SPOROČILO ZA JAVNOST
Z odgovornim nakupom prispevam k družbenim učinkom

Na temo razvojnih izzivov socialnega podjetništva bo v torek, 29. maja 2018, ob 9. uri v Veliki dvorani
mestne hiše v Novi Gorici potekalo srečanje predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva, socialne
ekonomije in zainteresirane javnosti. Subjekti socialne ekonomije (socialna podjetja, invalidska podjetja,
zaposlitveni centri, zadruge in nevladne organizacije) bodo vodstvenemu in strokovnemu kadru
severnoprimorskih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in podjetij predstavili ponudbo storitev in izdelkov, s
katerimi ustvarjajo družbene koristi. Njihovi kupci nam bodo razkrili, v čem so prednosti, slabosti in izzivi
sodelovanja in zakaj se odločajo za družbeno odgovorne nakupe.
Socialna ekonomija je za Severno Primorsko obenem nova priložnost za snovanje trajnostnih podjetniških
zgodb. Z ustvarjanjem novih delovnih mest, predvsem za mlade izobražence in ranljive skupine, ter
vključevanjem prostovoljcev in strokovnjakov, je socialno podjetništvo vzvod za razvoj ljudem in okolju
prijaznih panog. Socialno podjetništvo je namreč inovativna oblika podjetništva, ki temelji na odgovornem
poslovanju v odnosu do družbe in ljudi. Pravna podlaga za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva je v
Republiki Sloveniji urejena z Zakonom o socialnem podjetništvu. Gre za trajno opravljanje podjetniške
dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, kjer ustvarjanje dobička ni
glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih
učinkov.
Srečanje bo potekalo v okviru projekta INNO-WISEs, ki povezuje izobraževalne in raziskovalne ustanove,
regionalne in lokalne skupnosti, podporne organizacije in Evropsko mrežo socialnih podjetij (ENSIE) iz petih
evropskih držav (Slovenije, Belgije, Hrvaške, Italije in Poljske). V projektu INNO-WISEs sodelujejo tudi štirje
slovenski partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Mestna občina Nova Gorica, ITC
Inovacijski tehnološki grozd Murska Sobota ter ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje. Projekt je
financiran v okviru evropskega transnacionalnega sodelovanja iz programa Interreg Srednja Evropa v višini
85%, preostali del financiranja pa zagotavljajo partnerji projekta. Projekt podpirata tudi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Izvajal se bo do junija 2020.
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