
 

 

 
BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 
 
Vodilni partner za Vzhodno kohezijsko regijo  je RASR d.o.o. iz Celja, partner projekta je prvo 
socialno podjetje na Koroškem Zavod SLOKVA SO.P. in Zavod Viticia so. p. iz Gornje Radgone. 
 

Socialna podjetja spreminjajo življenja ljudi in prinašajo pozitivne spremembe po vsem 
svetu. Njihove rešitve družbenih in okoljskih težav je mogoče razširiti in uporabiti v 

različnih okoljih, omogočajo pa bolj odprto, trajnostno naravnano in uspešno prihodnost 
za vse. 

 
VABILO 

 
V okviru projektnih aktivnosti partnerja projekta BODI SOC – Zavoda SLOKVA, socialnega 

podjetja, organiziramo 
 
 

MOTIVACIJSKI PODJETNIŠKI DAN ZA MLADE 
 

PRAKTIČNE DELAVNICE ZA 
SPODBUJANJE DRUŽBENO 

ODGOVORNEGA PODJETNIŠTVA 
 
   

KDAJ? 11. oktobra 2022 8.30 do 12.30 
 
 
Dogodek bo potekal v dveh sklopih: 
 

I. Sklop: SEZNANITEV S SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM (predavanje s praktičnimi 
primeri) 

 
 Izpostavljene teme: 
 

 Kaj je podjetništvo in kaj NI socialno podjetništvo. 

 Primeri socialnega podjetništva v Sloveniji (predstavitev njihovih programov, produktov in 
storitev). 

 Prikaz procesa razvoja družbeno odgovorne podjetniške ideje. 

 Zakaj se odločiti za socialno podjetništvo? 

 Vzpostavitev socialnega podjetništva v praksi. 

 Kako meriti učinke družbeno odgovornega  - socialnega podjetništva? 

 Socialne inovacije – ključne za socialno podjetništvo. 
 
 
 
 



 

 
 

II. Sklop: PRAKTIČNE DELAVNICE  (delo v skupinah)    
 
»Moje prvo socialno (družbeno odgovorno) podjetje« 
 

 Mladi bodo v delovnih timih (ki si jih bodo sami izbrali),  s pomočjo usmerjevalnega gradiva 

in dveh mentoric ustanovili svoje prvo VIRTUALNO družbeno odgovorno podjetje.  

 Predstavitev socialno podjetniške ideje in programa podjetja – motivacijski govor (5 min) 

 Razvrstitev najbolj koristnih socialno - podjetniških idej na osnovi testiranja  v širšem 

lokalnem okolju (sestavi se strokovna ekipa za analizo) 

Določitev II. Faze (izvedena bo v januarju 2023)  - izvedbene delavnice, ki bodo potekale na 

terenu s preiskusom najboljših idej v praksi.  

 3 najboljša virtualna podjetja prejmejo spodbujevalne nagrade za razvoj ideje.  

 Izvede se merjenje uspešnosti podjetniške ideje na trgu (finančna oplemenitenost ideje). 

Praktične delavnice za mlade bodo izvedene s socialnimi podjetnicami iz prakse, zato bodo mladi 

imeli možnost pridobiti neposredno izkušnjo iz realnega podjetniškega pristopa. 

 

Udeležba na usposabljanju/delavnicah je brezplačna. 
 
 
Prijavite se lahko na elektronski naslov info@slokva.si do 7. 10. 2022 
  
O  projektu: 
 
Projekt BODI SOC prispeva k vzpostavitvi učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna 
podjetja, h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečanju socialnih inovacij in interesa  za 

registracijo  novih socialnih podjetij, podpira  rast obstoječih socialnih podjetij v vseh fazah razvoja,  informira 

socialna podjetja za krepitev in promocijo socialnega podjetništva, prispeva k ustvarjanju novih, zelenih 
delovnih mest ter povezuje  socialna podjetija z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi 
organizacijami ter gospodarstvom s ciljem nadgradnje ustvarjanja družbenega učinka. 

 

Več o projektu BODI SOC. TUKAJ 
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