
Ogled dobrih praks je priložnost, da spoznate ekosistem podpornega okolja za socialno ekonomijo, ki so ga
v partnerstva izgrajevali v okviru projekta SocioLab ter uspešna socialna podjetja različnih oblik in dejavnosti
iz Podravja.

Strokovno ekskurzijo, ki je za udeležence brezplačna, organiziramo v okviru projekta sPOINT– Socialno
Podjetniška Informacijska Točka, ki je namenjen krepitvi podpornega okolja za socialna podjetja in katerega
vodilni partner je Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj. 

Predviden program ekskurzije:

08:00   odhod avtobusa izpred Podjetniškega centra (BSC Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37)

08:30   postanek in vstop potnikov v Ljubljani (odhod izpred Atlantisa)

10:30   Slovenska Bistrica:
             predstavitev podpornega ekosistema družbenega inoviranja in socialne ekonomije - SocioLab 
             predstavitev in obisk RECOSI d.o.o., so.p.

12:00  Maribor:
            predstavitev in obisk  Društva Pupillam, so.p. 
            predstavitev in obisk Društva Aktiviraj.se, so.p. 
            predstavitev in obisk Društva Hiša!, so.p. 
            predstavitev in obisk Zadruge Dobrina z.o.o., so.p.

14.15  kosilo v gostilnici Pri damah, z.o.o., so.p.

15:30  odhod iz Maribora

17:30  prihod v Ljubljano (Atlantis)

18:30  prihod v Kranj (Podjetniški center)

Naj bo 13. september dan za raziskovanje in navdihujoče prakse iz področja socialnega podjetništva!
Da bo mesto na avtobusu in slastno kosilo Pri damah čakalo na vas, se obvezno prijavite TUKAJ.
Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma do najkasneje srede, 7. septembra 2022.

Za več informacij nam lahko pišete na m.karnicnik@fundacija-prizma.si, Mateja Karničnik.

Vabljeni!
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj in Fundacija Prizma

strokovni ekskurziji z ogledom in predstavitvijo dobrih praks
socialnega podjetništva in socialnih podjetij

v Podravje, regijo z največ registriranimi socialnimi podjetji v Sloveniji.

Spoštovani deležniki podpornega okolja za socialno podjetništvo, vabimo vas, da se nam v
torek, 13. 9. 2022, pridružite na   

https://forms.gle/q9818n7J6zE3RShM6


Pridite na Štajersko pogledat' kaj delajo:
           
Podporni ekosistem družbenega inoviranja in socialne ekonomije Podravja - SocioLab 
Poslanstvo podpornega ekosistema DISE - SocioLab je nuditi celovito podporo organizacijam, podjetjem in iniciativam
socialne ekonomije pri razvoju idej in podjemov za vključujočo in trajnostno družbo. V skladu s tem ponuja storitve
promocije, informiranja in osveščanja o potencialih in priložnostih SE; opolnomoča skupnost za zaznavanje in reševanje
družbenih problemov; nudi podporo pri razvoju in delovanju iniciativ in socialnih podjetij; povezuje in podpira deležnike
podpornega ekosistema; skrbi za strokovno usposobljenost izvajalcev in deležnikov; spremlja, vrednoti in meri
družbene učinke ter izvaja raziskave in razvoj na področju družbenih inovacij in socialne ekonomije.

RECOSI d.o.o., so.p.
Socialno podjetje RECOSI je del vodilne mednarodne socialne franšize RECOSI s sedežem na Irskem. Podjetje se ukvarja
s profesionalno obnovo rabljene računalniške opreme pridobljene iz poslovne linije. Poslanstvo socialne franšize
RECOSI je ustvarjati realna delovna mesta v socialni ekonomiji – torej za težje zaposljive osebe, ki so samovzdržna ter
premagovanje digitalnega razkoraka s ponudbo cenovno dostopne računalniške opreme socialno šibkim in ustvarjanje
okoljskega vpliva.

Društvo Pupillam, so.p. 
Poslanstvo društva je spodbujati dobro v vseh, povezovati in spodbujati k sodelovanju za dobrobit vseh ljudi, živali,
narave. S svojim delom ustvarjajo pogoje za bolj zeleno bivanje na Zemlji. Društvo ponuja rešitve in produkte za eko
dom za visoko kakovost bivanja brez onesnaževanja okolja: eko pralna, pomivalna in čistilna sredstva, tečaje in delavnice
ponovne uporabe in predelave. Pod okriljem društva delujeta veganska  trgovina in drogerija brez embalaže Zelena
japka.

Društvo Aktiviraj.se, so.p. 
Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, socialno podjetje je nevladna in
neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva.
Poslanstvo društva je motivirati in aktivirati brezposelne osebe pri reševanju lastne situacije brezposelnosti. Društvo
izvaja program zbiranja, obnove, recikliranja in prodaje rabljenih predmetov Središče ponovne uporabe Ropotarnica ter
spodbuja lokalno prehrambeno samozadostnost in zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Društvo Hiša!, so.p.
Člani Hiše! so svojo vnemo in vedoželjnost iz Živih dvorišč prenesli tudi na program Rajzefiber, Center grafičnih
umetnosti in ulično gledališko skupino SepateKapate. Glavne dejavnosti so usmerjene v razvoj kulture in umetnosti,
participacije in razvoj in predstavitev kreativnih potencialov, ki pomagajo pri razvoju mesta in dvigujejo dobrobit
meščanov. Posebno pozornost pa namenjajo tudi kreativni predstavitvi snovne in nesnovne kulturne dediščine, ter
umetniški produkciji v javnem prostoru.

Zadruga Dobrina z.o.o., so.p.
Zadruga Dobrina je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011. Temeljni namen zadruge ni
ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij, pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila
pridelovalcem in proizvajalcem. Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in
razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na
področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva. 

Kooperativa Dame z.o.o., so.p.
Glavna dejavnost zadruge je razvoj trajnostnega turizma in gostinstva. Pri pripravi jedi in organizaciji cateringov je velik
poudarek na ohranjanju starih, tradicionalnih receptur in njihovem inovativnem vpeljevanju v ponudbo. Pri pripravi jedi
v največji meri uporabljajo lokalno, sveže in ekološko pridelano in certificirano hrano, skrb pa namenjajo tudi
vegetarijancem in veganom. Pod okriljem zadruge deluje prva gostilnica v Mariboru, ki ima na svojem jedilniku vključene
certificirane ekološke jedi, vina in sokove.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«


