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Slovenski organizaciji Fundacija Prizma in OZARA d.o.o sodelujeta v projektu IN SITU, ki poteka v 
okviru programa INTERREG CENTRAL EUROPE in ga sofinancira Evropski razvojni sklad.  

V juniju smo se  na fokusni skupini srečali predstavniki organizacij podpornega ekosistema 
socialne ekonomije v Podravju z namenom povezovanja  pri prepoznavanju potencialnih socialno 
podjetniških pobud in njihovo vključevanju v nadaljnje poglobljeno delo, usposabljanje in 
mentorstvo. V regiji namreč na področju razvoja socialne ekonomije in družbenih inovacij poteka 
več razvojnih projektov, med njimi pa želimo dosegati sinergije, saj naslavljamo pretežno enake 
ciljne skupine.  

Prav tako je v juniju potekalo prvo usposabljanje bodočih trenerjev in mentorjev, ki bodo na voljo 
v središčih za socialne inovacije (Social Innovation Hub). Središča bodo vzpostavljena v vseh 
partnerskih državah z namenom spodbujanja družbenega inoviranja in podpore pri razvoju 
socialno podjetniških dejavnosti, ki jih bodo razvijali ali pa bodo vključevale mlade in/ali starejše 
brezposelne. 

Prvi sklop usposabljanj je bil izveden na spletu, saj je pandemija Covid-19 vplivala tudi na 
projektno delo. Bodoči trenerji in mentorji, ki bodo delovali v središču socialnih inovacij, so 
nadgradili svoje znanje in pristope dela na naslednjih temah: 

• razumevanje potreb ciljnih skupin (strank), 
• oblikovalsko razmišljanje (design thinking), 
• priprava poslovnih modelov, 
• množično financiranje, 
• socialna ocena poslovnega modela. 

Materiali in posnetki prvega sklopa usposabljanja so javno dostopni na spletni platformi projekta 
IN SITU na povezavi: 

http://www.insituproject.eu/e-learning/transnational-network/in-situ-social-entrepreneurial-
skills-and-competences-training-ttt/ 

V juliju bo potekal drugi del izobraževanja, osredotočen na teme družbeno-kulturnega 
izobraževanja.  

V poletnem času bodo potekale aktivnosti razširjanja informacij za vključitev vseh, ki razmišljajo 
ali imajo poslovno idejo z družbenim učinkom, da se pridružijo projektu.  Podravska regija je 
raznolika, vključuje urbana in podeželska območja, kar sočasno odpira tudi različne izzive 
prebivalcev. Na fokusni skupini so bila izpostavljena naslednja področja s potencialom: 

 
• Oskrba starejših 

• Trajnostni turizem in povezovanje turističnih ponudnikov 
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• Prehranska samooskrba 

• Okolje in trajnostna mobilnost 

• Stanovanjska problematika in neizkoriščeni poslovni prostori 

• Energetska samooskrba 

• Zaposlovanje in delovne migracije 

• Kulturno in društevno dogajanja 

• Opuščanje kmetijstva, zaraščanje površin, razpršeno lastništvo 

 

Vabimo vas, da sprotno spremljate novice in potek projekta na spletni platformi: 

http://www.insituproject.eu/  
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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) 

 
 

 


