Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas
v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na
AKADEMIJO DRUŽBENIH INOVACIJ
DELAVNICO NA TEMO

VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV
V PROCES DRUŽBENIH INOVACIJ
5. 12. 2018, od 10.00 do 12.30
Kreativni poligon,
Tobačna ulica 5, Ljubljana
V projektu Social(i)Makers smo skupaj s partnerji oblikovali Akademijo družbenih inovacij,
spletni program usposabljanja v angleškem jeziku, ki je dostopen na povezavi https://socialinnovation-academy.teachable.com/. Izobraževanje je namenjeno krepitvi potencialov, pobud
in podjemov posameznikov in organizacij za hitrejši razmah socialne ekonomije in doseganje
večjih družbenih učinkov. Akademija vas na svež in enostaven način vodi skozi sedem izbranih
tem s tega področja. Od začetka septembra je vsakih 14 dni na voljo nova tema. Hkrati po vsej
Sloveniji potekajo delavnice v slovenskem jeziku - za tiste, ki imajo radi neposredni stik s
predavatelji in somišljeniki in praktične primere.
Na delavnici se bomo seznanili z vlogo deležnikov v celotnem procesu razvoja in izvajanja
družbenih inovacij, od idej in oblikovanja pobud za reševanje družbenih problemov, snovanja
rešitev, ki najbolje ustrezajo uporabnikom, do izvajanja rešitev v najrazličnejših oblikah
družbenih podjemov. Poučili se bomo o tem, kako opredeliti deležnike, poiskati somišljenike in
podpornike ter z njimi obogatiti in osredotočiti svoja prizadevanja ter, ne nazadnje, doseči
uspeh svojega podjema.
Z nami bo izkušena predavateljica, dr. Karolina Babič, predsednica mariborskega Centra
alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), predavateljica in družbena inovatorka, ki odlično
obvlada temo in se z vključevanjem deležnikov v teoriji in praksi ukvarja že vrsto let.
Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev.
Na delavnico se lahko prijavite do vključno 4. decembra 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.
Prijavnica je na voljo na naslednji povezavi:
https://skupnostobcin.si/dogodek/delavnica-vkljucevanje-deleznikov/

Se vidimo v Kreativnem poligonu!
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 Central Europe.

Program delavnice
5. 12. 2018, Kreativni poligon,
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

10.00-10.10

O Akademiji družbenih inovacij in Modulu 4

Viljenka Godina

10.10–12.00

Kdo so deležniki?
Kako opredelimo deležnike in ocenimo
njihovo vlogo pri svojem podjemu?
Kako jih vključimo v sodelovanje in kako
sodelujemo z njimi

dr. Karolina Babič

12.30

Druženje ob pogostitvi

Vljudno vabljeni!
Ekipi SOS in EIM

Prijavite se v Akademijo družbenih inovacij
https://social-innovation-academy.teachable.com/
in si oglejte teme, ki smo jih pripravili za vas. Ne bo vam žal časa!
Registracija in izobraževanje v okviru Akademije sta brezplačna.

