
Spoštovani,

vabimo vas na konferenco: Socialno podjetniška iniciativa 2020: SI-UK (slovensko-britanska) perspektiva, ki 
predstavlja eno od mnogih vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo, na politični, ekonomski in kulturni ravni. 
Konferenca je partnerski projekt Slovenskega foruma socialnega podjetništva, British Councila, britanskega 
veleposlaništva v Ljubljani in partnerskih organizacij iz Slovenije in Velike Britanije. Potekala bo v sredo 5. 
marca, s pričetkom ob 8.30 uri v kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5 v Ljubljani.

Socialno podjetniško iniciativo (Social business initiative) sta Evropska komisija in parlament sprejela zato, 
ker evropski enotni trg potrebuje novo, vključujočo rast, ki bo temeljila na delovnih mestih za vse in v 
prepričanju, da je potrebno zadovoljiti vedno večje zahteve Evropejcev po bolj etično in socialno naravnanem 
delu, potrošnji, prihrankih in naložbah. V iniciativi so opredeljeni ključni  ukrepi Evropske unije in držav članic 
za ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij. Le ti so ključni akterji  socialnega podjetništva in 
socialnih inovacij, in predstavljajo osnovo za pripravo nacionalnih politik in strategij razvoja socialnega 
podjetništva. Evropska komisija se je osredotočila na spodbude za socialno gospodarstvo in socialne inovacije v 
strategiji Evropa 2020. 

Velika Britanija je ena od najrazvitejših držav na področju socialnega podjetništva. Z razvitim socialno 
podjetniškim sektorjem tudi v obdobju gospodarske krize učinkovito odgovarja na izzive zaposljivosti, socialne 
vključenosti in zagotavljanja družbene blaginje. V Veliki Britaniji posluje že več kot 70.000 socialnih podjetij, ki v 
bruto družbeni proizvod Velike Britanije prispevajo 18,5 milijarde funtov.  Pridobljeno znanje in izkušnje jim 
pomagajo prepoznavati priložnosti kje in kako se lahko uspešno razvijajo socialna podjetja, kot tudi kateri 
poslovni podjemi na tem področju niso uspešni. 

Slovenija se prav tako lahko pohvali s hitro rastočim sektorjem socialnega podjetništva in zadružništva, ki 
predstavlja pomemben potencial zagona gospodarstva,  ustvarjanja novih delovnih mest in zagotavljanja širše 
družbene dobrobiti. Spodbuda nadaljnjemu razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji in Veliki Britaniji je v 
sled tega splošno družbeno koristna. 

Dogodek bo potekal interaktivno. Govorci bodo obravnavali uveljavljene tipe socialnih podjetij, kakšno 
podporno okolje potrebujejo za zagon, razvoj in uspešno poslovanje, ter kakšen je prispevek socialnih podjetij v 
smislu širšega pozitivnega družbenega vpliva in prispevka k nacionalnemu gospodarstvu. 

Konferenca bo sestavljena iz plenarnega dela in delavnic, ki bodo usmerjene v krepitev socialno podjetniških 
kompetenc, mreženje, izmenjavo izkušenj in primerov najboljših praks med obema državama.  

Upamo, da vam bo dogodek v veselje, spodbudo in korist. Predvsem pa si želimo, da bo pripomogel k rasti 
socialno podjetniškega sektorja v Sloveniji. Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila 
udeležencev, je potrebna predhodna prijava TUKAJ, najkasneje do 1.3.2014. Za dodatne informacije pišite na 
elektronski naslov: sanda.velic@britishcouncil.si.

Vljudno vabljeni!

dr. Conor Snowden
direktor

British Council Slovenia 

Tadej Slapnik
generalni sekretar

Slovenski forum socialnega podjetništva

https://docs.google.com/forms/d/1tYqo1m27vKDaXxC6brlyAIQDoEVMJgXMVRq9kISL4Oo/viewform
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