyt ekologiczny i analiza śladu
węglowego

DZIEŃ 2 sobota, 8 października 2022
TEMAT PRZEWODNI #IDEA
“SZUKAMY RÓWNOWAGI”
14-15:00 panel dyskusyjny - branża muzyczna a sustainability. Prowadzi Ula
Nowak-producentka muzyczna. Goście: Misia Furtak oraz Fundacja Key Change.
Dodatkowo, na dzień II składają się: Targi Pracy - Fair Job Fairs oraz STREFY.
Celem podziału na STREFY jest integracja środowisk i dotarcie z przekazem
do skrajnie różnych grup odbiorców, aby pozostać w RÓWNOWADZE, a także
zrównoważona i równoważna współpraca różnych podmiotów - stąd idea
patronatu każdej ze STREF:
●

STREFA UCZNIA - GRA MIEJSKA we współpracy z RIDDLY GAMES

●

STREFA DZIECI - warsztaty, międzynarodowy konkurs plastyczny, eko zabawy,
we współpracy z RODZICE DLA KLIMATU
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●

STREFA DOBROSTANU - równowaga fizyczna, emocjonalna, psychiczna.
Dobrostan ekonomiczny, intelektualny i społeczny. Spotkania autorskie
i warsztaty m.in. pracy z ciałem (joga, medytacja, relaksacja).

●

STREFA FASHION - moda w duchu slow, świadome kupowanie, etyczne
ubrania, idea obiegu zamkniętego w modzie.

●

STREFA WARSZTATOWA - eko warsztaty kreatywne i edukacyjne we
współpracy z “Roślinnie Jemy”, ”Kupuj Odpowiedzialnie”, “Open Future”
i innymi.

●

STREFA AUTORSKA - spotkania z autorami, rozmowy i premiery książek
o ekologii i równowadze.

●

KONKURS FOTOGRAFICZNY - “W RÓWNOWADZE”

●

STREFA ELEKTROMOBILNOŚCI - ekologia na wyciągnięcie ręki, jak wygląda
przyszłość motoryzacji? Innowacyjne rozwiązania, które wkrótce staną się
standardem, współpraca z Columbus Energy

●

STREFA ELEKTROODPADÓW - stanowiska informacyjno-konsultacyjne w
zakresie segregacji odpadami we współpracy z BIOSYSTEM.

●

EKO STOISKA - przestrzeń kreatywna podmiotów, które promują ideę eko od warsztatów edukacyjnych, artystycznych, przez konsultacje, prezentacje
projektów, nowatorskie akcje eko, po sprzedaż produktów ekologicznych i
handmade.

●

EKO FOODTRUCKI - posil się roślinnie i w duchu eko i FAIRTRADE

●

EKO KINO - filmy ekologiczne w oczekiwaniu na koncert

19:00 ZAMKNIĘCIE - KONCERT ZIELONEJ PARTYTURY
Główne wydarzenie towarzyszące Carbon Footprint Summit 2022, realizowane
w ramach autorskiego projektu Carbon Footprint Foundation

dla branży

muzycznej i kreatywnej - “Zielona Partytura”. Ambasadorka koncertu to
kompozytorka, autorka, wokalistka i basistka - Misia Furtak, producentką jest Ula
Nowak

-

dziennikarka

i

producentka

muzyczna.

Niezwykłe

widowisko

i

zrównoważony (sustainable) koncert, wg filozofii SOLARPUNK.
WSTĘP NA WYDARZENIE JEST BEZPŁATNY.
KOMUNIKACJA: Agnieszka T.Świderska, 695 888 090,
a.tomasik@carbonfootprintfoundation.com
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