
 
  

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.  
  

  

  

V A B I L O  
                                                    na brezplačno usposabljanje 

MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV 
v okviru projekta »BODI SOC«, ki bo v sredo, 26. 4. 2023, od 10.00 do 13.00  na 

Zavodu SLOKVA, so. p., Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec.  
  

Model je namenjen merjenju družbenih učinkov socialnih podjetij oziroma prikazu njihovih 

pozitivnih učinkov za širšo družbo. Socialna podjetja bodo predvidoma v letu 2024 morala 

začeti z obveznim poročanjem o družbenih učinkih svojega delovanja. Tudi na podlagi 

rezultatov in poročil socialnih podjetij bo namreč oblikovana uredba o družbenih učinkih, ki 

jo predvideva Zakon o socialnem podjetništvu, na podlagi uredbe pa bodo podjetja potem 

dejansko morala poročati o učinkih.   

  

Model, ki ga je oblikoval Inštitut za ekonomska raziskovanja, je namenjen prikazu pozitivnih 

učinkov socialnih podjetij za širšo družbo. Podjetjem omogoča oblikovanje poročila o 

doseganju družbenih učinkov, ki ga bodo lahko uporabili za poročanje, predstavitev 

potencialnim investitorjem ter odločevalcem. Poleg tega jim pomaga načrtovati razvoj 

dejavnosti ter predvideti aktivnosti za povečanje družbenih učinkov.  
   

  

 Prijavite se lahko na elektronski naslov info@slokva.si do 24. 4. 2023  

   
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 podjetja z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter 
gospodarstvom s ciljem nadgradnje ustvarjanja družbenega učinka.  
  

Več o projektu BODI SOC. TUKAJ  

  

  

Vljudno vabljeni.            Alenka Berložnik, l. r.  

                Direktorica Zavoda SLOKVA, so. p.  
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