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VABILO 

na dogodke projekta SocialB 

Spoštovani! 

Z veseljem vas vse, ki ste sodelovali v preteklih treh letih pri izvajanju projekta 

SocialB, vabimo na niz dogodkov, na katerih bi vam radi predstavili rezultate 

skupnega dela.  

Nekateri izmed vas ste sodelovali v anketi, s katero smo želeli ugotoviti, kakšna je 

trenutna podoba izobraževanja o socialnem podjetništvu v Sloveniji. Drugi ste kot 

socialni podjetniki pomembno prispevali k našemu razmišljanju o rasti in razvoju 

socialnih podjetij v Sloveniji. Tretji ste nam zaupali vaše bogate izkušnje kot 

svetovalci socialnim podjetnikom. S četrtimi smo se srečali v obdobju testiranja 

učnih enot in terenskih obiskov. S petimi smo aktivno razpravljali o rezultatih in 

prihodnjih projektnih aktivnostih na rednih srečanjih Svetovalne skupine projekta.  

V treh različnih dogodkih, ki bodo prilagojeni različnim ciljnim skupinam, bi želeli 

z vami deliti skupna, menimo da – zelo uporabna spoznanja. 

 

Datum/ 
Kraj 

27. 10. 2022 
Ljubljana 

18. 11. 2022 
Limerick/Irska 

29. 11. 2022 
Vitanje 

Časovni 
okvir 

16.00-17.30 10.30-15.00 10.00-14.00 

Lokacija Ekonomska fakulteta UL, 
predavalnica P109 

videokonferenca Center Noordung 

Vrsta 
dogodka 

delavnica zaključna mednarodna 
konferenca 

delavnica 

Tematika Podporno okolje za socialne 
podjetnike: izobraževanje in 
odločevalci 

Izkušnje pri oblikovanju 
izobraževanja in 
usposabljanja za rast in 
razvoj socialnih podjetij 

SocialB kot del krepitve 
kompetenc s področja 
družbenih inovacij 
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Ciljna 
publika 

višje- in visokošolski učitelji, 
oblikovalci izobraževalnih 
programov, študenti 

socialni podjetniki, 
odločevalci na področju 
socialnega podjetništva, 
podjetniški svetovalci itd. 

socialni podjetniki, svetovalci 
socialnim podjetnikom 

Prijava Registracija: 
https://forms.gle/2bfmjaM3v
1uCBcUM8  

e-povezava: 
https://socialb-
erasmus.eu/sl/zakljucna-
konferenca-projekta-
socialb-november-2022/ 
 
Registracija: 
http://socialb18nov.event
brite.co.uk/    

e-povezava: 
https://www.center-
noordung.si/6399/  
 
Registracija: 
https://forms.gle/Xyu5gwfB
W9eQv58m9  

 

Program izobraževanja in usposabljanja SocialB je namenjen socialnim 

podjetnikom, in tistim, ki bi to radi postali, študentom, svetovalcem, podpornemu 

okolju in vsem drugim, ki so kakorkoli povezani z okoljem socialne ekonomije. 

Vljudno pa ste na dogodke vabljeni vsi zainteresirani. 

Izsledke in rezultate programa bodo poleg projektnih partnerjev predstavili tudi 

predavatelji in slušatelji, ki so sodelovali v pilotnem izvajanju programa 

izobraževanja in usposabljanja SocialB. 

 

Vljudno vabljeni! 

Projektni partnerji SocialB 
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