Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor v sklopu projekta Social(i)Makers
vabimo na

AKADEMIJO DRUŽBENIH INOVACIJ
DELAVNICO NA TEMO

TEHNOLOGIJA IN USTVARJALNOST ZA DRUŽBENE INOVACIJE
24. 10. 2018, 8.30–10.30
učilnica InnoLab
Fakulteta za management Univerze na Primorskem
Trg Brolo 12, 6000 Koper

V projektu Social(i)Makers smo oblikovali Akademijo družbenih inovacij, ki je osnovana kot
spletni
tečaj
v
angleščini,
dostopen
na
povezavi
https://social-innovationacademy.teachable.com/ Vsakih 14 dni je na voljo nova tema. Po vsej Sloveniji v
dvotedenskem ritmu izvajamo delavnice v slovenskem jeziku za tiste, ki imajo radi neposredni
stik s predavatelji in somišljeniki, praktične primere in delo v skupini.
Tokrat je na vrsti že tretja delavnica, na kateri boste izvedeli, kako razvijati inovativne
izdelke in storitve z načrtovanjem, preskušanjem in izvajanjem in kako vključevati v ta proces
uporabnike, ki jim je vaš izdelek/storitev namenjen. Seznanili se boste z orodji za razvijanje
in preskušanje novih idej, ki temeljijo na ustvarjalnem razmišljanju (Design Thinking).
Predavali vam bodo izkušeni predavatelji, ki se že vrsto let ukvarjajo z ustvarjalnimi tehnikami
ter razumejo družbene inovacije in mesto družbenega podjetništva v sodobni družbi.
Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za osvežitev.
Udejanjite svojo družbeno inovacijo z našo pomočjo in se prijavite na delavnico preko
prijavnega obrazca na spletni strani SOS: https://skupnostobcin.si/dogodek/delavnicasocialno-podjetnistvo/

Se vidimo v InnoLab!
Ekipi SOS in EIM

Ob prihodu na dogodek se je treba registrirati zaradi zahtev pri poročanju v projektu Social(i) Makers, ki se financira iz programa
Interreg Srednja Evropa.

Kaj bomo počeli na delavnici?

•

Viljenka Godina iz Ekonomskega instituta Maribor vam bo na predstavila projekt
Social(i)Makers, Družbeni inovatorji, ki poteka v okviru programa Interreg Srednja
Evropa, zlasti Akademijo družbenih inovacij. Pospremila vas bo skozi sedem temmodulov Akademije in vam razložila, kako se lahko pridružitev več kot 1000
udeležencem iz Evrope in od drugod, ki se že izobražujejo in mrežijo na spletnih
straneh Akademije.

•

doc. dr. Jana Hojnik iz Univerze na Primorskem, Fakultete za management vas bo
seznanila z vsebino tretjega modula Akademije družbenih inovacij, vas popeljala skozi
proces raziskovanja in preskušanja inovativnih rešitev s pristopom Design Thinking in
vas seznanila z orodji, ki so jih uporabili Rita, Marek in Marija za rešitev problema
zelenih površin v svojem mestu.

•

Nato bo sledila predstavitev in uporaba različnih tehnik kreativnega mišljenja z
namenom, da najdemo rešitve za obstoječe izzive/probleme.

•

Na koncu vas vabimo na Festival Social(i)Makers, na druženje ob prigrizkih in
osvežilih, kjer vam bomo na voljo za vse vrste vprašanj in pojasnil.

Vljudno vabljeni!

