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

KAKO FINANCIRATI DRUŽBENO INOVACIJO, SOCIALNI PODJEM?
16. 1. 2019, od 12.30 do 15.00
Kreativni center 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
ter 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 bila vsakih 14 dni na voljo nova tema. Hkrati so
po Sloveniji potekale delavnice v slovenskem jeziku - za tiste, ki imajo radi neposredni stik s
predavatelji in somišljeniki in praktične primere.
Usposabljanja v okviru Akademije družbenih inovacij se iztekajo; ta delavnica je zadnja med
njimi. Na njej se bomo seznanili s finančnim podpornim okoljem in finančnimi instrumenti, ki
so primerni za financiranje inovativnih podjemov z družbenim učinkom, se pogovorili o
vlogah organizacij podpornega okolja pri financiranju družbenih podjemov ter se seznanili z
možnostmi v domačem okolju.
Z nami bo izkušen predavatelj, Gregor Sakovič, ki že vrsto let preučuje in soustvarja finančno in
podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij ter odlično pozna evropsko in slovensko
finančno podporno „sceno“.
Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev.
Na delavnico se lahko prijavite do vključno 15. januarja 2019 oziroma do zapolnitve prostih
mest. Prijavnica je na voljo TUKAJ.

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
16. 1. 2019, Kreativni center Poligon,
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

12.30–13.00

O Akademiji družbenih inovacij in Modulu 6

▪
13.00–15.00

▪
▪

15.00–

Kateri finančni instrumenti so primerni
za financiranje različnih inovativnih
družbenih podjemov?
Kaj morate vedeti, preden začnete
iskati finančna sredstva?
Finančno podporno okolje pri nas in
kako bi ga lahko izboljšali

Viljenka Godina, EIM

Gregor Sakovič

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!
Registracija in izobraževanje v okviru Akademije sta brezplačna.

