Želite sodelovati kot trenerka oz. trener na področju socialnega podjetništva?
Francoska organizacija INCO (https://inco-group.co/) upravlja s finančnim instrumentom
Social Tides znotraj katerega izvaja program Aspire Track. Namen programa je podpreti
socialne podjetnice in podjetnike, ki si prizadevajo za reševanje lokalnih izzivov v njihovih
skupnostih. Program se izvaja s podporo Google.org, v Sloveniji je partner Sklad 05 – ustanova
za družbene naložbe.
Kaj je program Aspire Track?
To je intenzivni spletni program za udeleženke in udeležence, ki začenjajo s socialnim
podjetništvom in vključuje sklop modulov usposabljanj in delavnic, ki jih vodijo trenerke oz.
trenerji z izkušnjami na različnih vsebinskih področjih pomembnih za razvoj socialnega
podjetništva.
Več podrobnosti o vsebinah programa Aspire Track je na voljo tukaj (lahko tudi slovenska
verzija https://www.socialtides.eu/aspire-track).
S tem pozivom iščemo trenerke in trenerje, ki bodo za udeležence izvedli usposabljanja oz.
delavnice na naslednjih vsebinskih področjih (modulih):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uvajanje in predstavitev socialnega podjetništva
Vrednote in trajnostne rešitve
Priložnosti za socialno podjetniško poslovanje
Načrtovanje in doseganje vplivov
Poslovno načrtovanje
Tehnologija in komunikacija
Pitching
Ekosistem za podporo socialnemu podjetništvu

Natančnejše vsebine bo z izbranimi trenerkami in trenerji uskladil INCO. Izvedba modulov je
predvidena v obdobju oktober – december 2022. Izvedba vsakega modula je predvidena v
obliki usposabljanja oz. delavnice v dolžini približno 3 ur, ki jo bo izvedla izbrana trenerka oz.
trener. Delavnice za udeležence bodo potekale v slovenskem jeziku preko spleta. Predvideno

je, da trenerka oz. trener pripravi pisno gradivo za udeleženke in udeležence. Prijavite se lahko
tudi za izvedbo večih modulov.
Pri izbiri kandidatk in kandidatov bodo upoštevani kriteriji strokovnih referenc, znanja
slovenskega jezika za izvedbo modula ter znanja angleškega jezika, potrebnega za
usklajevanje z INCOm.
Izvedba bo plačana na podlagi izstavljenega računa, pri prijavi navedite vašo tarifo (ceno) za
izvedbo, vključujoč morebitni DDV.
Za sodelovanje se prijavite tukaj , rok za zbiranje prijav je sreda 5.10.2022.
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