
 

                                                                                                              
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javno povabilo 
za vključitev v Stičišče družbenega inoviranja 

 
Stičišče družbenega inoviranja pomaga posameznikom in skupinam, ki vam je mar za izzive lokalnega okolja 
in v tem vidite priložnost za ustvarjanje pozitivnih sprememb, da vaše ideje spravite v življenje.  
V stičišču boste ocenili potencial vaše ideje, jo s podporo mentorjev in svetovalcev izpopolnili in preskušali, 
lahko pa se iz nje razvije tudi vaša karierna pot.  
 
Kako vam stičišče lahko pomaga? 

• Na krajših usposabljanjih boste pridobili oz. nadgradili znanja za razvoj družbeno inovativnih idej - od 

veščin ustvarjalnega razmišljanja in inoviranja do preskušanja ideje in oblikovanja poslovnega modela 

in spoznavanja osnovnih poslovnih funkcij in veščin komuniciranja. 

▪ Vaš mentor bo z vami sodeloval pri razvoju vaše konkretne pobude. 

▪ Za specifične potrebe bo na voljo svetovalec specialist, tudi za podporo pri pridobivanju sredstev za 
realizacijo pobude. 

▪ Na voljo vam je prostor za srečevanje vašega tima (če ga imate) ali delo z ostalimi udeleženci 
programa. 

 
Komu je program namenjen? 
Predvsem vabimo brezposelne osebe, mlade in starejše ter tiste, ki bi z razvojem ideje omogočili nove 
zaposlitvene priložnosti za brezposelne osebe.  
 
Kaj je tu za vas? 

▪ spoznatje in razvijajte vaše ustvarjalne potenciale,  

▪ dajte vaši ideji svež zagon,  

▪ z novimi znanji in kompetencami povečajte možnost zaposlitve, 

▪ povežite se z ljudmi in organizacijami, ki vam lahko pri tem pomagajo, 

▪ prispevajte k boljši družbi. 

 

USTVARJAMO POZITIVNE ZGODBE 

Za nova delovna mesta in boljšo  skupnost. 



 

                                                                                                              
      

 
 
Potek programa 
Program traja šest mesecev. Na voljo vam bo 32 ur usposabljanj (8 srečanj po 4 ure), 74 ur mentorstva in 
15 ur svetovanja. Dinamika izvajanja mentorstva in svetovanja bo prilagojena vašim konkretnim potrebam. 
 
Kako se vključiti? 
Najkasneje do 12. oktobra 2020 izpolnite prijavni obrazec TUKAJ.  
 
Pregledali bomo vašo prijavo in vas obvestili o nadaljnjih korakih.  
 
 
Veselimo se sodelovanja z vami, 
 
sodelavci projekta IN SITU 
 
 
Dodatne informacije:  

 

 
Fundacija PRIZMA 
Tkalski prehod 4 
2000 Maribor 
02 333 13 39 
tajnistvo@fundacija-prizma.si 

 

 
OZARA d.o.o. 
Ul. heroja Šaranoviča 27 
2000 Maribor 
02 238 06 52 
info@ozara.si 

 
 
Projekt IN SITU - Shema medgeneracijskega družbenega inoviranja poteka v okviru programa Interreg Central Europe in vključuje 
12 partnerjev iz 6 držav. Iz Slovenije v projektu sodelujeta OZARA d.o.o. ter Fundacija PRIZMA.  
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije (ESRR). 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/LTLmDyjHZvgvaftF6

