
 

     

 

 

  

 

Skupnost občin Slovenije, Ekonomski institut Maribor in Fundacija Prizma 

 vas v sklopu projekta Social(i)Makers  

vabimo na hekaton dogodek 

 

»Be Social, Be Maker«:  

Vzgajanje naslednjih generacij družbenih inovatorjev 
 

v sredo, 18. septembra 2019 med 9.30 in 15.30 

v prostorih Kreativnega centra Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana. 

 

Dandanes se zaradi številnih sprememb vsakodnevno soočamo z različnimi neravnovesji, ki 

preraščajo v družbene probleme oziroma izzive. Pogosto jih obstoječi sistem ne zmore 

reševati, zato se odpira prostor za rešitve v obliki družbenih inovacij. Družbene inovacije 

lahko razvijajo posamezniki, skupine ali organizacije, odvijajo pa se lahko v neprofitnem, 

profitnem ali javnem sektorju. Pri tem je pomembna senzibilnost za prepoznavanje 

družbenih problemov in predvsem ustvarjalna ter inovacijska zmožnost vsakega 

posameznika. Pri razvoju in krepitvi teh sposobnosti igra pomembno vlogo prav formalno in 

neformalno izobraževanje, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri iskanju odgovorov  

Kako opolnomočiti mlade med 15 in 23 letom, da postanejo družbeni inovatorji? 

 

V uvodnem delu hekatona bodo strokovnjaki osvetlili teme krepitve kompetenc mladih, 

družbenega inoviranja in socialnega podjetništva, v nadaljevanju pa bodo udeleženci skozi 

delo v skupinah iskali inovativne rešitve.  

Pravne osebe bodo z oblikovanimi rešitvami lahko sodelovale tudi na mednarodnem 

razpisu “Be social, Be maker” in se potegovale za denarno nagrado v višini 5.000,00 EUR 

za razvoj in implementacijo predlagane rešitve. Več o razpisu in pogojih na: 

https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1). 

Vprašanje »Biti ali ne biti družbeni inovator?« naj ne bo retorično. Postanite del skupnosti 

družbenih inovatorjev in se nam pridružite.  

Vaše prijave sprejemamo do ponedeljka, 16. 9. 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Prijavnica je na voljo na tej povezavi. 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna! 
Prijazen pozdrav, 

Ekipe SOS, EIM in Prizma 
 

  

https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1
https://skupnostobcin.si/dogodek/vabilo-na-hackathon-be-social-be-maker-vzgajanje-naslednjih-generacij-socialnih-inovatorjev/


 

     

 

 

  

 

PROGRAM dogodka 

18. 9. 2019, Kreativni center Poligon, Ljubljana 

9.00 – 9.30 Registracija udeležencev in kava 

9.30 – 10.00 Dobrodošlica in predstavitev družbenega izziva S(i)M in Akademije 
družbenih inovacij 

10.00 – 10.45 Uvodne vsebinske predstavitve: 

• Krepitev ustvarjalnih in inovacijskih sposobnosti v obstoječih 
programih izobraževanja/usposabljanja: stanje in priložnosti za 
izboljšave 
 

• Družbeno inoviranje in socialno podjetništvo: definicija, primeri 
in potrebne kompetence 
 

• Kreativnost in divergentno razmišljanje: pomen, načini in 
uporaba 

10.45 – 12.45 Oblikovanje skupin in delo v skupinah: 

• Iskanje inovativnih rešitev 

12.45 – 13.30 Kosilo  

13.30 – 14.30 Navodila za pripravo predstavitev inovativnih rešitev (pitchev) in 

oblikovanje predstavitev v skupinah 

14.30 – 15.00 Predstavitev inovativnih rešitev pred ocenjevalno komisijo (pitching) 

15.00 – 15.10 Odmor 

15.10 – 15.30 Razglasitev rezultatov 

15.30  Zaključek s pogostitvijo 

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

**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. 

 

 

Še vedno se lahko tudi prijavite na spletne delavnice družbenih inovacij v Akademijo družbenih 

inovacij https://social-innovation-academy.teachable.com/, ki smo jih v sklopu projekta pripravili 

za vas. Registracija in izobraževanje v okviru Akademije sta brezplačna. 

Več o projektu Social(i)Makers, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa lahko 

preberete na naslednji povezavi tukaj. 

https://social-innovation-academy.teachable.com/
https://skupnostobcin.si/social-makers/

