CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na specijalistički webinar

KLIMATSKE PROMJENE I RIZICI
U POSLOVANJU
Vrijeme održavanja

8. travanj 2021. s početkom u 09:00 sati

Mjesto održavanja

online

Jezik webinara

Hrvatski

Trajanje webinara

2 sata

O webinaru

Tematika klimatskih promjena uvrštena je u sva zakonodavstva EU članica i njena
primjena već sada je prisutna u velikom broju različitih sektora gospodarstva,
od npr. poljoprivrede, zdravstva i opskrbe vodom pa sve do sektora osiguranja,
financija, prometa i sl.
Gotovo sve poslovne aktivnosti koje se sada planiraju trebaju imati pogled na
„Carbon Footprint“ ili na „klimatsku neutralnost-održivost“ jer će za 2-3 godine
biti skoro pa onemogućeno poslovanje na tržištu bez istih.
Istovremeno to je i prilika za velik broj novih inovativnih rješenja i aplikacija,
kako za velike tvrtke, male i srednje poduzetnike, tako i za obične korisnike u
svakodnevnom životu.
Saznajte više o klimatskim promjenama i kako će one utjecati na vaše poslovanje
i na Internet stranicama https://klimatskepromjene.hr/

Glavna pitanja
i teme u fokusu
webinara

○ Kako porast temperatura, padalina ili rast razine mora zbog klimatskih
promjena može utjecati na planiranje budućih rizika?
○ Koje posljedice i rizike dijele osiguravateljske kuće zbog klimatskih promjena?
○ Kakve alate možemo koristiti da bi saznali i procijenili rizike od klimatskih
promjena?
○ Koje obaveze nam nosi EU i HR legislativa vezano uz Zakon o klimatskim
promjenama i zaštiti ozonskog sloja?
○ Kako svoju organizaciju i zaposlenike uključiti u „Climate friend“ projekt?

Cilj webinara

○ Saznati koje informacije mogu pomoći u planiranju budućih izdataka i
rezerviranja sredstava zbog evidentnog porasta rizika u osiguranju nekretnina
i ljudi od posljedica klimatskih promjena.
○ Saznati koji su alati dostupni u procjenama rizika od klimatskih promjena.
○ Prepoznati ulogu svoje organizacije u nadolazećem trendu prilagodbe
„zelenom poslovanju “.
○ Informirati se radi donošenja odluke o klimatske održivosti svoje organizacije.

Webinar
je namijenjen

○ Članovima uprave i voditeljima odjela rizika, prodaje i marketinga članica HUO.

Predavači

SENSUM d.o.o. je konzultantska tvrtka s uredima u Rijeci i Zagrebu, osnovana
2011. godine, koja trenutno zapošljava 20 stručnjaka. Posljednje tri godine
aktivno se bavimo tematikom klimatskih promjena i do sada smo izradili Akcijske
planove održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjena i Analize
ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za većinu JLS u Istri, u PGŽ i za otoke
Brač i Korčulu. Također, provodimo nekoliko inovativnih projekata, sufinanciranih
sredstvima EU koji su rezultirali inovativnim alatima i osnivanjem Internet stranice:
https://klimatskepromjene.hr/
dr.sc. Duško Radulović
Duško Radulović, dr.sc. član je uprave Sensum d.o.o. i ima više
od 20 godina iskustva rada u sektoru energetske učinkovitosti, a
posljednje tri godine u sektoru klimatskih promjena. Voditelj je više
EU projekata, a od 2013. godine vanjski je evaluator EU Komisije za
inovativne projekte iz sektora energetike i klimatskih promjena.
dipl.ing. Duška Šaša
Duška Šaša, dipl.ing. voditeljica je Odjela za klimatske promjene u
Sensum d.o.o. i posjeduje 15-godišnje iskustvo rada na različitim
aspektima klimatskih promjena i ukupno održivog razvoja. Zadnjih
godina poseban joj je fokus na procesima prilagodbe klimatskim
promjenama i procjeni rizika. Međunarodni je revizor ispred
Konvencije o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Kotizacija

Zaposlenici članica HUO
bez naknade za sudjelovanje

Prijave

Online prijava
Rok za prijavu je do 6. travnja 2021.

Ostali zainteresirani:
400,00 kn + PDV

