
 
       

  

 

 

 

 

FESTIVAL DRUŽBENIH INOVACIJ 

IN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 

 
5. september 2018, od 10.00 do 13.00 

Poligon kreativni center, 

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 

 
 
Spoštovane, spoštovani! 
 
 
Družbene inovacije si vse bolj utirajo pot tudi v slovenskem prostoru. Njihov namen je 
prepoznati družbene probleme in poiskati rešitve zanje. V nekaj letih je zrasla vrsta 
organizacij, ki se na inovativni način ukvarjajo z reševanjem družbenih problemov, in tudi 
vrsta organizacij, ki spodbujajo razvijanje inovativnih idej in pomagajo pri preoblikovanju 
idej v izdelke in storitve, ki poleg družbene koristi zagotavljajo tudi tržne učinke. 
 
Partnerji projekta Social(i)Makers, ki poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa, 
ustvarjamo „pametno transnacionalno skupnost družbenih inovatorjev“ s povezovanjem 
aktivnih državljanov, družbenih inovatorjev, socialnih podjemov, nevladnih organizacij, 
oblikovalcev politik in financerjev ter drugih akterjev – da spodbudijo in podprejo širitev 
družbenih inovacij ter skupaj premostijo vrzel med družbeno koristno novo idejo in uspešnim 
podjetjem, ki temelji na družbeni inovaciji. 
 
Najpomembnejše orodje pri tem je prav gotovo znanje. Čim bolj praktično naravnano, tako, 
ki temelji na preverjenih izkušnjah, enostavno za uporabo. Zato smo v okviru projekta 
oblikovali Akademijo družbenih inovacij. Njen osrednji del je brezplačni spletni program 
usposabljanj (več na tej povezavi) in usposabljanja na terenu, kar bomo predstavili tudi na 
samem dogodku.  
Spletno usposabljanje se bo pričelo 10. septembra 2018, prijavite pa se lahko že danes na 
naslovu https://social-innovation-academy.teachable.com/. 
 

Da bi dobili odgovore na to kako ustanoviti uspešno socialno podjetje, kakšne so 
možnosti financiranja družbenih inovacij in socialnih podjetij v Sloveniji ter več 
informacij o samem projektu Social(i) Makers, vas vabimo na Social(i) Makers festival.  

 
 

 
Vljudno vabljeni! 

 
Sekretariat SOS 

 
 

https://skupnostobcin.si/novica/akademija-socialnih-inovacij/
https://social-innovation-academy.teachable.com/


  
     

 

 

PROGRAM DOGODKA  

 

9.30 - 10.00 Prihod in registracija 

 

10.00 – 10.15 

 

10.15 – 10.45 

 

 

10.45 – 11.15 

 

 

11.15 – 11.30 

 

 Pozdrav gostitelja (Luka Piškorič, Kreativni poligon) 

 

 Kako s socialnimi inovacijami do novih delovnih mest, lokalno 

in globalno (Sebastjan Pikl) 

 

 Financiranje družbenih inovacij v Sloveniji (Gregor Sakovič, 

vodja NLB Centra inovativnega podjetništva) 

 

 Projekt Social(i) Makers (SOS) 

 

11.30 - 11.50 ODMOR ( kava, prigrizek) 

 

11.50 – 13.00  

 

 Akademija družbenih inovacij Social(i) Makers (Viljenka Godina, 

EIM; Mateja Karničnik, Fundacija Prizma) 

 

 Splošne informacije o on-line modulih (Viljenka Godina, EIM) 

 

 Modul 1: Aktivno državljanstvo – bodite del spremembe (Mateja 

Karničnik, Fundacija Prizma) 

 

 Modul 2: Socialno podjetništvo – postanite podjetnik za družbeno 

dobro (Mateja Karničnik, Fundacija Prizma) 

 


