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

POLITIKE NA PODROČJU DRUŽBENIH INOVACIJ UPORABA POLITIK IN VPLIV NANJE
4. 12. 2018, od 13.00 do 15.00
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,
predavalnica 115, Razlagova ulica 20, 2000 Maribor.
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, praktične primere in delo v skupini.
Na delavnici bomo preučevali politike in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij.
Ukrepi politik imajo ključno vlogo v življenjskem ciklusu družbenih inovacij, vse od idej in pobud
do ustanovitve, rasti in širitve socialnih podjemov. Obenem pa morajo podporne politike
spremljati pobude, ki nastajajo v praksi, in se ustrezno odzivati nanje. V tem smislu so politike
spodbujevalci družbenih inovacij, obenem pa so lahko tudi same po sebi družbene inovacije.
Z nami bo izkušena predavateljica, dr. Barbara Bradač Hojnik, ki predava o socialni ekonomiji na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, in se že vrsto let ukvarja s tem področjem.
Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev in kosilo.
Na delavnico se lahko prijavite do vključno 3. decembra 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.
Prijavnica je na voljo na tej povezavi.
Se vidimo na EPF!
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
4. 12. 2018, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,
predavalnica 115, Razlagova ulica 20, 2000 Maribor

13.00-13.10

O Akademiji družbenih inovacij in Modulu
7

Viljenka Godina

13.10–13.30

Kaj je socialno podjetništvo

dr. Barbara Bradač Hojnik

‒

13.30–14.30
‒

15.30

Podporne politike in ukrepi za spodbujanje
družbenih inovacij – Modul 7
Podporno okolje v Sloveniji

dr. Barbara Bradač Hojnik

Druženje ob kosilu

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.

