
 

 

 
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 Vitica so. p. iz Gornje Radgone. 

 

 

Projekt BODI SOC za vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za 
socialna podjetja 

 
Namen projekta je vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja. V sklopu aktivnosti 

povezovanja z namenom oblikovanja nabora lokalnih potreb in izzivov, ki jih lahko naslovijo socialna 
podjetja v kohezijski regiji samostojno ali v sodelovanju z drugimi deležniki, kot tudi potreb socialnih 
podjetij z namenom oblikovanja spodbudnega podpornega okolja organiziramo delavnico fokusne 

skupine. 
 

Nam lahko pomagate? 

VABILO 
na delavnico fokusne skupine 

»KONFLIKT MED SOCIALO IN EKONOMIJO V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU«,  
 ki bo v sredo, 28. 9. 2022, od 8.30 do 10.30 v prostorih Poslovni center Vrelec,  

Celjska cesta 30, Rogaška Slatina 
 
Delavnico fokusne skupine bo vodila strokovnjakinja s področja socialnega podjetništva z 
dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. 
 
Opažanja: 
Po naših izkušnjah smo ugotovili, da se diplomanti ne le lotevajo inovativnih podvigov za 
reševanje zahtevnih družbenih problemov, temveč se lotevajo aktivnosti za zapolnjevanje 
vrzeli pri izvajanju vladnih programov. Priča smo  pozitivni vlogi socialnih podjetnikov kot 
katalizatorja za izvajanje programov blaginje z inovacijami. 
Kakšen je torej nov pogled na ljudi in njihov potencial? 
 
Za potrebe vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja iščemo 
kandidate za fokusno skupino. Vzemite si čas in se nam pridružite na delavnici in prispevajte 
vzpostaviti učinkovito okolje za socialna podjetja. Ne iščemo kandidatov s področja, samo vse, 
ki se vas tematika neposredno dotika. Vaše mnenje nam lahko odlično prispeva k vzpostavitvi 
učinkovitega podpornega okolja, zato si vzemite čas in se nam pridružite. 
 
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 
 

https://2rksj.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IbxVS2H0U1qCkmxylrLmlG6wtjh9sE20B38knxA6G4NTBeqALY3UmS4JIQsj_7snsgVh25lPXU-8FGxmcVoro0Sbk0zTkFPeEvK1LSAurEC4fucMVwEXbGRkJ0b-s4ZXsuLIes5AoFll4xElsDFkU1ZleKNu-p0ZJj5wYr6GLIEqWNp6S0eR5tYyFpBnxr8XtfQP_GE4TPHuBUynjWIfUejxfERORlpLzfV5vefypYIK2laAQuMClcDudBz-p8NH49OnlT1usY26KYp5rEOldBZvDTJDBBXfnbInyDtj02tzxjD29YUlO1o
https://slokva.si/projekti/bodisoc/

