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Slovenski partnerji v projektu IN SITU, Fundacija Prizma in OZARA d.o.o. smo vam že predstavili projekt, ki ga 

izvajamo v okviru programa INTERREG CENTRAL EUROPE in ga sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad. 

 

Projekt IN SITU bo združil mlajše in starejše (50+) brezposelne, v tem, da se bosta lahko ti dve generaciji 

medsebojno učili z izmenjavo izkušenj, ter premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc. Vsi ključni igralci se 

bodo učili drug od drugega in tako bo potekal dinamičen proces izgradnje zmogljivosti na različnih ravneh. IN 

SITU bo v vseh pogledih učni projekt. Za dosego ciljev projekta, so v pripravi pilotni ukrepi za preizkušanje in 

potrditev podporne sheme in strategije. To bo privedlo do trajnostnih shem v šestih regijah partnerskih držav. 

Projekt IN SITU zajema 4 glavne tematske sklope. Prvi tematski sklop se je osredotočil na razvoj orodij s ciljem 

prepoznavanja in izboljšanja „odtisa družbene inovacije“ v vseh partnerskih regijah. Vse regije smo naredile 

posnetek stanja strokovno podpornih in ostalih organizacij, ki delajo z mlajšimi in 50+ brezposelnimi in drugimi 

ciljnimi skupinami.   

Zbirali smo tudi ključne igralce, ki imajo znanje in sposobnosti družbenih inovacij ter podrobnosti o vseh 

regionalnih  socialnih podjetjih ali pobudah, ki ustvarjajo delovna mesta za brezposelne. Prvi rezultat so torej 

regionalne spletne baze podatkov o socialnem vplivu. To je prvi korak k ustvarjanju t.i. “strateških trikotnikov 

ključnih akterjev”, ki so bistveni za projekt. Vse zbrane informacije so pripravljene v obliki regionalnih infografik, 

ki so združene v skupno infografiko, za celotno področje partnerstva. 

Drugi rezutat prvega tematskega sklopa je pripravljena t.i.  „platformo socialnega vpliva“. Gre za podporno 

spletno platformo projekta, kjer so zbrane vse ključne informacije, rezultati, novice, napovedi, ki se bodo sproti 

dodajali po vseh tematskih sklopih. 

Platforma je dosegljiva na naslovu: http://www.insituproject.eu/  

Na platformi že lahko najdemo “podatkovno bazo socialnih vplivov”, ki je prikazana tudi v regijskih infografikah. 

Namen te grafične dokumentacije ustreznih akterjev v interaktivni informativni grafiki za šest držav srednje 

Evrope je prikazati raznolikosti in sinergije ter odkriti pomanjkanje potrebnih znanj, kompetenc in pobud v 

zvezi s prikrajšanimi skupinami. Regionalna in skupna spletna zbirka podatkov o družbenem vplivu ter 

regionalne in skupna infografika o socialnem vplivu zagotavljajo jasno in logično sliko regionalne in 

nadnacionalne družbene inovacijske pokrajine na projektnem območju. Zahvaljujoč nenehnemu sodelovanju 

zainteresiranih strani pri izvajanju projektov bodo združene informacije trajnostne in zlahka prenosljive na 

institucije zunaj projekta preko spletne platforme IN SITU. 

Cilj platforme je, da bo lahko dostopna projektnim partnerjem, pa tudi drugim. Namen je predvsem podpirati 

krepitev zmogljivosti med regijami in njihovimi organizacijami in institucijami, ki vodijo do splošnega 

transnacionalnega strateškega trikotnika ključnih akterjev. Ciljne skupine bodo aktivirane in vključene v 

komunikacijo, povezano s procesom, in tako bomo ustvarili proces sodelovanja od “spodaj navzgor”. 

Družbene inovacije lahko zagotovijo odgovore, vendar primanjkuje strokovnega znanja in specializiranih 

storitev za podjetja in podpore v javnem in zasebnem sektorju. Primanjkuje tudi sredstev. Zato je cilj skupno 

razviti in izvajati prilagojene storitve za razvoj podjetij in podporno shemo za spodbujanje poslovnih storitev 

za prikrajšane skupine na trgu dela z družbenimi inovacijami in novimi socialnimi podjetji, ki bodo rezultat 

posebej razvitih usposabljanj. Vzpostavili bomo strateški regionalni trikotnik ključnih akterjev, ki prihajajo iz 

strokovne podpore, oskrbe in organizacij tretjega sektorja, družbene inovacije in podjetniške strokovnjake ter 

javne / zasebne pobude za financiranje. Oblikovan skupni trikotnik, bo omogočil nadnacionalni pristop k 

reševanju medgeneracijske brezposelnosti in socialne izključenosti.  

http://www.insituproject.eu/
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V nadaljevanju se bomo v okviru tematskega sklopa 2 osredotočili na nadnacionalna usposabljanja in nadaljnji 

razvoj orodij z namenom oblikovanja shem podpore družbenih inovacij v regijah projektnih partnerjev z 

usposabljanjem osebja projektnih partnerjev in predstavnikov “strateških trikotnikov”. 

Tretji tematski sklop projekta IN SITU se bo osredotočil na izboljšanje spretnosti in socialnih podjetniških 

kompetenc za več kot 240 usposobljenih oseb v t.i. “regionalnih centrih za družbeno inovacijo”, ki jih bomo v 

kratkem vzpostavili. Postavili bomo vsaj 6 regionalnih središč za socialne inovacije na področju partnerstva. To 

se bo izvajalo kot pilotno usposabljanje v vseh regijah projektnih partnerjev kot fizični kraj za usposabljanja in 

pilotiranje nove prilagojene celovite metodologije za podporo medgeneracijskega razvoja. 

Četrti tematski sklop se osredotoča na razvoj medgeneracijske podporne sheme in strategije načrta za 

nadnacionalni ekosistem družbenih inovacij. Jasni cilj so vključiti ciljno brezposelne, mlade in starejše (50+) 

brezposelne državljane na trg dela s pomočjo družbenih inovacij in podjetništva, spodbujati sodelovanje med 

ključnimi akterji v regiji znotraj “strateški trikotnikov”, zagotoviti, da se vse partnerske regije učijo iz vsakega 

primera dobre prakse in da bodo postale specializirane „regije za učenje“ srednje Evrope glede inovativnega 

koncepta „biomimikrije“ ter da v končni fazi projekta, dostavimo preizkušeno in potrjeno medgeneracijsko 

podporo in shemo načrta tudi drugim regijam v Evropi, kar zagotavlja dodano vrednost. 

O vseh prihodnjih doseženih rezultatih in poteku projekta vas bomo sproti tudi obveščali. 

 
 
 
 
Trajanje projekta: od 01.04.2019 do 31/03/2022 

 

Spletna stran projekta na strani INTERREG CE:  

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html 

 

Partnerske organizacije: 

• Stadtschulrat für Wien – Vienna Board of Education (Avstrija) 
• Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija) 
• Regione del Veneto – Direzione Lavoro (Italija) 
• ENAIP Veneto Impresa Sociale (Italija) 
• Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Nemčija) 
• Hochschule der Medien (Nemčija) 
• Grad Rijeka (Hrvaška) 
• STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Hrvaška) 
• Województw o Śląskie (Poljska) 
• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Poljska) 
• Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Slovenija) 
• OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija) 
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