
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov:  

Na dogodku se bodo zbirali podatki o udeležencih ter se bo lahko fotografiralo in snemalo, ker se ti podatki potrebujejo za namen 
izvajanja nalog, pogodbenih obveznosti ter dokumentiranje dogodka za namen promocijskih aktivnosti. Več o obdelavi vaših osebnih 
podatkov si lahko preberete na URL naslovu: https://rralur.si/zasebnost/. 

  

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je partner v projektu sPOINT – Socialno 

Podjetniška Informacijska Točka, ki je namenjen krepitvi podpornega okolja za socialna podjetja. V 

sklopu projekta želimo socialnim podjetjem zagotoviti podporno okolje, ki bo pripomoglo k 

vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva. V okviru tega vas  

 

v četrtek, 22. septembra 2022 vabimo na  

 

brezplačno strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo dobrih praks 

socialnega podjetništva in socialnih podjetij. 
 

Ogled dobrih praks je priložnost za povezovanje socialnih podjetij z izmenjavo dobrih praks in 

predstavitvijo izkušenj socialnih podjetij z različnih področij. 

 
Predviden program ekskurzije: 

 

8.30 Odhod iz Ljubljane 
 

9.30 Program socialne vključenosti Kranj 

Socialna vključenost je socialni program, ki je namenjen podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Program 

predstavlja dopolnitev organizirane skrbi socialnega varstva za odpravo psiholoških in socialnih stisk invalidnih oseb, 

pomaga jim pri dvigu in vzdrževanju motiviranosti in samozavesti ter jih uči načinov vključevanja v družbo. 
 

11.00 Podjetje Dobrovita in ZC Dobrošin, Ljubljana 

Dobrovita je invalidsko podjetje, ki v celoti sledi načelom in ciljem socialnega podjetništva. Podjetje je bilo ustanovljeno 

leta 1994 z namenom nudenja pomoči osebam s statusom invalida pri rehabilitaciji in zaposlovanju. 
 

13.30 Druga violina, Ljubljana 

Druga violina deluje v okviru storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki je organizirana oblika varstva, 

ki odraslim invalidnim osebam v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno 

življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela. 
 

15.00 CenterKontura, Ljubljana 

V Centerkonturi organizirajo in razvijajo različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji usposabljanja in 

zaposlovanja invalidov in drugih težje zaposljivih oseb. 

 
Dogodek je namenjen potencialnim socialnim podjetjem, socialnim podjetjem in ostalim interesentom.  

Na brezplačno ekskurzijo je obvezna predhodna prijava na gregor.cotic@sent.si. 

Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do torka 20. septembra 2022. Za več informacij 

lahko pišete na gregor.cotic@sent.si ali pokličete na 01 230 7844 (Gregor Cotič). 

 

Vljudno vabljeni!  
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