KLIV IN I EN
HÅLLBAR
FRAMTID
Industriell utveckling
Kalmar & Gotland

KUNSKAPS
SEMINARIER

OMVÄRLDS
ANALYS

FÖRETAGS
COACHNING

Under december 2021 fram till november
2022 erbjuds en serie kunskaps
seminarier digitalt, för att enklast möjligt
ta del av de senaste inom hållbart
ledarskap och utveckling.

Agenda 2030 och FN’s globala mål för
hållbar utveckling samt trender inom
hållbarhet står på agendan. Cirkulär
ekonomi, industriell symbios och
mycket mer.

Under projektet kommer företagen få
ta del av behovs-anpassad coachning

SAMARBETE MED
UU CAMPUS
GOTLAND
Masterprogrammet i hållbarhet
Möjlighet till samarbete med masterelever från hållbarhets
programmet. Åtta företag får möjligheten att få stöd och hjälp att
genomföra egendeklarationen i standarden ISO26000:2021
*Organisationers samhällsansvar’ för att översätta principer för
samhällsansvar till praktiska åtgärder och maximera bidraget till FN’s
globala mål för hållbar utveckling.

DIGITALT
VERKTYG
Med hållbarhet i fokus

DIGITALA SEMINARIER
16 DEC 2021- 3 NOVEMBER 2022
KLIVET

Torsdag 2021-12-16
INTRODUKTION TILL HÅLLBARHET
Varför måste man framtidssäkra sitt företag?
Gotland: Här välkomnar vi till ett fysiskt möte hos Växthuset Linds i Visby,
där det bjuds på julfrukost från klockan 8:00 därefter sätter seminariet
igång. Kan ni inte delta fysiskt kan ni vara med digitalt på seminariet.
Torsdag 2022-01-20
HÅLLBART LEDARSKAP
Begin with the future in mind…
Torsdag 2022-03-31
HÅLLBARHETSASPEKTER
Mångfaldhet, jämställdhet, inkludering och intersektionalitet
Torsdag 2022-05-19
OMVÄRLDSANALYS
Vilka krafter, styrande dokument och trender behöver vi förhålla oss till?
Torsdag 2022-09-22
UN GLOBAL COMPACT
Mänskliga rättigheter, Anständiga arbetsvilkor, Miljö och Antikorruption
Torsdag 2022-11-03
CIRKULÄR EKONOMI
Introduktion, Var börjar man?, Och vad är en industriell symbios?
Det nya normala – Antropocenen, Planetens gränser och ’vagga till vagga’
Utgångspunkten ett digitalt seminarium mellan 09.00-10.30

Syftet med det digitala
verktyget är att förenkla för
små och medelstora
industriföretag att integrera
hållbarhetsaspekterna miljö,
mångfald, jämställdhet och
inkludering i sin
affärsstrategi.
Intentionen är att uppnå
ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbara
företag som på ett säkert
sätt kan ta KLiVET in i en
hållbar framtid.

Ett verktyg
som gör det
enklare att
växa hållbart.

