
 

 

 
BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Vodilni partner za Vzhodno kohezijsko regijo  je RASR d.o.o. iz Celja, partner projekta je prvo socialno 
podjetje na Koroškem Zavod SLOKVA so. p. in Zavod Vitica so. p. iz Gornje Radgone. 

 

 

Projekt BODI SOC za vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna 
podjetja 

 
VABILO 

 
na razpravo po metodi »Svetovne kavarne« in študijski obisk z ogledom dobre prakse, 

ki bo v torek, 13. 9. 2022, od 9.00 do 12.00  
v Centru ponovne uporabe, d. o. o., so .p., GRAD ORMOŽ, Grajski trg 3, Ormož   

 
Tema razprave: 
»Prišel bo nov val okoljskih podjetnikov, ki bodo ustanavljali in vodili socialna podjetja, s katerimi se 
bodo lotevali problemov na področjih, kot so vodni viri, energetika in podnebne spremembe. Ti bodo 
pokazali praktične načine vodenja podjetja, širili učinkovite primere dobre prakse po Evropi in svetu ter 
ponujali globalne rešitve, medtem ko se bodo vlade še naprej prerekale o kratkoročnih nacionalnih 
interesih. Uspeh teh socialnih podjetij ne bo merjen zgolj z vidika lastne socialne ali finančne 
učinkovitosti, temveč deloma tudi po tem, kako učinkoviti so pri ustvarjanju okolja, v katerem lahko 
uspeva resnično trajnostno usmerjen profitni sektor, ter utiranju poti vladam, da sprejmejo učinkovite 
ukrepe.« 
 
 

Po skupni razpravi  Svetovne kavarne  in poglobljenem pogledu skozi vprašanja 

sledi študijski obisk dveh socialnih podjetij Center ponovne uporabe, d. o. o., so. p. in Zavod 100% 
naravno Botanik Ormož so. p.. 
 
Dogodek je namenjen: 

 že registriranim socialnim podjetjem; 

 vsem, ki razmišljate o socialnem podjetništvu; 

 podpornim okoljem za podjetništvo; 

 javnim in zasebnim podjetjem; 

 NVO in posameznikom s socialno inovativnimi idejami. 
 
Dogodek je brezplačen. 

Prijavite se lahko elektronsko https://forms.gle/J5nKyKRwou8D6mVY8 do 9. 9. 2022 

  
O projektu: 
Projekt BODI SOC prispeva k vzpostavitvi učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna 
podjetja, h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečanju socialnih inovacij in interesa  za 
registracijo  novih socialnih podjetij, podpira  rast obstoječih socialnih podjetij v vseh fazah razvoja,  
informira socialna podjetja za krepitev in promocijo socialnega podjetništva, prispeva k ustvarjanju 
novih, zelenih delovnih mest ter povezuje  socialna podjetija z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in 
izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem nadgradnje ustvarjanja družbenega učinka. 
 
Več o projektu BODI SOC. TUKAJ 
 

  
   

 

https://forms.gle/J5nKyKRwou8D6mVY8
https://2rksj.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IbxVS2H0U1qCkmxylrLmlG6wtjh9sE20B38knxA6G4NTBeqALY3UmS4JIQsj_7snsgVh25lPXU-8FGxmcVoro0Sbk0zTkFPeEvK1LSAurEC4fucMVwEXbGRkJ0b-s4ZXsuLIes5AoFll4xElsDFkU1ZleKNu-p0ZJj5wYr6GLIEqWNp6S0eR5tYyFpBnxr8XtfQP_GE4TPHuBUynjWIfUejxfERORlpLzfV5vefypYIK2laAQuMClcDudBz-p8NH49OnlT1usY26KYp5rEOldBZvDTJDBBXfnbInyDtj02tzxjD29YUlO1o
https://slokva.si/projekti/bodisoc/

