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POVZETEK  
 
Za vključitev inovativne in trajnostne izobraževalne platforme, ki ustreza potrebam današnjega 
izobraževalnega in mentorskega razvoja, je konzorcij projekta MYNNOVA izvedel celovite raziskave in 
analizo obstoječih praks in informacij v zvezi s socialnim podjetniškim okoljem. 
V tem dokumentu je zbrana zbirka informacij in podatkov o statusu socialnega podjetništva in socialnih 
inovacij v petih partnerskih državah in po Evropi. Prav tako predstavlja izbor obstoječih dobrih praks, 
najpomembnejših politik tako na nacionalni kot na celotni EU ravni in vrsto priporočil, usklajenih s 
trenutnim razvojem na nacionalnih ravneh na tem področju. 
 
Projektne smernice MYNNOVA ponujajo novo zbirko dokazov v luči nujnih družbenih izzivov za tekočo 
razpravo o izboljšanju podnebja za socialne inovacije v Evropi. Mentorske platforme in storitve so eno 
od orodij za podporo prihodnjim generacijam socialnih inovatorjev in mladih podjetnikov, ki si 
dolgoročno in trajnostno prizadevajo za svoje ideje. Smernice odražajo izkušnje, pridobljene pri 
izvajanju projekta MYNNOVA in pri oblikovanju mentorske spletne platforme euromentor.eu. Končna 
priporočila naj bi izpostavila rezultate dobrih praks in dokazov, ki bi lahko vplivali na razvoj nacionalnih 
in evropskih politik na področju odpravljanja ovir ter krepitve socialnih inovacij. 
Partnerstvo MYNNOVA, sestavljeno iz petih organizacij iz Romunije, Bolgarije, Slovenije, Nemčije in 
Cipra iz različnih področij delovanja in dela z različnimi skupinami upravičencev, je izpostavilo področja, 
na katerih je potrebna stalna podpora: 
 

 povečanje zagovorništva in lobiranja za izboljšanje politik in okolja za socialne inovatorje in 

podjetnike; 

 povečanje zmogljivosti za izvajanje izobraževalnih programov, usposabljanj in pomoči; 

 izboljšanje dostopa mladih do izobraževalnih programov, usposabljanj in pomoči; 

 izboljšanje dostopa mentorjev z različnimi izkušnjami pri delu z mladimi, ki razvijajo svoje poklicne 

poti in podjetja; 

 razširitev mednarodnih izmenjav in mrež na področju socialnega podjetništva in socialnih inovacij; 

 krepitev sektorja socialnega podjetništva na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni; 

 krepitev in razvoj področja družinskih podjetij, kot generator za vključevanje naslednjih generacij v 
lokalne skupnosti. 
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PREDSTAVITEV 
 
Konzorcij MYNNOVA je zbral pet organizacij iz petih držav Evropske unije - Junior Achievement 
Romunija, Law and Internet Foundation Bolgarija, Mladinski Center Celje Slovenija, priME Academy 
Nemčija in Univerza Nicosia Ciper, s skupnim prizadevanjem za razvoj večjezične online mentorske 
platforme za mlade ljudi, ki stremi k načrtovanju in izvajanju socialnih inovacij za reševanje trenutnih 
perečih nacionalnih in evropskih izzivov. 
 
Projekt MYNNOVA se je izvajal od decembra 2016 do septembra 2018 v okviru programa Evropske 
komisije Erasmus+, pod ključnim ukrepom 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, 
ukrep: Strateška partnerstva na področju mladine. 
Platforma MYNNOVA - euromentor.eu - nudi mentorsko podporo mladim, ki so motivirani za razvoj 
socialnih podjetij, ki prispevajo k reševanju vprašanj najvišjega političnega in družbenega pomena za 
države partnerice in za Evropo v splošnem, kot so boj proti revščini in socialni izključenosti, 
brezposelnost, podnebne spremembe (Cilji strategije Evrope 2020). 
 
Skupaj s prednostnimi nalogami programa Erasmus+, je bil projekt MYNNOVA usklajen z dolgoročnim 
političnim procesom na nacionalni in EU ravni, ki je bil namenjen vzpostavitvi plodnega skupnega okolja 
za podporo socialnega gospodarstva, socialnih podjetij in socialnih podjetnikov. Glede na poročilo 
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESC) o socialni ekonomiji Evropske unije (EU) (2012) in 
pobudi socialnega podjetništva Evropske komisije (EC) (2014), socialno podjetništvo v Evropi v zadnjih 
desetih letih kaže na zelo dinamično rast in odpornost na obdobja krize.  
Države, kot so Francija, Španija, Belgija, Grčija, Irska in Portugalska, so pionirji sektorja socialnega 
gospodarstva, medtem ko se v drugih državah, kot na primer v nekaterih srednjeevropskih, ta koncept 
še vedno razvija s skromno stopnjo prepoznavnosti ali političnega okvirja, ki bi bil povezan s socialnim 
podjetništvom ali socialnim gospodarstvom. 
 
Kljub splošnemu interesu in številnim dobrim primerom socialnih inovativnih podjetij in pobud, vse 
organizacije, vključene v projekt MYNNOVA, menijo, da sektor socialnega podjetništva potrebuje več 
podpore in razvoja iz javnih in zasebnih deležnikov v vseh petih državah in na splošno po vsej Evropi.  
 
V sledečem dokumentu je podrobno opisano, zakaj sektor socialnega podjetništva potrebuje podporo 
in v kakšni obliki bi ta podpora morala biti vključena. Projektne smernice MYNNOVA vključujejo pregled 
socialnega podjetništva in njegovega pomena ter pregled trenutnega stanja socialnega podjetništva in 
praks v partnerskih državah projekta MYNNOVA, na podlagi najboljših projektnih praks.  
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I POGLAVJE – POMEN SOCIALNEGA PODJETNIŠT 

VA KOT DEL PROCESA SOCIALNIH INOVACIJ 
 
V zadnjem desetletju je postalo vse bolj jasno, da moramo dobiti korist na sodelovalen način in z 
inovativnimi rešitvami, ki so potrebne za reševanje številnih družbenih izzivov, s katerimi se v naši 
sodobni družbi soočamo: revščina, staranje prebivalstva, vključevanje ranljivih skupin posameznikov, 
podnebne spremembe, varnost ali dostop do virov.  
Spletna stran Evropske komisije o rasti označuje socialne inovacije kot "nove ideje, ki se srečujejo z 
družbenimi potrebami, ustvarjajo družbene odnose in oblikujejo nova sodelovanja. Te inovacije so 
lahko proizvodi, storitve ali modeli, ki neizpolnjene potrebe obravnavajo učinkoviteje." 
OECD tudi navaja, da "socialne inovacije iščejo nove odgovore na socialne probleme z: opredelitvijo in 
zagotavljanjem novih storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja posameznikov in skupnosti" ter 
"prepoznavanjem in izvajanjem novih procesov vključevanja na trg dela, novih kompetenc, novih 
delovnih mest in novih oblik sodelovanja kot raznolikih elementov, ki posamično prispevajo k 
izboljšanju položaja posameznikov na trgu delovne sile" (Poročilo o spodbujanju inovacij za 
obravnavanje družbenih izzivov (Fostering Innovation to Address Social Challenges report, 2011)).  
Glede na to, da koncept socialnih inovacij sestavlja socialno podjetništvo, socialna podjetja in delo 
socialnih ali državljanskih podjetnikov (kot v Framing a Theory of Social Entrepreneurship: Building on 
Two Schools of Practice and Thought, Dees, Anderson, 2006/Oblikovanje teorije socialnega 
podjetništva: gradnja na dveh šolah za prakso in misel, Dees, Anderson, 2006), je bil konzorcij projekta 
MYNNOVA odločen, da spodbuja mlade in jim zagotovi dostop do znanja, orodij in metod za prihodnji 
razvoj ter sodelovanja na tem področju. 
 
 

 SOCIALNO PODJETNIŠTVO  
 
Socialno podjetništvo je še vedno novost za družbo, ne samo v izobraževalnih sistemih, temveč tudi v 
gospodarstvu. Obstajajo številne opredelitve in socialna podjetja po svetu sprejemajo široko 
raznolikost organizacijskih oblik. Koncept pogosto uporabljajo oblikovalci politik za opis novega načina 
poslovanja.  
Poleg tega po mnenju poročila EU Socialna podjetja in njihovi ekosistemi: razvoj v Evropi (2016) (Social 
Enterprises and their Eco-systems: Developments in Europe (2016, EU report)) “obstaja težnja po 
mešanju dveh glavnih pristopov, ki se nanašata na različne fenomene. Cilj prvega pristopa je jasno 
opredeliti ključne značilnosti, ki jih socialna podjetja, zasnovana kot nove podjetniške oblike, 
pričakujejo. Drugi pristop, ki se pogosto imenuje "socialno podjetništvo", je namenjen določitvi bolj 
splošne podjetniške dinamike, usmerjene v socialne inovacije in družbeni vpliv." 
 
Socialno podjetništvo je dejavnost, katere cilj je reševanje socialnega problema z uporabo 
podjetniških načel za organiziranje, ustvarjanje in upravljanje naložbe za dosego socialnega cilja. 
Socialna podjetja so ne-dividendna podjetja, ki združujejo dinamiko tradicionalnega poslovanja s 



RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

 
 

8/42 
 

socialno zavestjo dobrodelne in družbene odgovornosti. Socialna podjetja lahko imajo značilnosti 
tako profitnih kot tudi neprofitnih sektorjev. 
 
Izraz socialnega podjetništva ne nakazuje le na organizacijske oblike podjetja in obstajajo različni načini 
za doseganje družbenega vpliva z uporabo poslovnih metodologij. Socialno podjetništvo čedalje bolj 
izziva tradicionalno idejo poslovanja samo zaradi dobička, socialna podjetja pa se razvijajo po vsem 
svetu, čeprav so v statističnem smislu še vedno nišna oblika poslovanja. Prav tako "igra pomembno 
vlogo pri reševanju družbenih, gospodarskih in okoljskih izzivov ter hkrati spodbuja vključujočo rast, 
skupno blaginjo in socialno vključenost. Poleg tega socialno podjetništvo prispeva k ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti na lokalni ravni, pa tudi k demokratičnemu sodelovanju in izboljšanju 
zagotavljanja socialnih storitev." (OECD 2018, Socialno podjetništvo v Evropi/OECD 2018, Social 
Entrepreneurship in Europe). 
 

 SOCIALNO PODJETNIŠTVO  
 
Socialna podjetja se razlikujejo od tradicionalnih podjetij v mnogih in različnih načinih, koristnih za 
skupnost: 

• Socialna podjetja so bolj verjetno inovativna in bolj eksperimentalna kot tradicionalni modeli 
poslovanja, ker so običajno namenjena zapolnitvi vrzeli v obstoječih storitvah ali izdelkih, ki jih 
javni in zasebni sektor ne želi ali ne more izpolniti. 
• Socialna podjetja lahko dosežejo socialno izključene ljudi z zagotavljanjem prostovoljnih in 
zaposlitvenih možnosti ter treningov.  
• Socialna podjetja so po navadi ustanovljena, da obdržijo in reinvestirajo dobičke nazaj v 
lokalno gospodarstvo. 

 
Prvi motiv socialnega podjetja ni dobiček in ne izplača dividend investitorjem. Namesto tega si 
prizadeva rešiti socialne probleme s proizvodi in storitvami po dostopnih cenah ali s tem, da socialno 
ogroženim in marginaliziranim skupinam daje lastništvo v podjetjih in tako omogoči delitev dobička. 
Socialno podjetje izplača samo svojo prvotno naložbo in ponovno investira dobičke v inovacije ali 
nadaljnjo rasti, ki pospešuje socialne cilje. Čeprav je socialno podjetje pionirsko za svoje cilje, je 
tradicionalno pri svojem upravljanju. Njegova delovna sila je strokovna in plačana glede na plačilo na 
trgu. Ta vrsta podjetja lahko prinaša ali ne prinaša dobička, ampak kot katera koli druga dejavnost, ne 
sme imeti izgube, da bi lahko preživela. 
V vsakem smislu je socialno podjetje trajnostno: v njegovem neposrednem vplivu na okolje, njegovem 
vplivu na vrednostno verigo in v svoji finančni neodvisnosti. To je ključna razlika med socialnimi podjetji 
in dobrodelnostjo ali filantropijo. Ko je naložba vrnjena, je socialna dejavnost finančno samozadostna 
in ji daje neodvisnost in varnost, da se osredotoči na dolgoročno izboljšanje življenja prikrajšanih. 
To otežuje vzpostavitev mednarodnih primerjav, toda rdeča nit vseh teh je, da socialno podjetništvo 
čedalje bolj izziva tradicionalno idejo poslovanja le za dobiček. Socialna podjetja se vse več razvijajo po 
vsem svetu, čeprav so v statističnem smislu še vedno nišna oblika poslovanja. 
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Podjetja socialne ekonomije prispevajo k zaposlovanju, socialni koheziji, regionalnemu in 
podeželskemu razvoj EU, varstvu okolja, varstvu potrošnikov, kmetijstvu, razvoju držav tretjega sveta 
in politikam socialne varnosti (UE, 2018). 

 SOCIALNI PODJETNIKI  
 
Obstajajo različne opredelitve pojma socialni podjetnik, ki jih najdemo v številnih definicijah, od 
aktivnih organizacij na tem področju do platform Evropske komisije: "Socialni podjetnik je nekdo, ki 
prepozna socialni problem in uporablja podjetniška načela za organiziranje, ustvarjanje in upravljanje 
podjetja, da se zgodijo socialne spremembe." (P2P Foundation)  
"Socialni podjetniki so posamezniki z inovativnimi rešitvami za socialne probleme v družbi. So 
ambiciozni in vztrajni, spoprijemajo se s pomembnimi socialnimi vprašanji in ponujajo nove ideje za 
obsežne spremembe. Socialni podjetniki predstavljajo uporabniku prijazne, razumljive in etične ideje, 
ki vključujejo široko podporo za čim večje število državljanov, ki bodo vstali, izkoristili svojo idejo in jo 
izvedli. Vodilni socialni podjetniki so množični iskalci lokalnih proizvajalcev sprememb - vzorniki, ki 
dokazujejo, da lahko državljani, ki svoje načrte usmerijo v delovanje, počnejo skoraj vse in ustvarjajo 
spremembe. Čeprav lahko poslovni podjetnik ustvari povsem nove panoge pa socialni podjetnik razvija 
inovativne rešitve socialnih problemov in jih nato izvaja v velikem obsegu “(Ashoka - inovatorji za 
javnost/ Ashoka – Innovators for the public). 
Zdi se, da so "socialni podjetniki precej manj konformistični in radikalno bolj "univerzalistični" (z 
vrednotami, ki presegajo njih same) kot prevladujoči poslovni podjetniki." (Poročilo Evropske komisije 
SELUSI, 2011/ European Commission SELUSI Report, 2011)   
 
Socialni podjetniki igrajo vlogo dejavnikov sprememb v socialnem sektorju s/z: 

 sprejemanjem poslanstva za ustvarjanje in vzdrževanje družbene vrednosti (ne samo zasebne 

vrednosti), 

 priznavanjem in neusmiljenim uresničevanjem novih priložnosti za služenje tej misiji, 

 vključevanjem v proces stalnega inoviranja, prilagajanja in učenja, 

 pogumnim delovanjem brez omejitev s trenutno razpoložljivimi viri in  

 razkrivanjem povečane odgovornosti do volivcev in ustvarjenih rezultatov. (Gregory Dees, 

2001) 

 
V prihodnosti bomo zagotovo videli več socialnih podjetnikov in socialnih inovatorjev v Evropi. Gibalna 
sila predvidene preobrazbe v Evropi in glavna ciljna skupina projekta MYNNOVA so mladi iz vseh držav 
partneric in Evrope - mladi podjetniki in socialni inovatorji. Skupaj si prizadevajo prispevati k razvoju 
socialnih inovacij, še vedno pa se razlikujejo po stopnji njihove motivacije in informiranosti glede te 
teme, kar odraža obseg podpore, ki jo potrebujejo v svojih podjetniških dejavnostih. 
Zagotavljanje dostopa do kakovostnih izobraževalnih programov in platform na področju socialnega 
podjetništva je prišlo z namenom, da bi jih navdihnilo in jim omogočilo, da začnejo graditi na lastnih 
podjetjih ter tako pomagajo izboljšati socialne probleme in zmanjšati brezposelnost in neskladja med 
mladimi. 
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Za trajnostni učinek v prihodnosti moramo mladim omogočiti dostop do resnične izkušnje o tem, kako 
socialno podjetništvo deluje v njihovi državi in v celotni EU. Platforme in programi, kot je 
euromentor.eu, so začeli opogumljati mlade za ustanavljanje lastnih podjetij, ki tako prispevajo k družbi 
in pomagajo pri reševanju socialnih problemov. 
Razvoj platforme euromentor.eu prispeva k skupnemu temelju obstoječih tradicij in prihodnjih trendov 
na temo socialnih podjetij ter cilju pri vzreji trajnostnih socialnih inovacij. Vseh pet organizacij je 
združilo komplementarno strokovno znanje na različnih področjih za skupni cilj - krepiti moč mlade 
generacije, kar pa je dalo dodatno vrednost izvedbi projekta MYNNOVA. 
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II POGLAVJE - STATUS SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EVROPI IN V 
PETIH PARTNERSKIH DRŽAVAH: BOLGARIJI, CIPRU, NEMČIJI, 
ROMUNIJI IN SLOVENIJI 
 

Velik del evropskega gospodarstva je namenjenega ustvarjanju dobičkov za ljudi, ki niso vlagatelji ali 
lastniki. Znano je kot "socialno gospodarstvo" in vključuje številne organizacijske sestave (neprofitna 
združenja, fundacije, zadruge in socialna podjetja itd.). 
Po podatkih spletne strani Evropske komisije Rast/Podatki socialne ekonomije (Growth/Social economy 
data), je "v Evropi 2 milijona podjetij socialnega gospodarstva, ki predstavlja 10% vseh podjetij v EU. 
Več kot 11 milijonov ljudi - približno 6% zaposlenih v EU - dela za podjetja socialne ekonomije. Imajo 
različne pravne oblike in različne cilje od kmetijstva in bančništva do zagotavljanja zaposlitve in 
neobdavčenih delavnic." 
Poleg tega so na podlagi rezultatov evropskega projekta (SELUSI, 2013) glavna področja dejavnosti 
socialnih podjetij (75 % celotnega vzorca) socialne storitve (16,7 %), zaposlovanje in usposabljanje 
(14,88 %), okolje (14,52 %), izobraževanje (14,52 %) ter gospodarski in družbeni razvoj ter razvoj 
skupnosti (14,34 %). 
Poročilo “Socialna podjetja in njihovi ekosistemi: razvoj v Evropi” (2016) (Social Enterprises and their 
Eco-systems: Developments in Europe, ki temelji na organizacijski opredelitvi Komisije, navaja, da so 
socialna podjetja prisotna v vseh državah članicah EU, ne glede na vrsto sistema socialnega varstva in 
ne glede na razvitost ali nerazvitost neprofitnega sektorja, tradicije sodelovanja ali posebne 
zakonodaje. V odvisnosti od nacionalnega pravnega sistema in kontekstualnih značilnosti, socialna 
podjetja pokrivajo različna pravna in organizacijska področja splošnega interesa v vsaki od držav, ki jih 
študirajo in izvajajo na različne načine in imajo raznovrstne odnose z javnimi agencijami. 
 
V petih evropskih državah MYNNOVA je opaziti precejšnjo raznolikost gospodarskih in socialnih 
kontekstov, pravnih in izobraževalnih okvirov ter kultur, povezanih s pojavom socialnega podjetništva. 
V vseh petih državah je nevladni sektor aktivno gonilo socialne podjetniške pokrajine, s ponudbo 
usposabljanja za mlade in odrasle na tem področju ter pozornostjo javnosti o pomenu socialnih podjetij 
za skupno blaginjo.  
V smislu izobraževanja o socialnem podjetništvu, so v nekaterih državah eden priljubljenih formatov 
usposabljanja podjetniški inkubatorji (RO, BG, CY in SI), med katerimi bodo bodoči podjetniki svoje ideje 
komunicirali s kolegi in potencialnimi vlagatelji. V drugih državah postajajo priljubljena spletna okolja, 
ki spodbujajo podjetniške dejavnosti za mlade. Eden od primerov je Junior Achievement Worldwide 
program Social Innovation Relay (SIR), svetovna pobuda, ki združuje izkušene poslovne mentorje in 
dijake za pospeševanje resničnega svetovnega reševanja socialnih problemov v njihovih lokalnih 
skupnostih in drugod. Osem držav iz UE (vključno z RO in BG) izvaja SIR v konvergenčnih prizadevanjih, 
da bi mlade spodbudile k vključevanju socialnih inovacij in obvladovanju njihove gospodarske 
prihodnosti. Tudi mednarodna platforma Social Impact Award, ki deluje v 24 državah po vsem svetu 
(vključno z RO in SI), je napovedala nalogo mednarodnega spodbujanja socialnega podjetništva med 
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mladimi. SIA je tekmovanje za ideje socialnih podjetjih in izobraževalni program za mlade, ki želijo 
konstruktivno spremeniti družbo. 
 
POROČILA PO DRŽAVAH  
 
BOLGARIJA 
 
Socialna ekonomija in socialno podjetništvo sta se v zadnjih letih nenehno spodbujali v Bolgariji. To je 
posledica njihovega potenciala iskanja rešitev za družbene probleme, ustvarjanje trajnih delovnih 
mest, olajšanje socialne in delovne integracije, boj proti revščini in socialni izključenosti. 
Socialna podjetja se razlikujejo od tradicionalnega poslovanja na več načinov, ki so koristni za skupnost: 
socialna podjetja bolj verjetno inovirajo in eksperimentirajo od tradicionalnih poslovnih modelov, saj 
so običajno namenjena zapolnitvi vrzeli v obstoječih storitvah, ki ne morejo ali nočejo biti izvajana iz 
strani javnega in zasebnega sektorja; socialna podjetja lahko dosežejo socialno izključene ljudi z 
zagotavljanjem prostovoljnih in zaposlitvenih možnosti ter možnosti usposabljanj; socialna podjetja so 
običajno ustanovljena, da zadržijo in reinvestirajo dobiček nazaj v lokalno gospodarstvo. 
V bolgarskem pravnem okviru ni enotne opredelitve za socialna podjetja. Pravila, ki urejajo njihov 
status in dejavnosti, niso dosledno pojasnjena. Kljub pomanjkanju normativne opredelitve, praksa v 
Bolgariji kaže, da obstajajo organizacije, ki razvijajo socialno podjetništvo in se same naslavljajo kot 
socialna podjetja. 
Nacionalni koncept socialnega gospodarstva (The National concept of social economy) vsebuje 
naslednje opredelitve, povezane s socialnim podjetjem: socialna podjetja bi lahko bila zadruge, 
podjetja in organizacije, ki so ustrezno registrirane v skladu z nacionalnim pravom, katerih posel ima 
socialne in humanitarne učinke in ki svoje dobičke reinvestirajo za družbene namene v korist skupnosti; 
socialno podjetje je podjetje z vodilnimi socialnimi cilji, katerih presežek se ponovno investira v isto 
podjetje ali v skupnost; socialni podjetnik je oseba, ki mobilizira sredstva in izkorišča priložnosti za 
zadovoljevanje obstoječih družbenih potreb, izgradnjo močnih in trajnostnih organizacij, ki so 
ustanovljene kot socialna podjetja; Socialno podjetništvo je podjetje, ki razvija, financira in izvaja 
rešitve za socialne, kulturne ali okoljske vzroke, tako da so glavna prednostna naloga ljudje in njihove 
potrebe. 
Praksa kaže, da so osnovne pravne oblike socialnih podjetij v Bolgariji: neprofitne organizacije, ki lahko 
neposredno opravljajo poslovne dejavnosti. To je ta gospodarska dejavnost, ki bi opredelila nevladno 
organizacijo kot socialno podjetje, če je namenjena socialnemu cilju in zadruge invalidov in ljudi z 
različnimi nezmožnostmi, ki zagotavljajo socialne storitve ali blago ranljivim, marginaliziranim osebam: 
prikrajšane ali izolirane osebe. 
Socialna podjetja so sposobna postati obetavni partnerji oblasti na nacionalni in lokalni ravni pri 
reševanju nujnih socialnih vprašanj. To partnerstvo bi bilo treba spodbujati, vendar je treba v ta namen 
oblikovati spremembe obstoječe zakonodaje, da bi ustvarili ugodnejše gospodarsko okolje za socialno 
podjetništvo. 
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CIPER 
 
Od leta 2013 je socialno podjetništvo vključeno v dnevni red vlade za gospodarstvo. V tem okviru 
Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje pripravlja program financiranja za novo ustanovljena 
socialna podjetja. Ta program je primarnega pomena za rast sektorja, saj lahko začne socialna podjetja 
z zagotavljanjem začetnega financiranja v obliki nepovratnih sredstev in/ali financiranja dejavnosti 
socialne ekonomije. Prav tako ima sposobnost zagotavljanja opredelitev za socialna podjetja in s tem 
tudi opredelitve prihodnosti socialnega podjetništva v državi.  
Ciper je sodeloval tudi v projektu The Social Entrepreneurship Support Europe (Evropska podpora 
socialnega podjetništva - SES EU), ki je bil odobren za financiranje v okviru programa ERASMUS+. To je 
bil triletni projekt, ki se je začel leta 2014 in je bil namenjen spodbujanju zaposljivosti v evropskem 
kontekstu z nadgradnjo in razvijanjem kompetenc na področju socialnega podjetništva. Ciprska mreža 
za socialno podjetništvo je bila ustanovljena leta 2016, katere cilj je združiti podjetnike, ki so 
zainteresirani za sodelovanje pri socialnih projektih. 
 
NEMČIJA 
 
Socialni podjetniki igrajo vlogo agentov sprememb s prepoznavanjem priložnosti, in vključevanjem v 
inovacije, ne da bi bili omejeni s trenutno razpoložljivimi sredstvi izkazovanja odgovornosti.  
Socialno podjetništvo v Nemčiji ponuja možnost izpolnjevanja tehničnih in socialnih inovacij za 
izboljšanje zdravja, izobraževanja in okoljskih pogojev. Bistvena značilnost socialnega podjetništva je, 
da posamezna organizacija poskuša rešiti socialne in ekološke probleme. Zato je najpomembnejši cilj 
skupna blaginja. 
Polovica socialnih podjetij ima nizek letni dohodek, in sicer pod 0, 25 milijarde evrov, zato raje delujejo 
kot mikropodjetja. Kljub temu so tudi udeleženci z letnim dohodkom več kot 5 milijard evrov. 
Število socialnih podjetij v Nemčiji je mogoče oceniti z razdelitvijo različnih oddelkov: 
V diviziji, ki temelji na dohodku, je približno 1000-1500 močnih inovativnih socialnih podjetij in približno 
40.000-70.000 neinovativnih socialnih podjetij. Poleg tega v oddelku, ki bazira na podjetjih brez 
prihodka, obstaja približno 1.500-2.500 inovativnih socialnih podjetij. Vendar pa v tem oddelku skoraj 
ni neinovativnih družbenih podjetij. 
V Nemčiji je večina socialnih podjetij lokalno aktivnih. Po nekaterih analizah podatkov je večina 
socialnih podjetij zelo mladih organizacij s hibridno strukturo prihodkov iz javnih in zasebnih sredstev. 
Posebno prostovoljno delo igra pomembno vlogo. 
 
ROMUNIJA 
 
Socialna ekonomija v Romuniji vključuje različne oblike organizacije, v smislu združevanja, kot so 
zadruge, vzajemne družbe, združenja, fundacije, nevladne organizacije itd.  
Sektor socialnega gospodarstva se je povečal zaradi potrebe po iskanju novih in inovativnih rešitev za 
nekatere socialne, ekonomske ali okoljske probleme skupnosti in za zadovoljevanje potreb članov 
skupnosti, ki jih javni ali zasebni sektor zanemarja ali premalo pokriva. Glavni namen socialne 
ekonomije, v primerjavi s tržnim gospodarstvom, ni pridobivanje dobička, temveč prebiva v izboljšanju 

https://www.ses-project.eu/en/
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življenjskih pogojev in ponujanju novih priložnosti za tiste ljudi, ki so prikrajšani oziroma ranljive 
skupine na splošno. 
Ta koncept spodbuja poseben model podjetja - "podjetje socialne ekonomije" ali "socialno podjetje", 
ki ga ni mogoče označiti z velikostjo ali področjem, v katerem deluje, temveč z izpolnitvijo vrste skupnih 
vrednot, kot so: prednostne naloge vključevanja družbenih akterjev ali oseb in socialnih ciljev nad 
kapitalom ali dobičkom; podpora in uporaba načela solidarnosti in odgovornosti; povezava med 
interesi članov in javnim interesom; avtonomija vodstva; odprta in prostovoljna adhezija; socialne 
inovacije itd.  
Socialna podjetja veljajo za zelo pomembna pri podpiranju ciljev javnih politik s prispevanjem k 
participativni in vključujoči družbi, ki člane skupnosti podpira k sodelovanju pri reševanju lokalnih 
problemov, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti ali predlaganju novih načinov zagotavljanja 
socialnih storitev.  
Na splošno lahko rečemo, da je socialno podjetništvo, ko ukrepate na področju priložnosti in idej ter 
jih spremenite v vrednosti za druge. Ustvarjena vrednost je lahko finančna, kulturna ali socialna (FFE-
YE, 2012). 
Ta opredelitev se osredotoča na ustvarjanje vrednosti, ne glede na vrsto vrednosti ali konteksta. 
Zajema ustvarjanje vrednosti v kateri koli domeni in možni vrednostni verigi. Nanaša se na ustvarjanje 
vrednosti v zasebnem, javnem in tretjem sektorju ter pri vseh hibridnih kombinacijah vseh treh. Tako 
zajema različne vrste podjetništva, vključno s socialnim podjetništvom, zelenim podjetništvom in 
digitalnim podjetništvom. Socialno podjetništvo je podjetništvo, katerega namen je zagotoviti 
inovativne rešitve za nerešene socialne probleme. Zato gre pogosto skupaj z družbenimi inovacijskimi 
procesi, katerih cilj je izboljšanje življenja ljudi s spodbujanjem družbenih sprememb (OECD, 2010). 
Najbolj otipljiva pobuda za spodbujanje socialnih podjetij, je bila uvedba "socialnega podjetnika" kot 
profesionalnega poklica v romunskem indeksu poklicne kvalifikacije leta 2012. Pred tem je bil v 
romunskem zakoniku o poklicih naveden poklic "specialist v socialni ekonomiji" (COR koda 341206). 
Njen glavni učinek je bil povečanje prepoznavnosti različnih organizacij za zagotavljanje socialnih 
storitev, ki si želijo povečati ozaveščenost ključnih deležnikov. 
Socialna podjetja nimajo prednostnega dostopa do javnega financiranja v primerjavi s komercialnimi 
podjetji, razen za nekaj namenskih shem štipendije Evropskega socialnega sklada (ESF – European 
Social Found). Na primer v Sektorski operativni program za razvoj človeških virov (SOP HRD) 2007-2013, 
ki ga financira Evropski socialni sklad, je prednostna os 6.1 namenjena socialni ekonomiji. Poleg tega je 
cilj osi 6.2 povečati socialno vključenost z izboljšanjem dostopa ranljivih skupin na trg dela, ki se dobro 
ujemajo z nalogami nekaterih organizacij socialnega gospodarstva. Na splošno pa dostop do javnega 
financiranja, razen za zelo malo namenskih shem nepovratnih sredstev ESS, socialnih podjetij ne 
postavlja v privilegirane položaje v primerjavi z običajnimi podjetji. 
Od aprila 2014 se združenja in fundacije, kmetijske zadruge in kmetijska združenja z gospodarskimi 
dejavnostmi priznavajo kot mala in srednje velika podjetja (MSP). To pomeni, da so te organizacije zdaj 
upravičene do začetnega financiranja in shem za minimiziranje - vladna strategija za obdobje 2014-
2020 za razvoj malih in srednje velikih podjetij. Danes socialna podjetja v Romuniji pretežno temeljijo 
na provizijah za storitve ali prodaji izdelkov (28,5 %) in podporah (26,5 %). Donacije prav tako igrajo 
pomembno vlogo v tej mešanici financiranja (12 %) (poročilo Evropske komisije SEFORIS za leto 2016). 
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Po najnovejšem poročilu organizacije Ashoka o socialnem podjetništvu, ekosistemu v Romuniji (marec 
2018), so najpomembnejši izzivi za romunske socialne podjetnike: dostop do financiranja, pomanjkanje 
ugodnega zakonodajnega okvira, pomanjkanje izkušenj pri merjenju socialnih vplivov, potreba po 
skupnem okolju v javnem sektorju in zahteva po sredstvih za promocijo, komunikacijo in trženje. 
 
SLOVENIJA 
 
Najbolj razširjen in najbolj razvit mehanizem podpore slovenskim socialnim podjetjem so svetovalne 
storitve - obstaja veliko svetovalnih podjetij, ki svetujejo na tem področju: 

 Potencialni socialni podjetniki - svetovalne storitve vključujejo ustrezen razvoj poslovne ideje, 

funkcionalno poslovno izobraževanje potencialnih podjetnikov, pomoč pri pripravi poslovnega 

načrta. 

 Novi podjetniki - svetovalne storitve obsegajo poslovno svetovanje, poslovno izobraževanje 

(funkcionalno znanje za vodenje poslovanja) in pomagajo pri pripravi poslovnih načrtov za nove 

investicije ali širitev poslovanja. Omenjene storitve nudijo: Center za alternativno in avtonomno 

proizvodnjo - CAAP, CNVOS, DPlac, Kreativni center Poligon, Razvojna skupnost Tkalka, Sklad 

05 - fundacija za socialne naložbe, Rotunda - regionalno središče NVO, Slovenski forum 

socialnega podjetništva, Socialni inkubator, Socialni inovatorji, Socialni inkubator Posavje ali 

Zavod Uspešen podjetnik. 

Marca 2013 je bilo v Sloveniji registriranih 22 socialnih podjetij, marca 2017 pa 266. 
 
V izobraževalnem sektorju na Univerzi v Ljubljani obstaja Center za socialno podjetništvo, ki združuje 
Univerzo in šest članov univerze z namenom razvijanja raziskovalnih, izobraževalnih, svetovalnih in 
drugih podpornih dejavnosti v socialnem podjetništvu. Center je ustanovila Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo, 
Fakulteta za upravo in Pedagoška fakulteta za vzpostavitev uporabnega okvira za raziskave in razvoj, ki 
povezuje raziskovalce, vzgojitelje in študente različnih področij z gospodarstvom in nevladnim 
sektorjem, hkrati pa ponujajo možnosti za sodelovanje vsem, ki jih zanimajo te teme. Šola za napredne 
družbene študije ima podiplomski magistrski program Socialno podjetništvo, ki obsega 4 semestre. 
GEA College je izobraževalni center, kjer zagotavljajo programe podjetništva z različnim časovnim 
trajanjem semestrov.   
Formalni izobraževalni sistem v Sloveniji je priznal razvoj področja socialnega podjetništva in v 
določenem obsegu spremenil svoj kurikulum, kljub temu pa je na tem področju več neformalnih 
izobraževalnih programov in delavnic, ki jih nudijo nevladne organizacije, zasebna podjetja itd. 
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III POGLAVJE – POLITIKE NA NACIONALNI IN EU RAVNI  
 

POROČILA PO DRŽAVAH  
 
BOLGARIJA 
 
V zvezi z obstoječim pravnim okvirom sta bila storjena dva koraka. 
Tretji sektor v Bolgariji sestavlja več vrst organizacij, od katerih je vsaka opredeljena z različnim 
poudarkom na dejavnostih. Najbolj priljubljene in pogosto uporabljene pravne oblike, so oblike 
združevanja in fundacij. Te vrste organizacij se uporabljajo za skoraj vse vrste dejavnosti javne koristi. 
Obstoječe oblike so urejene kot uradne pravne oblike z Zakonom o neprofitnih pravnih osebah. Zakon 
o neprofitnih pravnih osebah od 01.01.2001 nevladnim organizacijam omogoča, da razvijejo 
dobičkonosne aktivnosti. 
"Neprofitne pravne osebe lahko opravljajo dodatne poslovne/komercialne dejavnosti samo, če so 
povezane s predmetom osnovnega obsega dejavnosti, določenih pri njihovi registraciji, in če se 
prihodki uporabijo za doseganje ciljev, določenih v statutu ali v členih zveze." (Zakon o neprofitnih 
pravnih osebah, Bolgarija, 3. člen). 
 
Druga predpostavka za spodbujanje socialnega podjetništva v Bolgariji so amandmaji Zakona o socialni 
pomoči, ki veljajo od januarja 2003. Zagotavljajo pravno priložnost in mehanizem za prenos socialnih 
storitev iz občin na izvajalce socialnih storitev. Razlikujeta se dve vrsti socialne pomoči: zagotavljanje 
subvencij in zagotavljanje storitev. Socialne storitve temeljijo na socialnem delu in vključujejo pomoč 
ljudem v stiski pri vsakodnevnih dejavnostih in socialni vključenosti. 
Bolgarija je uvedla več strateških okvirov na nacionalni ravni za spodbujanje pobud socialnega 
podjetništva in socialnih inovacij: 

 Koncept nacionalnega socialnega gospodarstva (2011) je ključni strateški dokument, ki določa 
politični okvir za socialno podjetništvo in socialno ekonomijo v širšem smislu. To dopolnjujejo 
akcijski načrti za obdobje 2014-2015 in obdobje 2016-2017. Namen okvira je: 

 ozaveščanje in pridobivanje javne podpore za socialna podjetja; 
 gradnja kapacitet v javni upravi in razvoj pravnih predpisov; 
 izboljšanje razumevanja, znanja, metodologije in raziskav o socialnem podjetništvu; 
 gradnja kapacitet med zainteresiranimi deležniki na področju socialnega podjetništva in 

uvajanje vprašanja socialnega podjetništva v izobraževanje. 

 Nacionalna strategija za mlade 2010-2020, ki jo je sprejel Svet ministrov, določa, da mora 
Bolgarija izboljšati gospodarsko dejavnost in poklicni razvoj mladih ter spodbujati socialno 
podjetništvo med njimi; 

 Nacionalna strategija za zmanjševanje revščine in spodbujanje socialne vključenosti 2020, 

katere prednost je zagotavljanje priložnosti za rast zaposlovanja in dohodka z aktivnim 

vključevanjem državljanov na trg dela. Med ključnimi predlaganimi ukrepi je spodbujanje 

podjetništva, vključno s pobudami socialnega podjetništva; 



RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

 
 

17/42 
 

 Strategija za zaposlovanje ljudi z invalidnostjo in drugimi omejitvami 2011-2020, katere cilj je 

zagotoviti ljudem z invalidnostjo v delovni dobi učinkovito uveljavljanje pravice do svobodne 

izbire razvoja kariere, izboljšati kakovost življenja in doseči polno vključenost v javno življenje. 

Kljub dosedanjim ukrepom ostaja potreba po celovitejši in bolj osredotočeni nacionalni politiki za 
podporo socialnim podjetjem za socialno vključevanje in vključevanje na trg delovne sile. 
Nekatera področja, kjer je potrebna stalna podpora, so: zagovarjanje in lobiranje za izboljšanje okolja 
za socialno podjetništvo; kapacitete za usposabljanje in pomoč; mednarodne izmenjave in omrežja; 
boljši dostop do trgov; konsolidacija sektorja socialnega podjetništva.  
 
CIPER 
 
Ker je socialno podjetništvo nedaven pojav, za socialno podjetje na Cipru ni posebne pravne oblike. V 
okviru sedanjega pravnega okvira morajo socialna podjetja sprejeti obstoječe pravne oblike in bi lahko 
delovale kot: 

1. Družbe z omejeno odgovornostjo (dve obliki: delniška družba, omejena z deležem, razdeljenim 

med delničarje ali družba, omejena z jamstvom brez deljenega kapitala, kjer so člani garanti, ki 

se strinjajo, da bodo prispevali ničelni znesek v primeru, da je družba likvidirana). 

2. Nevladne organizacije (NVO) (štiri oblike: neprofitne družbe, združenja, fundacije in/ali klubi). 

Večina organizacij socialne ekonomije v državi se lahko uvršča v zgornji dve kategoriji. Večina nevladnih 
organizacij je zakonsko registriranih v skladu z Zakonom o društvih in ustanovah (57/1972), ki jih vodijo 
izvoljeni odbori. Na podlagi najnovejših podatkov je 496 nevladnih organizacij registriranih v skladu z 
Zakonom o združenjih in ustanovah. 
 
Čeprav ni posebnega pravnega okvira, je v državi vedno več zanimanja za socialno podjetništvo, 
trenutna gospodarska kriza pa daje priložnost za napredovanje sektorja in ustvarjanje ekosistema, ki 
bo omogočil njeno rast. Kabinet je že leta 2018 odobril predlog zakona, ki cilja na predstavitev 
socialnega podjetništva na Cipru, z 3, 1 milijona EUR sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Namen 
tega financiranja je ustvariti nova delovna mesta, zmanjšati socialno izključenost ranljivih skupin, uvesti 
visokokakovostne storitve s socialnim pristopom in postaviti temelje za socialne inovacije. Socialna 
podjetja bodo razdeljena v dve skupini - socialna podjetja splošnega pomena za spodbujanje pozitivnih 
socialnih ali okoljskih ukrepov in podjetij socialne vključenosti, katerih cilj je najti najmanj 40 odstotkov 
svojega osebja iz ranljivih skupin. 
 
NEMČIJA 
 
V primerjavi z drugimi evropskimi državami je zanimanje nemških političnih elit v tej temi povsem novo. 
V misli oblikovalcev politik je prišlo omenjeno zanimanje v kontekstu Agende 2010 s pričetkom  
"začetne socialne konkurence" v letu 2003. Natečaj podeljuje štipendije v obliki svetovanja, ne pa tudi 
finančnih nagrad. Da bi dolgoročno institucionalizirali konkurenco, je bila registrirana kot združenje. 
Tudi Ashoka, mednarodna neprofitna organizacija, ki še posebno podpira in promovira posamične 
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uspešne socialne podjetnike, je bila ustanovljena leta 2003. Ta organizacija je močno vplivala na Sylter 
Memorandum, ki nudi nasvete za oblikovalce politik o socialnem podjetništvu v Nemčiji. 
V prihodnjih letih se je nemška vlada še naprej ukvarjala s podporo socialnim podjetnikom, vendar z 
različnih vidikov. Na eni strani je videnju in priznavanju socialnih podjetnikov z ekonomskega vidika 
svetovalni odbor nemške vlade podelil posebno nagrado trajnostnemu socialnemu podjetniku pod 
okriljem “German Sustainability Award” - Nagrada za trajnostni razvoj. Nagrada je zaradi nedostopnosti 
ustreznih kandidatov bila prekinjena leta 2013. 
Po drugi strani pa so socialni podjetniki obravnavani tudi kot del civilne vključenosti. To je bilo izraženo 
v nacionalni strategiji sodelovanja, ki jo je leta 2010 sprejelo nemško ministrstvo za družine, starejše 
občane, ženske in mladino (BMFSFJ - German ministry for Families, Senior Citizens, Women and Youth), 
s ciljem izboljšanja okolja za socialne podjetnike. Zato je ministrstvo v naslednjih letih izvajalo več 
ukrepov in dejavnosti. Na primer, gostilo je dialog z več zainteresiranimi deležniki in konferenco, na 
kateri je sodelovalo 200 akademikov, socialnih podjetnikov, oblikovalcev politik in tudi predstavnikov 
fundacij, podjetij in združenj za svobodno blaginjo. Rezultat te konference je bil, da je v smislu 
ekosistema na nemškem nivoju še posebej pomembno dokazati transparentnost učinka in vzpostaviti 
inovativne finančne instrumente za odpiranje možnosti za povečanje ter sodelovanje z združenji 
prostega pretoka. To lahko razumemo kot poskus spodbujanja družbenega intranetstva v 
tradicionalnih socialnih organizacijah in vključitve več akterjev v razpravo. Poleg tega se v skladu z 
nacionalno strategijo vključujejo prve finančne pobude. 
Torej, štirim socialnim podjetnikom se podeli neposredna finančna podpora s strani ministrstva. V letu 
2011 je bil ustanovljen program financiranja za socialne podjetnike s statutom podjetja v sodelovanju 
z Kreditanstalt für Wiederaufbau, ki je bil načrtovan do konca leta 2014. Kljub temu pa je v obeh 
primerih mogoče ponovno priti do kritike, da je vlada močno osredotočena na opredelitev socialnih  
podjetnikov, kot jih je opredelila Ashoka, ali pa je osredotočena na tiste, ki imajo statut podjetja in so 
že uspešni. Zaradi tega postanejo številni socialni podjetniki neprimerni za ta program.  
To kaže, da je pravno okolje za socialne podjetnike v Nemčiji problematično. V zadnjih letih je razprava 
o socialnem podjetništvu postala še bolj izrazita, kot je to bilo omenjeno v koalicijski pogodbi 
nacionalne vlade. Tu piše: "Socialne inovacije in tudi inovacije socialnih podjetij, so vredne podpore". 
Navaja, da se ustanavljanje državljanskih podjetniških pobud poenostavi, na primer z oblikovanjem 
ločene pravne oblike. Kar zadeva podporno okolje na državni ravni, je treba omeniti, da tema 
socialnega podjetništva še ni na dnevnem redu oblikovalcev državnih politik. 
 
ROMUNIJA 
 
V Romuniji obstaja veliko zanimanje nevladnih organizacij za socialno podjetništvo, od katerih jih več 
kot 70% meni, da je to pomembna priložnost za samostojnost, rast in prizadevanje za izpolnjevanje 
svojega poslanstva. 
V pravnem okviru so nevladne organizacije v Romuniji ustanovljene in delujejo na podlagi vladnega 
odloka št. 26/2000 o združenjih in ustanovah, ki ga je spremenilo in dopolnilo več normativnih aktov, 
zakonov ali vladnih odlokov (23 uradnih dokumentov, sprejetih do leta 2016). 
Zakonodaja med drugim navaja, da lahko nevladne organizacije za doseganje ciljev, za katere so bile 
ustanovljene, izvajajo gospodarske dejavnosti, od katerih lahko ustvarijo tudi prihodke. 
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Novembra 2017 je zakonodajna pobuda, ki je predlagala spremembo vladnega odloka 26/2000 o 
organizaciji in delovanju združenj, ustanov in zvez, imela tiho sprejetje v romunskem senatu, ki je zdaj 
v razpravi v poslanski zbornici parlamenta. Civilna družba šteje to pobudo kot nepotrebno, ker nalaga 
več administrativnih bremen nevladnim organizacijam. Poleg tega je po analizi tega predloga strokovni 
svet za pravo nevladnih organizacij (Expert Council on NGO Law UE) objavil mnenje o združljivosti 
predlagane zakonodaje z mednarodnimi standardi o pravu združenj in fundacij ter poziva romunske 
oblasti, zlasti poslance, "da se vrnejo k temu besedilu, z namenom spoštovanja temeljnih pravic in 
pravne države". 
 
V zvezi s področjem socialne ekonomije, je romunski parlament junija 2015 sprejel Zakon o socialnem 
gospodarstvu (št. 219) z metodologijo in poudarjenimi organizmi, ki so bili vzpostavljeni leta 2016. Cilj 
zakonodaje je urediti socialno ekonomijo, uvesti ukrepe za njeno spodbujanje in jo tudi podpreti. Prav 
tako ureja pogoje za certifikacijo javnih organov socialnih podjetij. Ministrstvo, pristojno za njegovo 
izvajanje, je Ministrstvo za delo. 
V skladu s tem zakonom socialno gospodarstvo vključuje vse dejavnosti, ki so organizirane neodvisno 
od javnega sektorja, s posebnim namenom, da služijo splošnemu ali skupnemu interesu s povečanjem 
stopnje zaposlenosti oseb iz ranljivih skupin in/ali proizvodnje in dobave blaga in/ali storitev. Socialna 
ekonomija temelji na prostovoljni in solidarni zasebni pobudi z visoko stopnjo avtonomije in 
odgovornosti ter omejeno razdelitvijo dobička delničarjem. 
Zakon opisuje več mehanizmov, ki so potrebni za potrditev organizacijskih oblik socialnega 
gospodarstva (certificirano socialno podjetje in socialna znamka) ter nove organizacijske in 
institucionalne strukture (oddelki socialne ekonomije). Čeprav bodo te določbe minimalno vplivale na 
klasične subjekte socialnega gospodarstva (zadruge, združenja, kreditne zadruge in sindikate 
zaposlenih in upokojencev). 
Vendar so strokovnjaki iz industrije izjavili, da "[...] zakon št. 219/2015 omejuje delovno področje 
socialnega gospodarstva na področju vključitve ljudi iz ranljivih skupin na trg dela, kar je v nasprotju z 
univerzalnim razumevanjem socialnega gospodarstva, ki se kaže, da se gospodarska dejavnost izvaja 
ob upoštevanju različnih skupnih meril. [...] Sedanji zakon usmerja socialno ekonomijo k dopolnilnim 
mehanizmom socialnih storitev, do katerih lahko dostopajo člani ranljivih skupin. Socialna ekonomija z 
vidika zakona prepušča skoraj nesporno idejo o individualnem aktivizmu, ki učinkovito združuje 
posamezne in kolektivne odgovornosti.” (Asiminei, Romeo, "Zakon o socialni ekonomiji, od 
zakonodajnega do teoretičnega okvira").  
Zato javni okvir in zakonodaja v Romuniji nista v celoti povezana z notranjo industrijo, ki je sprejela 
stališča o socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu. 
 
 
SLOVENIJA 
 
Leta 2011 je bil s podporo vseh parlamentarnih strank sprejet Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) 
(Uradni list RS, št. 20/2011), ki opredeljuje: 
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 Splošni pogoji: socialno podjetništvo in njegovi cilji, načela in zahteve socialnega podjetništva, 

področja in dejavnosti socialnega podjetništva, posebni pogoji za zaposlitev, jurisdikcije na 

področju socialnega podjetništva 

 Socialno podjetje: opredelitev socialnega podjetja, omejitve, združenja socialnih podjetij, 

pravila o neprofitnosti, izjava o socialnem podjetju, odgovornosti in obveznosti, obrazec za 

vlogo za socialno podjetje, registracija socialnega podjetja, uporaba direktiv, organov, dostop 

do statusa socialnega podjetja, poročanje, prepoved delovanja in prenehanje statusa, 

spremljanje delovanja in podzakonskih aktov) 

 Posebni pogoji delovanja: računovodstvo, pravila članstva, sodelovanje zaposlenih, 

prostovoljcev in drugih uporabnikov v upravljanju, delo v socialnem podjetju, razdelitev dobička 

in presežek dohodka, spremembe stanja, likvidacija socialnega podjetja 

 Podporno okolje: razvojno načrtovanje socialnega podjetništva, izvajanje politike na področju 

socialnega podjetništva, pristojnost občin, pospeševanje socialnega podjetništva, zagotavljanje 

virov, finančna podpora, upravičenci 

 Posebne spodbude za socialno podjetništvo: posebne spodbude za zaposlovanje (invalidne in 

ranljive ciljne skupine), druge posebne spodbude 

 Dokazi: dokazi socialnih podjetij 

 Spremljanje: spremljanje, organi, ki odločajo o kršitvah 

 Določbe o nasilju 

 Prehodne in končne določbe 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vodi evidenco o socialnih podjetjih (register), 
organizira različne predstavitve in razprave o socialnem podjetništvu za različne ciljne skupine. Svet za 
socialno podjetništvo je bil ustanovljen kot vladni organ. Odgovoren je za načrtovanje in usmerjanje 
politike na tem področju in sestavljajo ga predstavniki vseh ministrstev, razen zunanjega ministrstva, 
in dva predstavnika socialnih podjetij, en predstavnik socialnih partnerjev in en strokovnjak. Drugi 
zakon, pomemben za razvoj socialnih podjetij, je Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni 
list, 102/2007, spremembe 57/2012 in 82/2013). 
Zakon o socialnem podjetništvu opredeljuje dve vrsti socialnih podjetij: tip A, za katerega je značilno, 
da se izvajajo dejavnosti, določene v Uredbi o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, in tip B, kjer 
gre za vrsto integracije (zaposluje ljudi iz ranljivih skupin). Naslednje skupine so opredeljene kot ranljive 
(ciljne skupine za zaposlovanje v socialnih podjetjih): invalidi, nezaposlene osebe, ki so zaradi 
dolgotrajnih fizičnih ali duševnih težav težje zaposljive, dolgotrajno brezposelni (nad 24 mesecev), 
iskalci prve zaposlitve, starejši od 55 let, Romi, mladi osipniki iz primarnega in srednješolskega 
izobraževanja, bivši zaporniki eno leto po prestajanju kazni, begunci, vključeni v integracijske 
programe, zlorabniki drog in alkohola, ki so v programih rehabilitacije ali do dveh let po rehabilitacijskih 
programih ter brezdomci. 
Vendar pa je bila 15. marca 2018 sprejeta sprememba zakona. Nekateri členi v zakonu so bili v celoti 
odpovedani, nekateri pa so bili spremenjeni v besedilu. 
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EVROPSKA UNIJA  
 
Na ravni EU je zagon, ki ga je leta 2011 pridobila Pobuda za socialno podjetništvo Social Business 
Initiative of 2011, dopolnjen z regulativnimi spremembami, kot je pregled uredbe o Evropskih skladih 
socialnega podjetništva, izboljšanje dostopa do javnih naročil in razvijanje metodologij za merjenje 
družbenega vpliva. Prav tako si EU prizadeva izboljšati možnosti financiranja, na primer s pomočjo 
Pospeševalca socialnega učinka (Social Impact Accelerator) in programa zaposlovanja in socialnih 
inovacij "mikrofinanciranje in socialno podjetništvo". Dodatno financiranje je na voljo v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter programov, prilagojenih malim in srednje velikim 
podjetjem. Razširitev socialne ekonomije pa zahteva nadaljnji razvoj podpornega regulativnega okolja, 
prilagojenega finančnega ekosistema in tudi večje prepoznavnosti in priznavanja (Podpora EU za 
socialne podjetnike, Evropski parlament, 2017).  
Razvoj socialnih podjetij po državah članicah ne zahteva nujno sprejetja posebnih pravnih oblik. Te 
organizacije so se v mnogih primerih pojavile z uporabo obstoječih neprofitnih pravnih oblik, ki jih 
ponujajo različni pravni sistemi. 
 
Kjer so bila izrecno priznana socialna podjetja, je pravno priznanje sledilo po treh glavnih poteh: 

- Prilagoditev zadružnih predpisov/tradicionalne zadružne oblike, ki omogočajo uresničevanje 
ciljev splošnega interesa (npr. Socialne zadruge v Italiji, SCIC v Franciji, socialne zadruge na 
Poljskem, Madžarskem in Hrvaškem, socialne pobude v Španiji); 

- Uvedba pravnega statusa/kvalifikacije za socialno podjetje, ki jo lahko sprejmejo različne 
pravne osebe, če izpolnjujejo določena merila, poleg izpolnjevanja že veljavnih meril za pravne 
oblike, ki so upravičene za kvalifikacijo (npr. v Belgiji, Italiji, na Slovaškem in v Španiji); 

- Priznavanje novih pravnih oblik, posebej zasnovanih za upravljanje določenih vrst dejavnosti z 
družbenim poudarkom. V začetku devetdesetih let so bile uvedene posebne neprofitne pravne 
oblike na Češkem (družba za javne ugodnosti), Slovaškem (neprofitna organizacija, ki zagotavlja 
javne storitve), Poljskem (organizacija za javne storitve) in v Sloveniji (zavod). Vse te 
nepridobitne pravne osebe so bile zasnovane za zagotavljanje širokega spektra storitev 
splošnega interesa. Kljub temu, da kažejo značilnosti socialnih podjetij, se jih pogosto ne šteje 
kot take. Izjeme vključujejo pravne oblike, ki so bile uvedene posebej za WISE (na primer na 
Finskem in v Litvi), ki jih tako oblikovalci politike kot javnost štejejo za socialna podjetja. 

 
Na splošno, kot je bilo že omenjeno, so zakoni o socialnih podjetjih imeli dvojno vlogo, pri čemer ni 
dvoumnosti. Po eni strani so prispevali k zajemanju vsaj enega dela tega pojava, dali so mu prepoznavnost 
in podprli (ali pa je bil to vsaj namen) njegov razvoj s formalnim priznavanjem socialnih podjetij (Socialna 
podjetja in njihovi ekosistemi: razvoj v Evropi, 2016/Social Enterprises and their Eco-systems: 
Developments in Europe, 2016). 
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IV POGLAVJE – NAJBOLJŠE PRAKSE 

 5 PARTNERSKIH DRŽAV    

 MYNNOVA PROJEKT 
 
POROČILA PO DRŽAVAH  
 
BOLGARIJA 

 
DOBRE PRAKSE : 
 

 Od sodelovanja do korporacije 
От кооперация в корпорация - "Райна Княгиня - П" ООД. Осигуряване работни места за 
хора с увреждания 

Kooperativa "Rayna Knyaginya - P" d.o.o. zaposluje ljudi z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti. 
Proizvajajo plastične izdelke (embalažo za kreme in obešala za obleke), šivajo delovna oblačila in 
izdelujejo različne logotipe in znamke na tkanine. Vsi ljudje, ki delajo v zadrugi, so invalidi in za hitro 
prilagajanje delovnemu procesu potrebujejo mentorje nadrejenega osebja zadruge. Družbeni vpliv 
podjetja je ustvarjanje zaposlitve za invalide. 
Vizija in poslanstvo: integracija invalidov na trg dela. Moto podjetja je "Raznolikost, ki je večja od vaše 
domišljije". Zadruga nenehno zasleduje inovacije. Eden izmed njihovih glavnih ciljev pa je zagotoviti 
integracijo invalidov na trg dela. 
Podjetje zaposluje posameznike z različnimi stopnjami zmanjšane delovne sposobnosti. Za ljudi z 
omejitvami v gibanju je bilo ustvarjenih 46 novih delovnih mest. Za uspešno prilagajanje delovnemu 
procesu je podjetje sprejelo prakso mentoriranja s strani višje zaposlenih oziroma nadrejenih ter vse 
vrste fizične in čustvene podpore invalidom. Glavni cilj je doseči dolgotrajne in obstojne odnose med 
podjetjem, strankami in zaposlenimi. Dejavnosti, na katere se podjetje osredotoča, so: vlaganje v 
človeški kapital, razvoj človeških virov in konstantno strokovno učenje; naložbe v produktivnost z 
avtomatizacijo proizvodnje; vzdrževanje kakovostnega profesionalnega proizvodnega okolja. 
 

 NadEzhko Socialne Pekarne 
Хлебна Къща София- Фурна "НадЕжко" 

Pekarne NadEzhko, ki so bile razvite v podjetju NadEzhko, so del mreže pekarnih hiš (“Bread Houses 
Network”) in ponujajo inovativno mešanico ekološke pekarne z interaktivno pečjo in skupnostjo, kjer 
se ljudje vseh družbenih slojev in socialno izključenih skupin redno družijo ter pripravljajo in pečejo 
kruh skupaj. Podjetje tako prodaja visokokakovostni kruh in druge butične jedi kot tudi edinstvene 
storitve (“teambuldinge” s peko kruha, gledališke prireditve (“Theatre of Crumbs”), Kruh v temi (“Bread 
in the Dark/BIND”, ki ga vodijo slepi ljudje). 10 edinstvenih načinov izdelave kruha v pekarni z različnimi 

http://www.bread.bg/news/nadezhko-furna-sofia-29-nov-2014/
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umetniškimi oblikami, je mednarodno dokazanih kot nova oblika umetniške terapije, t.i. krušna terapija 
("bread therapy").  
Vizija in poslanstvo: Pekarne NadEzhko so načrtovane kot socialna franšiza, s pekarnami po soseskah 
povsod po svetu, ki služijo tudi kot lokalne skupnosti in centri za socialno integracijo. Pekarne imajo 
nalogo, da za peko usposabljajo in zaposlujejo tako ljudi z nizkimi dohodki in sirote (peki, 
“teambuilding” trenerji in organizatorji skupnosti), kot tudi ljudi z različnimi omejitvami in posebnimi 
potrebami ter možnostjo razvijanja dobrih socialnih spretnosti (slabovidni, invalidi, ljudje z Downovim 
sindromom itd.). Poslanstvo teh pekarn je služiti kot točke zbiranja lokalnih tradicij, izobraževanja o 
solidarnosti in enakosti v raznolikosti, sodelovanja pri trajnostnem prebivanju in prehrani, umetnosti 
ter ustvarjalnosti. 
NadEzhko ponuja široko paleto ekoloških, ročno izdelanih kruhov in različnih ekoloških proizvodov iz 
Bolgarije. V pekarni so usposobljeni in zaposleni ljudje iz ranljivih skupin: sirote, dolgotrajno 
brezposelni in matere številnih otrok. NadEzhko ponuja različne posebne plačane programe, finančni 
prihodek iz plačanih storitev pa podpira: redne tedenske brezplačne krušne terapije z dokazanimi 
metodami, ki pomagajo invalidnim osebam, sirotam, ženskim žrtvam nasilja v družini, bivšim 
zapornikom, veteranom, ostarelim; Redni tedenski dogodki za pečenje kruha v skupnosti za mešane 
skupine, ki spodbujajo socialno kohezijo in vključevanje v vse starostne skupine in skupine posebnih 
potreb; Program “Peči za mir” (Ovens for Peace Program): Združevanje beguncev in lokalnih 
prebivalcev, da naredijo kruh in ob tem delijo svoje različne tradicije, da bi spodbudili lokalno socialno 
vključevanje beguncev. 
 

 HOPe Milo (HOPe Soap)  
Работилница за сапуни 

Mikro-socialno podjetje HOPe Milo (“HOPe Soap”) zaposluje mlade, ki so zapustili institucionalno 
socialno oskrbo. Po ustreznem usposabljanju mladi izdelujejo in prodajajo ročno izdelana mila in si tako 
lahko zaslužijo lasten dohodek. Glavni učinek je zagotavljanje zaposlitve in dohodka za mlade, ki so 
odraščali v sirotišnicah, zato jim socialno podjetje pomaga ustvarjati sposobnosti samostojnega 
življenja. 
Vizija in Poslanstvo: vzpostaviti integriran pristop za zagotavljanje socialnih storitev ter razvijanje 
socialnih in zaposlitvenih spretnosti za prikrajšane mlade iz socialnih institucij. 
Dejavnosti: ročno izdelana mila. Mila so narejena iz osnove, ki je pripravljena za topljenje. Dišave, barve 
itd. se nato dodajo in vlijejo v posebne kalupe. Po hlajenju so mila pakirana in pripravljena za 
komercialno distribucijo za korporativne dogodke, poroke itd. Socialno izključeni mladi z malo možnosti 
za vključevanje na trg dela dobijo priložnosti za zaslužek lastnega dohodka. Poleg tega obstaja možnost 
razširitve proizvodnje in zaposlovanja več ljudi iz istega socialnega ozadja. 
 

 Združenje Samaritans (Samaritans Association)  
Сдружение "Самаряни" 

Društvo Samaritans je nastalo leta 1998 z glavno nalogo prizadevanja za polno vključevanje prikrajšanih 
otrok, mladostnikov in družin v občini Stara Zagora. Do leta 2007 je združenje realiziralo več kot 35 
projektov in pobud javnega pomena za podporo ranljivih otrok in družin. Združenje operira središče za 
socialno in izobraževalno podporo ranljivim skupinam otrok, krizni center "Samaritanova hiša" in 

https://www.samaritans.bg/
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kompleks za socialne storitve. Socialno podjetje se ukvarja s proizvodnjo in trženjem čebelarskih 
izdelkov, čebelarske opreme in tehnologije ter je začelo delovati leta 2003. Glavni namen njegove 
ustanovitve je razvoj gospodarskih priložnosti in veščin organizacije za ustvarjanje prihodkov od 
proizvodnje in trženja meda in drugih čebeljih proizvodov, čebelarske opreme in tehnologije za 
zagotovitev financiranja socialnih storitev, ki jih zagotavlja organizacija. 
Poslanstvo združenja Samaritans je prizadevanje za popolno združitev v družbo otrok, mladostnikov, 
starejših in družin v tveganju ter za podporo ločenim osebam, skupinam in skupnostim z izvajanjem 
dejavnosti in izvajanjem storitev, ki: temeljijo na resničnih potrebah; sodelujejo in gradijo sposobnosti 
za razvoj spretnosti za samopomoč v različnih situacijah; pomagajo pri procesu integracije in 
spodbujajo samorazvoj; povečujejo ali obnavljajo socialne funkcije; omogočajo varno pomoč pri 
preprečevanju različnih posledic. 
Glavna dejavnost socialnega podjetja je spodbujanje čebelarstva, čebelarskih izdelkov, tehnoloških in 
znanstvenih dosežkov med širšo javnostjo ter za povezovanje poklicnih in poslovnih interesov 
proizvajalcev, predelovalcev in trgovcev. Poleg proizvodnje socialnega podjetja, razvija poslovanje 
preko lastne trgovine. Še en nov trend je, in sicer, da je Združenje Samaritans uradni predstavnik 
danske družbe "Swienty", ki je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev kakovostnega čebelarstva. 
Združenje Samaritans je upravljalo Eurocenter za sodobno čebelarstvo in tehnologijo (“Eurocentre for 
modern beekeeping and technology”), kjer poteka celoletno strokovno svetovanje in usposabljanje 
začetnih čebelarjev in mladih, ki želijo opravljati poklicno čebelarstvo. Prihodki Društva socialnih 
podjetij Samaritans pomagajo zagotoviti socialne storitve za otroke, mlade in prikrajšane družine v 
Centru za socialno in izobraževalno podporo. Zaradi tega stranke socialnega podjetja  ne uživajo samo 
v različnih dobrotah in izdelkih, temveč tudi podpirajo socialni vzrok organizacije. 
 
CIPER 
 
DOBRE PRAKSE: 
 

 Anakyklos Perivallontiki 
Cilj te neprofitne okoljske organizacije, ustanovljene julija 2010, je aktivno prispevati k čistemu, 
zdravemu in trajnostnemu okolju. Dejavnosti Anakyklosa na tem področju vključujejo naslednje: 

- Obveščanje in osveščanje javnosti s posebnim poudarkom na študentih o zadevah, povezanih z 

okoljem, ponovni uporabi oblačil in zmanjševanju količine odpadkov. 

- Ustvarjanje bioloških zelenjavnih vrtov v šolah in drugih institucijah. 

- Delovanje projektov za koristno zaposlovanje brezposelnih mladih, kot so lokalni organi, ki 

vodijo vrtove, nabiranje sadja itd. 

- Ohranjanje in distribucija pridelovalcev semen in biotske raznovrstnosti. 

Najpomembnejša dejavnost Anakyklosa je projekt zbiranja in recikliranja tekstila. Z zbiranjem in 
recikliranjem rabljenih oblačil, čevljev, perila in drugih predmetov, prispevajo k zmanjšanju količine 
odpadkov, ki konča na odlagališčih. Te postavke so namenjene ljudem na Cipru in v tujini, ki si ne 
morejo privoščiti nakupa novih oblačil. Nekateri predmeti, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se 

http://www.anakyklos.org/en/
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obdelujejo in pretvorijo v krpe, vlakna, izolacijo in druge materiale. Z ustreznim recikliranjem le 2 % 
materiala konča na smetišču.  
 

 Pločevinke za otroke (Cans for Kids) 
 Cans for Kids je registrirana dobrodelna ustanova, ustanovljena leta 1990, za organiziranje zbiranja in 
recikliranja aluminijastih pločevink na Cipru. Da bi ljudi spodbudili k shranjevanju pločevink, je bilo 
odločeno, da bodo sredstva porabili za nakup medicinske opreme za otroške oddelke v ciprskih 
bolnišnicah. Od samega začetka je bilo zbranih več kot 25 milijonov pločevink. V bolnišnico Makarios v 
Nikoziji, ki je osrednja pediatrična bolnišnica na Cipru, je bila donirana oprema v vrednosti več kot 
260.000 evrov. Tudi za nadgradnjo opreme - in s tem tudi standarda oskrbe - v ciprskih otroških 
oddelkih, Cans For Kids dviguje zavest o prednostih recikliranja, in sicer z obiskovanjem šol, kjer s 
pogovori in predvajanjem video posnetkov pojasnjujejo razloge, zakaj reciklirati aluminij. 
 

 Terapevtska skupnost Agia Skepi – ekološki produkti (Agia Skepi Therapeutic Community – 
Organic Products) 

"Agia Skepi", trajnostna terapevtska skupnost za odrasle, je zasebna neprofitna organizacija, 
ustanovljena leta 1999. Zagotavlja storitve dolgotrajno odvisnim uporabnikom prepovedanih substanc 
0in njihovim družinam v bolnišničnem in ambulantnem okolju. Glavni cilj programa je popolna 
abstinenca od prepovedanih drog in alkohola. Od leta 1999 je njihove storitve prejelo več kot 800 ljudi. 
Organizacija prejme omejeno količino državne pomoči in v glavnem jo sponzorira "Združenje prijateljev 
Agie Skepi", ki se že več let trudi z zbiranjem sredstev, da ohranja terapevtsko skupnost živo. V okviru 
tega programa člani skupnosti kmetujejo in proizvajajo vrsto ekoloških proizvodov, kot so sadje, 
zelenjava, mlečni izdelki, jajca in kruh. Izdelki se komercialno prodajajo prek večjih trgovskih verig, ki 
delujejo v Nikoziji in Limassolu. 
 

 Center prihodnosti (Future Worlds Centre (FWC)) 
Center prihodnosti (FWC) je inovativna neprofitna pobuda socialnih podjetnikov, ki uporabljajo model 
horizontalnega podjetniškega upravljanja. Njihovo delo izkorišča moč nastajajočih novih tehnologij in 
znanosti strukturiranega demokratičnega dialoga, da bi pospešile pozitivne družbene spremembe. 
Nekatere njihove pomembne dejavnosti vključujejo: spodbujanje regionalnega miru s predstavljanjem, 
oblikovanjem in izvajanjem projektov, ki spodbujajo kulturo miru in sprave na Cipru, v regiji in po svetu; 
spodbujanje milenijskih razvojnih ciljev (Millennium Development Goals) v Evropi in podsaharskih 
državah ter podpora ranljivim skupinam. Organizacija vodi tudi več projektov, ki spodbujajo in izvajajo 
raziskave na področju varnejše uporabe interneta, na primer Cyberethics, ciprski "Varnejši internetni 
center, ki vključuje telefonsko linijo za pomoč. 
 

 Dom za sodelovanje (Home for Cooperation) 
Dom za sodelovanje je edinstven skupnostni center, ki se nahaja v središču Nikozije. Je utelešenje 
medosebnega sodelovanja, ki prispeva k skupnim prizadevanjem civilne družbe pri njenem sodelovanju 
vzpostavljanja miru in medkulturnega dialoga. S svojimi viri spodbuja ljudi k medsebojnemu 
sodelovanju s preseganjem omejitev in ločnic. Dom za sodelovanje v bistvu želi delovati kot graditelj 
mostov med ločenimi skupnostmi, spomini in vizijami. Zagotavlja delovne prostore in priložnosti za 

http://www.cansforkids.org/
http://www.agiaskepi.com/
http://www.futureworldscenter.org/
http://www.home4cooperation.info/
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nevladne organizacije in posameznike pri oblikovanju in izvajanju inovativnih projektov. Danes je Dom 
postal znamenita stavba znotraj prehoda Ledra Palace, varnostnega pasu OZN. Omogoča situacije, v 
katerih se lahko ljudje zberejo in se spoznajo. Dom gosti široko paleto kulturnih, umetniških in 
izobraževalnih programov s ciljem spodbujati ustvarjalnost in medkulturno zaupanje na Cipru in na 
mednarodni ravni. Leta 2014 je bila Domu za sodelovanje dodeljena nagrada EU za kulturno 
dediščino/nagrada Europa Nostra v kategoriji ohranjanja. Projekt Doma za sodelovanje sta podprli 
dotaciji Evropskega gospodarskega prostora in Norveške. 
 
NEMČIJA 
 
DOBRE PRAKSE: 
 

 BonVenture - sklad in fundacija za socialno odgovornost (Fonds und Stiftung für soziale 

Verantwortung)                                                                                 

Eden izmed najbolj priljubljenih temeljev na področju socialnega podjetništva je BonVenture - sklad in 
fundacija za socialno odgovornost. Skupina BonVenture se nahaja v Münchnu in rešuje socialne in 
ekološke probleme v nemško govorečih državah. Zato fundacija prenaša uspešno projekcijo programov 
tveganega kapitala (Venture Capital) na socialne in ekološke probleme. Tvegan capital (Venture 
Capital) podpira BonVenture s sredstvi (lastnim kapitalom ali posojili), svetovanjem in nekaterimi 
mrežnimi dejavnostmi. To ponuja priložnost, da podpre inovativno in močno socialno ali ekološko 
vključenost na dolgi rok (vir 5). 
 

 Vodafone fundacija (Vodafone Stiftung)                                                                                                                                                                           

Drug primer socialnega podjetništva v Nemčiji je fundacija Vodafone (Vodafone Stiftung). Glavne točke 
podpore so izobraževalni programi in socialno podjetništvo. Trenutno fundacija podpira Quinoa-šolo, 
ki naj bi socialno prikrajšanim najstnikom ponujala enakovredne možnosti, tako da jim bo pokazala 
perspektivo izobraževanja in poklicnih priložnosti. Srednja šola se je odprla avgusta 2014 v Berlinu, kjer 
trenutno 68 % najstnikov živi v gospodinjstvih, ki jih podpira socialna podpora. 85 % študentov nima 
perspektive o poklicnih možnosti (vir 6). 
 

 Andreas Heinecke                                                                                                                                                                                                    

Andreas Heinecke je socialni podjetnik v Nemčiji. Njegovo delo s slepimi osebami temelji na ugotovitvi, 
da imajo ljudje predsodke in strahove do hendikepiranih ljudi. Zaradi tega je ustrezno ravnanje 
zapleteno in težko. Heinecke želi to težavo rešiti z platformo Dialog v temi ("Dialog im Dunkeln"), kjer 
ljudje dobijo izkušnjo življenja v temi. Medtem, ko jih vodijo slepi in slabovidni, se naučijo gledati in 
videti na nov način. "Dialog im Dunkeln" kaže sistem integracije s ciljem premagati predsodke in 
zmanjšati sočutje do slepih, da bi v prikrajšanim skupinam vrnili njihovo mesto v družbi. 
 

 
 

http://www.bonventure.de/home.html
http://www.bonventure.de/home.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Heinecke


RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

 
 

27/42 
 

 Ekaterina Karabasheva                                                                                                                                                                     

Ekaterina Karabaševa je še en primer socialne podjetnice v Nemčiji. Trpela je zaradi anoreksije. Med 
terapijo so od nje zahtevali, naj zmanjša svoje težave v prehranjevanju. V sodelovanju z berlinsko 
Charité (Berliner Charite) je razvila aplikacijo, da bi posodobila samo tovrstno terapijo. Z Jourvie je 
Ekatarina Karabaševa izboljšala terapijo. Zato spada med nekaj novoustanovljenih start-up podjetij, ki 
so se odločila izboljšati zdravstveno stanje.  
 
Poleg tega tudi država sprejema ukrepe, da ljudem, ki prihajajo iz prikrajšanih skupin, omogoča, da 
najdejo zaposlitev. Zato obstajajo določeni pogoji za podjetje, kot je proti diskriminacijska zakonodaja 
- stopnja zaposlenih, kar pomeni, da mora biti najmanj 5 odstotkov zaposlenih, v podjetju z najmanj 20 
zaposlenimi, iz prikrajšanih skupin. V nasprotnem primeru mora podjetje plačati kazen v višini 260 
evrov na mesec. Poleg tega podjetje dobi največ 70 % plače za 12 mesecev za zaposlitev.  
Druga točka je vključevanje beguncev. Čeprav je nekaj podjetij, ki že zaposlujejo begunce (Porsche, 
Daimler), je Nemčija še precej preobremenjena. Zato še ni sklenila sporazuma ali programa, kako se 
spopasti s to situacijo.  
Poleg tega birokratska situacija v Nemčiji ovira podjetja pri iskanju rešitev za vključevanje prikrajšanih 
skupin. 
 
ROMUNIJA 
 
Uradno število aktivnih socialnih podjetij je v Romuniji zelo nizko, kljub pomembnemu financiranju, ki 
je bilo zagotovljeno z evropskimi programi za razvoj socialnega podjetništva. Ministrstvo za evropske 
sklade je leta 2016 izjavilo, da je "[...] delež zaposlenih v sektorju socialne ekonomije 1,7 %, v primerjavi 
z 6,5 % povprečjem v UE". 
Atlas o socialni ekonomiji (The Atlas on Social Economy), ki ga je leta 2014 v sodelovanju s Fundacijo za 
razvoj civilne družbe objavil Inštitut za socialno ekonomijo, je želel zagotoviti celovito statistično sliko 
o dimenzijah sektorja socialne ekonomije v Romuniji in njenih glavnih akterjih (fundacije, zadruge, 
kreditne zadruge upokojencev in zaposlenih, gospodarske družbe, ki so pod nadzorom organizacij 
socialne ekonomije) ter zagotoviti analizo glavnih trendov, ki jih je registriral sektor. V skladu z 
dokumentom je raziskava iz leta 2012 pokazala, da je bilo na tem območju identificiranih več kot 39.347 
organizacij (zadruge, kreditne zadruge in gospodarske družbe, ki jih vodijo organizacije socialnega 
gospodarstva). 
Po štirih letih je oktobra Oana Toiu, državna sekretarka pri Ministrstvu za delo, izjavila, da v Romuniji 
"deluje približno 10.000 pravnih oseb, ki z ekonomskimi mehanizmi ustvarjajo socialni učinek v različnih 
oblikah in ki lahko zahtevajo potrdilo v okviru romunskega Zakona o socialnem gospodarstvu (št. 219) 
ter tako postanejo socialna podjetja ali socialna podjetja v nastajanju". Po registraciji se ta podjetja 
socialne ekonomije spodbuja k uporabi javnih sredstev, tako vladnih kot evropskih. 
Po enotnem registru dokazov, ki ga je objavila Nacionalna agencija za zaposlovanje, je bilo v februarju 
2017 registriranih 70 podjetij s področja socialne ekonomije. Postopek je v teku, vendar se zdi, da 
prevelika regulacija postopka odvrača tovrstne organizacije, da bi zahtevale certificiranje. 

https://www.linkedin.com/in/ekaterinaalipiev/?locale=de_DE
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V praksi v Romuniji deluje več kot 70 pobud socialne ekonomije, socialno podjetništvo pa narašča, s 
takojšnjim vplivom v skupnostih. 
 
DOBRE PRAKSE: 
 

 Mestesukar ButiQ  
MBQ je mreža podjetij socialne ekonomije in manjših delavnic, ki jih financira nevladna organizacija 
Romano ButiQ. Oblikovalci izdelkov iz mreže MBQ razvijajo nove izdelke, ki so razvrščeni v vrhunske 
premium zbirke življenjskega sloga, ki se opirajo na tradicionalne proizvodne tehnike in vplive 
romske kulture. Izdelke si lahko ogledate in kupite tudi v trgovini MBQ v Bukarešti. 
 

 Ateliere fără frontiere (Delavnice brez meja)  
Združenje delavnic brez meja (The Workshops without Borders Association (AFF)) je neprofitna 
romunska organizacija, ustanovljena leta 2008, za socialno, poklicno in državljansko vključevanje 
ranljivih, izključenih in marginaliziranih ljudi. Društvo je ustvarilo 3 podporne aktivnosti: delavnico 
ponovne povezave (reconnect), delavnico prileganja (remash) ter bio-kmetijsko in socialno 
soproizvodnjo ponovne povezave, v katerih so ponudili personalizirane storitve socialne 
spremljave, svetovanje pri vpisu, psihoterapijo in pedagoško spremljavo za usposabljanje ljudi s 
številnimi težavami (dolgotrajna brezposelnost, zasvojenost, opustitev šolanja, nasilje v družini, 
trgovina z ljudmi, pogojne kazni, pomanjkanje stanovanj itd.). 
 

 Impact Hub Bukarešta  
Kot del svetovne mreže je organizacija hitro razvila globalno mrežo, ki ima več kot 11.000 članov v 
70 mestih. Vsaka skupnost ustvarja inovativne in trajnostne programe, dogodke in novo vsebino.  
Bukureški prostor deluje kot inovativen laboratorij, središče virov, poslovni inkubator in center 
skupnosti. Projekti članov skupnosti pokrivajo številne panoge in poklice, od ekologije in urbanizma, 
do podjetij s socialnim in izobraževalnim učinkom, inovativnih spletnih platform, socialne 
integracije, korporativnega podjetništva itd.  
Impact Hub pomaga ustvarjati nove projekte in organizacije, stabilne podjetniške modele, ki 
pomenijo boljše spreminjanje skupnosti. 
 

 Fundația Cartea Călătoare (Fundacija potujoče knjige - The Traveling Book Foundation) 
Od 5.300 knjižnic in knjigarn v Romuniji, jih le nekaj ponuja invalidom in hendikepiranim prijazno 
tehnologijo, ki ustreza potrebam približno 90.000 slabovidnim državljanov.  
Cartea Călătoare proizvaja avdio knjige v formatu DAISY (Digital Accessible Information System - 
digitalni dostopni informacijski sistem), da lahko slabovidnim ljudem omogoči branje v svojih 
lokalnih knjižnicah.  
Fundacija podpira vključevanje oseb z motnjami vida v družbo in njihov lažji dostop do informacij, 
izobraževanja in zaposlovanja. Organizacija nudi potrebno podporo osebam z motnjami vida da so 
obveščene na katerem koli področju in da lahko opravljajo katero koli vrsto izobraževanja. 
 
 

https://mbq.ro/
https://www.atelierefarafrontiere.ro/
http://timpurinoi.impacthub.ro/
http://www.fcc.ro/
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 Pekarna MamaPan   
Socialno podjetje MamaPan, ki se je začelo kot evropsko financiran socialni ekonomski projekt, 
ponuja zaposlitvene dejavnosti v pekarni materam samohranilkam in materam z več kot dvema 
otrokoma v ranljivem položaju, ki jih je prizadela revščina ali socialna in gospodarska izključenost. 
Finančni dobiček, pridobljen s prodajo pekarskih izdelkov, je namenjen izpolnjevanju družbenega 
poslanstva podjetja - ustvarjanja novih delovnih mest. Družba MamaPan vlaga tudi v gospodarsko 
uspešnost s plačili za zaposlene in stranke. 
 

 Atelierul de pânză (Delavnica krp - The cloth workshop) 
Društvo Viitor Plus (socialna nevladna organizacija) je ustanovilo podjetje Atelierul de pânză kot 
zaščiteno podjetje socialne ekonomije kot tako imenovano »zaščiteno enoto« (30 % oseb je 
hendikepiranih in ima posebno dovoljenje ministrstva za delo). Trgovina reciklira tkanine za 
izdelavo personaliziranih vrečk, peresnic, ovitkov za knjige, map za prenosne računalnike itd. iz 
naravnega bombaža ali tekstilnih odpadkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in prilagoditi.  

 
 
SLOVENIJA 
 
DROBRE PRAKSE: 
 

 Združenje EPEKA so.p. 

Gre za znanstveno-raziskovalno združenje za umetniške, kulturne in izobraževalne programe ter 
tehnologijo EPEKA. So multidisciplinarna organizacija, dejavna na področju kulture, umetnosti, 
izobraževanja, mladine, ekologije, raziskovalnih in socialnih podjetij. Delajo na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. Imajo podružnice v turškem Sinopu, avstrijskem Gradcu, češkem Breclavu in 
armenskemu Jerevanu. Ustanovili so prvo romsko restavracijo Romana kafenavo v Evropi, ki deluje po 
načelu socialnega podjetja.  
Ustanovljeni so bili z namenom sodelovanja pri Maribor 2012 - evropska prestolnica kulture, predlagali 
so kandidaturo na Mestno občino Maribor za Maribor 2013 - evropska prestolnica mladih in Maribor 
2020 evropska prestolnica ciganov je trenutno v postopku. 
 

 Zavod Carnus, so. p.,  

Poslanstvo inštituta Carnus, so.p. je ohranjanje narave in s tem ustvarjanje novih, zelenih mest. 
Ustanovljen je z namenom, ki išče rešitve za spodbujanje socialne solidarnosti z inovativnimi pristopi. 
Odgovorna dejavnost: Ohranjanje narave, spodbujanje ponovne uporabe že zavrženih predmetov, 
obveščanje javnosti o pomenu onemogočanja in ponovne uporabe odpadkov. 
 

 ZRP Pomelaj, z.o.o. 

Poslanstvo zadruge je razvoj programov in produktov podeželja, sodelovanje ranljivih ciljnih skupin z 
namenom nudenja pomoči tako na področju proizvodnje informacij, kot tudi pri izvajanju dejavnosti, 
prodaji limit, ki se pojavljajo, vse z namenom ohranjanja tradicionalnih dejavnosti. Gre za razvojno 
zadrugo, ki deluje na področju lokalnih potencialov, nad vsemi naravnimi okoliščinami, posebnostmi 

https://www.mamapan.ro/
https://www.atelieruldepanza.ro/
http://www.epeka.si/
http://www.carnus.si/
http://www.pomelaj.si/
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ozadja in človeškimi viri. Zaposluje ranljive ciljne skupine na podeželju, brezposelne, hendikepirane 
osebe, male ponudnike in proizvajalce obrtnih izdelkov. 
 
 

 Simbioza Genesis  

Vizija in poslanstvo povezave Simbioza je izboljšati kakovost življenja svojih ciljnih skupin, to so starejši 
ljudje na eni strani in depriviligirani mladi na drugi strani, z zagotavljanjem prostovoljnih pobud, 
medgeneracijskega sodelovanja ter izmenjave znanj in priložnosti za vzajemno učenje in pomoč. 
Dejavnosti simbioze so spodbujanje vseživljenjskega učenja; poudarjanje pomena prostovoljstva in 
solidarnosti med starejšimi in mladostniki ter izboljšanje medgeneracijskega dialoga.  
Simbioza Genesis je družbeno podjetje, ki na podjeten način obravnava socialne izzive. Predani so 
kakovostnemu in inovativnemu zagotavljanju naprednih e-znanj in pripravljajo interaktivne delavnice 
s koristno praktično vsebino. Njihov glavni cilj je izobraževanje na področju digitalnega znanja, saj 
verjamejo v vključujočo digitalno družbo prihodnost. Želijo opremiti učence, študente in zaposlene z 
znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne za inteligentno orientacijo v digitalni 
prihodnosti. 
 

 Kampanja #KUPUJEMODGOVORNO 

Gre za kampanjo inkluzije, ki v skladu z zakonom o socialnem podjetništvu vabi podjetja, registrirana 
kot socialne družbe. Ideja za skupno kampanjo se je zgodila na pobudo socialnih družb iz Združenja 
socialnega gospodarstva Slovenija z namenom, da bi spodbudila čim več družbeno odgovornih naročil 
in zagotovila rast in stabilnost odgovornih podjetij kot je ta. Izdelki in storitve družbenih in drugih 
odgovornih podjetij niso dovolj prepoznavni, da bi ljudje uvideli njihovo dodano vrednost, poleg tega 
pa ne vedo, kje kupiti izdelke in storitve. Prav tako ne vedo, kaj socialna podjetja so in kakšen je njihov 
namen. 
 
 
MYNNOVA projekt 
 
Dobra praksa pri krepitvi okolja za socialne inovacije v Evropi v luči perečih družbenih izzivov. 
 
Po finančni krizi leta 2008, je naraščajoči gospodarski položaj po Romuniji, Bolgariji, Sloveniji, na Cipru 
in tudi v Nemčiji (ki velja za najbolj trdno nacionalno gospodarstvo Evrope in četrto največje nacionalno 
gospodarstvo sveta), vse več polagal pozornost na sektor socialnega podjetništva, na t.i. "tretji sektor" 
ter na njegove koncepte, metode, ukrepe in izide. 
Kljub splošnemu interesu in obstoju številnih dobrih primerov družbenih inovativnih podjetij, so vse 
organizacije, ki so sodelovale v projektu MYNNOVA, menile, da sektor socialnega podjetništva 
potrebuje večjo podporo javnih in zasebnih zainteresiranih deležnikov v vseh 5 državah, zlasti podporo 
mladim generacijam. 
Zato je od decembra 2016 do septembra 2018 konzorcij petih organizacij - Junior Achievement v 
Romuniji, Law and Internet Foundation Bolgarija, Celjski mladinski Center Slovenija, priME Academy 
Nemčija in Univerza v Nikoziji na Cipru izvajal projekt MYNNOVA. 

http://www.simbioza.eu/
http://socialnaekonomija.si/
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Projekt je bil razvit pod okriljem programa Evropske komisije Erasmus + v okviru ključnega ukrepa 2: 
Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, Ukrep: Strateška partnerstva na področju 
mladine. 
 
S tem projektom so partnerji sodelovali pri vzpostavitvi in promociji spletne mentorske platforme - 
euromentor.eu/edu, namenjene mladim socialnim inovatorjem, mladim v starostni skupini od 14 do 
30 let, iz vseh petih držav. Med njimi so partnerji kategorizirali tri podskupine – mlade inovatorje v šoli, 
v univerzitetnih okoljih in mlade strokovnjake. Vsi imajo skupno željo, da prispevajo k razvoju socialnih 
inovacij, vendar se razlikujejo glede na njihovo raven motivacije in pripravljenosti na to temo, kar 
odraža obseg mentorske podpore, ki jo potrebujejo v svojih podjetniških dejavnostih.  
Večjezična platforma euromentor.eu ponuja mentorsko podporo mladim, ki so motivirani za razvoj 
družbenih pobud ali podjetij ter prispevajo k inovacijam pri reševanju zadev najvišjega družbenega 
pomena: boj proti revščini in socialni izključenosti, brezposelnosti ali podnebnim spremembam. 
Z mentorstvom in različnimi viri euromentor.eu podpira mlade: 

 razumeti, kaj je socialno podjetje in kaj delajo socialni podjetniki; 

 naučiti se, kako kritično razmišljati o neki ideji socialnega podjetja; 

 naučiti se več o začetku, vodenju, upravljanju in vzdrževanju socialnega podjetja; 

 začeti z lastnim socialnim podjetjem in doživeti, kaj pomeni biti socialni podjetnik; 

 analizirati potrebe po financiranju in sredstvih za socialno podjetje; 

 naučiti se, kako lahko tehnologija podpira socialno podjetje; 

 okrepiti digitalne spretnosti na tem področju; 

 komunicirati in ustvarjati sodelovalne mreže po Evropi. 

Vseh pet organizacij ima dopolnilno strokovno znanje na različnih področjih, kar je pomenilo dodatno 
vrednost za izvedbo projekta. Ozadje in izkušnje partnerjev pri delu z mladimi in mladinskimi delavci, v 
izobraževanju in mentorstvu, pri vključevanju mladih podjetnikov, v resničnih poslovnih izkušnjah in 
podjetniškem učenju, pri razvoju spletnih platform (IKT za učenje in mentorstvo), v dobrem 
ozaveščanju mladih in širših skupnosti ter dobrih zmogljivostih za širjenje na nacionalni in evropski 
ravni, dajejo platformi euromentor.eu priložnost, da postane skupno dostopno spletno območje, kjer 
se lahko mladi inovatorji iz vseh petih držav učijo, pridobijo mentorstvo, se pogovarjajo in mrežijo 
(komunicirajo), da bi obravnavali številne pereče mednarodne izzive v Evropi. 
 
 

 Vodenje projekta MYNNOVA je temeljilo na trdni in celoviti komunikaciji med vsemi petimi 
organizacijami ter uporabi učinkovitih postopkov in instrumentov izvajanja in spremljanja 
aktivnosti ter obvladovanja tveganj projekta. 

Koordinacijska organizacija Junior Achievement Romunija je vzpostavila okvir in odprla komunikacijske 
kanale ter zaposlila usklajevalne dejavnosti, da bi zagotovila pravilen nadzor proračuna in upravljanje 
časa. Vsi partnerji so uporabili načela stroškovne učinkovitosti in uravnotežene razdelitve 
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odgovornosti. Za zagotovitev nemotenega upravljanja projekta, je projektni konzorcij uporabil niz 
pripravljalnih dejavnosti, ki zagotavljajo visokokakovosten začetek predvidenih dejavnosti. 
Ustanovljena je bila usmerjevalna skupina, ki zagotavlja, da so vse pomembnejše odločitve sprejete na 
pregleden način in da bodo vsi partnerji izvedli svoje vloge. Poleg tega je usmerjevalna skupina 
zagotovila celovito spremljanje kakovosti, proračunskih odhodkov in zmanjševanje tveganja. 
Pod vodstvom so bili sprejeti strateški dokumenti projekta, dodeljene in spremljane naloge za vsakega 
partnerja, organizirana transnacionalna srečanja in poročila o napredku. 
 

 Razvoj spletne mentorske platforme euromentor.eu (www.euromentor.eu) je koordinirala 
naša partnerska bolgarska zakonska in internetna fundacija (Law and Internet Foundation). 
Združuje spletno stran euromentor.eu s platformo za e-učenje euromentor.eu/edu, 
prilagodljivo in prosto dostopno priložnost za mlade socialne inovatorje, da dobijo kakovostno 
mentorsko podporo mladinskih delavcev in dolgoročno gledano iz strani mladih podjetnikov, ki 
prispevajo k procesu medsebojnega mentorstva in sodelovanja. 
 

Platforma je bila razvita po obsežni raziskavi in dejavnostih, ki so vključevale sodelovalni prispevek 
vseh petih partnerjev: 

 Priprava analize vrzeli na področju socialnega podjetništva v državah partnericah - poročilo 
združuje zbiranje informacij o statusu socialnega podjetništva/socialnih inovacij v 
izobraževalnih ali zasebnih sistemih v partnerskih državah. Zajeta so bila različna področja, kot 
so: že vzpostavljen politični in pravni okvir na področju socialnega podjetništva v vseh petih 
državah, kratek pregled formalnega in neformalnega izobraževalnega sistema na področju 
socialnega podjetništva ter omrežij in vzajemnih podpornih sistemov, številni primeri dobre 
prakse socialnih podjetij (glej Prilogo 1). 

 Organizacija 10 fokusnih skupin (2 na državo) s ciljem raziskati povratne informacije ciljnih 
skupin in ključnih deležnikov o različnih verzijah okvira kompetenc za mentorje in mlade, 
vključene v socialno podjetništvo, in na končno različico spletne platforme. V fokusnih skupinah 
so se zbrali mladi inovatorji v šoli in na univerzi, delavci nevladnih organizacij, državljani, 
podjetniki, predstavniki lokalnih podjetij ali predstavniki lokalnih oblasti in sicer skupaj več kot 
110 udeležencev iz vseh držav. Različni profili in ozadja udeležencev skupine Focus so zanimivo 
razvili razprave in pomagali določiti končno različico okvira za kompetence. V dokumentu je 
opisan obseg znanja, veščin in motivacije, ki jih mora imeti in nenehno razvijati vsak mentor, ki 
zagotavlja storitve prek platforme. Okvir vsebuje tudi opise učnih izidov, ki jih mladi pridobijo 
z uporabo mentorske storitve (glej Prilogo 2). 

 Organizacija petih fokusnih skupin (1 na državo) s ciljem raziskati povratne informacije ciljnih 
skupin in ključnih deležnikov o končni različici platforme brez povezave - euromentor.eu. 
Zadnjih 5 fokusnih skupin je zbralo 60 udeležencev: dijaki, učitelji, študenti in učitelji, 
predstavniki nevladnih organizacij, mladi podjetniki in druge zainteresirane strani. Ponudili so 
povratne informacije o izgledu prvega prototipa v spletnem mentorstvu platforme 
euromentor.eu v angleščini. 

 Na podlagi vzpostavljenega okvira učnih rezultatov je bil vzpostavljen končni niz mentorskih 
tem in orodij ter izdelana in potrjena izobraževalna platforma, povezana s spletno stranjo 
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euromentor.eu/edu. Vsi partnerji so proces podpirali s pomočjo znanja in dokazov, povezanih 
z učnimi preferencami ciljnih skupin. Prvi sklop tem in metod so pregledali in odobrili za 
naslednjo fazo vsi člani skupine aktivnosti prek spletne razprave. 

 Vseh pet partnerjev je razvilo vsebino usposabljanja za platformo e-learninga 
euromentor.eu/edu, tehnična ekipa fundacije za pravo in internet (Law and Internet 
Foundation) pa je vsebino vključila v spletno platformo. Materiali za usposabljanje vsebujejo 
tečaje, povezane z različnimi področji: socialno podjetništvo, oblikovanje poslovnega načrta, 
finance, zakonodaja, brandiranje in digitalni marketing, inštruiranje in mentorstvo. 

 Spletna platforma je bila prevedena v vse jezike partnerjev, tako da je platforma 
euromentor.eu na voljo v šestih jezikovnih različicah - angleškem, bolgarskem, nemškem, 
grškem, slovenskem in romunskem jeziku. 

 Partnerji so razvili več večjezičnih orodij in mehanizmov za omogočitev lažjega dostopa mladih 
inovatorjev k platformi, mentorjem in tečajem: vprašalniki za ocenjevanje in samoevalvacijo, 
postopke korak za korakom, dostopne predstavitve itd. 

 Oblikovali smo pogoje za uporabo platforme euromentor, da bi uredili odnose med 
partnerskimi organizacijami MYNNOVA in vsemi uporabniki storitev in virov, ki so dostopni 
prek spletne mentorske platforme. 

 
Spletna mentorska platforma euromentor.eu je na voljo na spletu in se osredotoča na nudenje 
mentorske podpore mladim, ki so motivirani za razvoj socialnih podjetij, ki prispevajo k reševanju 
vprašanj najvišjega političnega in družbenega pomena za partnerske države in Evropo. 
 

 Projekt MYNNOVA je vključeval tudi podporne dejavnosti za mladinske delavce, mlade 
inovatorje in mlade podjetnike s pomočjo: 

 5-dnevnega skupnega usposabljanja osebja, ki je potekalo septembra 2017 v Celjskem 

mladinskem centru, partnerju iz Celja (Slovenija), kjer je sodelovalo 5 trenerjev iz partnerskih 

organizacij. Namen skupnega usposabljanja osebja je bil zagotoviti, da mladinski delavci v 

usposabljanjih o socialnem podjetništvu in mednarodnem formatu neformalnega učenja 

razvijejo mentorske in trenerske spretnosti ter obratno, da tisti že usposobljeni v mentoriranju, 

to sposobnost nadgradijo z vsebino socialnih inovacij in podjetništva. Glavna vsebina 

usposabljanja skupnega osebja je bila pregledati uvedbo osnovnih značilnosti in funkcionalnosti 

platforme; simulacijska igra podjetništva; obisk socialnega podjetništva v Vojniku - CPU Vojnik, 

spoznavanje, kako deluje trenerski in mentorski proces ter kako se lahko ta prilagodi različnim 

ciljnim skupinam, identificira mentorske spretnosti v vprašalniku samoocenjevanja, ugotavlja, 

katera mentorska orodja, temelječa na identificiranih spretnostih, najbolje ustrezajo vsakemu 

mentorju in kako se mentorji lahko učijo tudi od mladih mentorirancev.  

Med usposabljanjem je postalo jasno, da je pomembno prepoznati spretnosti mentoriranca in 

spretnosti mentorja, da bi lahko imeli najboljše seznanjanje dveh oseb, vključenih v mentorstvo. 

Mentoriranec in mentor uporabljata posebne veščine in orodja, ki presegajo samo mentorstvo, 

zato sam proces vedno predstavlja tudi proces učenja za obe strani.  
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 4-mesečnega pilotnega mentorstva za mlade socialne inovatorje na euromentor.eu/edu 

platformi, ki ga usklajuje partner iz Univerze v Nikoziji iz Cipra. Vsi partnerji so motivirali in izbrali 

mlade, ki so sodelovali pri pilotiranju platforme euromentor.eu/edu. Pilotiranje je vključevalo 

3-mesečne mentorske vaje uporabe platforme, spletne razprave in sestanke ter zbiranje 

povratnih informacij o mentorskih izkušnjah uporabe euromentorja. Rezultati pilotiranja so 

pokazali, da so na začetku mentoriranci bili zadržani glede iskanja nasvetov ali kontaktnih 

mentorjev, vendar so se po tem, ko so jih mentorji, ko so jih pozvali in povabili, da bi razpravljali 

o svojih zamislih in načrtih za prihodnost, želeli učiti in biti aktivno mentorirani. Platforma 

euromentor je očitno omogočila boljše obojestransko sodelovanje, izmenjavo gradiva in 

učinkovito komuniciranje. 

 priME Academy AG Nemčija je bila vodilna pri izbiri mladih strokovnjakov in podjetnikov, ki se 

usposabljajo za spletno mentorstvo za platformo euromentor.eu/edu. Zato je priME Academy 

AG skupaj z drugi partnerji izdelal in odobril vprašalnik za motivacijske razgovore na platformi 

euromentor registriranih mladih strokovnjakov in podjetnikov ter od njih izbrati deset (dve od 

vsake partnerske države) mladih za usposabljanje online mentorstva. Prav tako je bilo v to 

usposabljanje vključenega nekaj koristnega prispevka k vprašanju, kako ustvariti dober spletni 

modul mentorstva in katere so potrebe mladih socialnih podjetnikov. 

 razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta MYNNOVA. Vodilni partner Junior Achievement 

Romunija je z vsemi partnerji pripravil, razširil in odobril komplet za vizualno identiteto (z vsemi 

predlogami in specifikacijami,) plakate projekta in DEOR načrt. V koledarju izvajanja so se vsi 

partnerji strinjali z določitvijo vizualne identitete projekta in jo uporabili v promocijskih in 

komunikacijskih aktivnostih v okviru projekta. Spletna stran projekta (euromentor.eu) gosti 

mentorsko platformo, prav tako pa so bili ustvarjeni in posodobljeni kanali socialnih medijev za 

podporo promociji in širjenju platforme euromentor. Ti kanali imajo dvojni namen: 1) redno 

širjenje informacij o projektu in 2) pridobivanje komentarjev in povratnih informacij ciljnih 

skupin in drugih zainteresiranih deležnikov. Profili socialnih medijev so dostopni vsem 

projektnim partnerjem in jih uporabljajo za razširjanje napredka projekta, pa tudi komunikacijo 

s ciljnimi skupinami in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi. 

Tudi med življenjskim ciklusom projekta so vsi partnerji generirali predstavitve, povezane s 

temami projekta in zainteresiranimi deležniki, in sicer na forumih ali srečanjih. Do konca 

septembra 2018 pa bo organiziran multiplikacijski dogodek. 

 
Poleg pomena projekta za razvoj socialnega podjetništva in mladih socialnih inovatorjev v vseh petih 
državah in v Evropi, je dodana vrednost projekta rezultat dobrega sodelovanja med organizacijami in 
medkulturnega komuniciranja, ki se uporablja za spodbujanje skupnega cilja. 
Ta projekt je omogočil neposredne možnosti za medvrstniško učenje in dodal poudaril pomen 
komunikacije pri učenju, kar prispeva k zvišanju splošne kakovosti mentorskih storitev na področju 
socialnega podjetništva v vsaki partnerski državi. 
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Z uporabo spletne strani in platforme projekta MYNNOVA euromentor.eu, lahko mladi podjetniki in 
socialni inovatorji izkoristijo specifične vsebine o socialnem podjetništvu, mentorstvu in osnovah 
podjetniške izobrazbe, pri čemer se jih spodbuja, da razvijejo svoje socialno podjetje "od ideje do 
realnosti". 
 
 
  



RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES

 
 

36/42 
 

V POGLAVJE – ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA  
 
Socialna ekonomija je rasla iz potrebe po iskanju novih in inovativnih rešitev za nekatere socialne, 
ekonomske ali okoljske probleme skupnosti in za zadovoljevanje potreb članov skupnosti, ki jih javni 
ali zasebni sektor zanemarja ali premalo pokriva. 
Države, vključene v projekt MYNNOVA, se strinjajo, da je bilo v zadnjih letih v Evropi več pozornosti 
namenjene sektorju socialnega podjetništva  - "tretjemu sektorju" ter njegovim konceptom, metodam, 
ukrepom in rezultatom. Čeprav se splošni interes in tudi evropska pomoč za socialno podjetniško okolje 
povečujeta, je treba na področju SE povečati pomoč in izboljšanje na vseh ravneh, od javnih in zasebnih 
deležnikov, začenši pri izobraževanju pa do zakonodaje in finančne podpore v vseh petih MYNNOVA 
državah. 
 
Splošna dokumentacija o formalnih ali neformalnih izobraževalnih programih socialnega podjetništva 
je pokazala precej edinstvene ali zasebne pobude, ki niso vključene v skupno, tekočo strategijo ali 
pristop. Konzorcij meni, da je pogosto potrebo po večjem dostopu do sistematičnega, doslednega in 
dolgoročnega pristopa podjetniškega izobraževanja in mentorstva za mlado generacijo, s posebnim 
poudarkom na konceptih in metodah socialnega podjetništva in socialnih inovacij na vseh ravneh, 
vključno s socialnimi in gospodarskimi izzivi, s katerimi se soočajo države in z namenom, da bi ustvarili 
znatne spremembe v okolju po Evropi, močno zaznati v vseh državah. 
 
Glede splošnega okvira nacionalnega prava, se opazovanje pravnega statusa socialnega podjetništva v 
državah MYNNOVA kaže, kot da lahko močna regulacija socialnega podjetništva potencialno ovira 
razvoj socialnih podjetij in pobud socialnih inovacij ter tudi dejstvo, da zakonodaja o socialnem 
podjetništvu ni nujno spodbuda za ustanavljanje in razvoj socialnih podjetij. V Nemčiji pa je bilo 
ugotovljeno, da je treba na trgu socialnega podjetništva oblikovati posebno pravno obliko, v skladu s 
katero se podpira kombinacija javnega interesa in usmeritve dobička ter poenostavi upravno 
povpraševanje. 
 
Hkrati so v vseh partnerskih državah opredelili potrebo po celovitejših in bolj usmerjenih javnih 
politikah in pobudah za podporo socialnim podjetjem kot orodij za socialno vključevanje in vključevanje 
delovne sile. Nekatera področja, kjer je potrebna stalna podpora, so: 
 

 povečanje zagovorništva in lobiranja za izboljšanje politik in okolja za socialne inovatorje in 

podjetnike; 

 povečanje zmogljivosti za izvajanje izobraževalnih programov, usposabljanja in pomoči; 

 izboljšanje dostopa mladih do izobraževalnih programov, usposabljanja in pomoči; 

 izboljšanje dostopa mentorjev z različnimi izkušnjami pri mladih, ki razvijajo podjetja in 

poklicne poti; 

 razširitev mednarodnih izmenjav in mrež na področju socialnega podjetništva in socialnih 

inovacij; 

 krepitev sektorja socialnega podjetništva na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni; 
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 konsolidacija in razvoj območja družinskih podjetij kot gonilo za vključevanje naslednjih 
generacij v lokalne skupnosti. 

 
Razvoj instrumentov, namenjenih socialnim inovacijam in podjetništvu, kot je euromentor.eu, 
platforma o socialnem mentorstvu za mlade socialne inovatorje, lahko podpre oceno in tudi edukativni 
pristop pomembnih izzivov za mlade, s katerimi se srečujejo vse države: 
 

 visoka stopnja brezposelnosti mladih; 

 dolgotrajna brezposelnost; 

 težki dostop do delovnih mest za ljudi iz prikrajšanih skupin (vključevanje delovne sile); 

 razvijanje spretnosti, kot so podjetništvo in digitalne spretnosti, dolgotrajno brezposelnih; 

 dostopne tehnologije; 

 učna mobilnost in ukrepi poklicne orientacije. 

 
 
PRIPOROČILA PO DRŽAVAH 
 
BOLGARIJA 
 

 V Bolgariji je zaznano pomanjkanje informacij in izobraževanja o socialnem podjetništvu v 
formalnem izobraževanju. Ustvarjanje ozaveščenosti mladih o tem, kaj je socialno podjetništvo 
in zakaj je koristno za skupnost, bi lahko bila ena od najmočnejših podlag za povečanje ravni 
obstoječih socialnih podjetij. Primeren način za uvajanje mladih odraslih k temu konceptu, je 
integracija potrebnega znanja v srednješolski razred "Svet in osebnost" - razred, ki je 
osredotočen na globoko razumevanje sveta okoli sebe in aktivnejše vključevanje v družbo. Za 
univerze bi se lahko socialno podjetništvo uvajalo v različne predmete in vse specializacije, saj 
je to multidisciplinarno vprašanje in bi lahko povzročilo veliko novih idej za učinkovite družbene 
spremembe. 

 V zvezi z zakonodajo je Nacionalna strategija za mlade, ki bo nadomestila obstoječo po letu 
2020, zelo učinkovito orodje, ne samo v ozaveščanju o tem, kaj je socialno podjetništvo, temveč 
tudi pri uvajanju ukrepov, ki podpirajo oblikovanje socialnih podjetij v Bolgariji. Preden se to 
zgodi, je seveda ključnega pomena, da se pravna opredelitev socialnega podjetja določi v 
zakonodaji. 

 
CIPER 
 
Poleg vključevanja socialnih podjetnikov je moč zaznati rast investicijskega trga za podporo socialnim 
podjetnikom. Vlagateljska filantropija se ne zanima toliko za finančni donos, temveč povečuje družbeni 
vpliv naložb. Namen te vrste naložb je opredeliti podjetnike in organizacije, ki lahko dosežejo znaten 
vpliv, hkrati pa ponujajo donosnost naložb. Na Cipru, kjer so podjetja večinoma družinsko vodena, je v 
bližnji prihodnosti bilo mogoče videti družinska podjetja, ki financirajo socialne podjetnike, saj 
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družinska podjetja vlagajo v naslednjo generacijo, njihov uspeh pa je odvisen od uspešnih in vključenih 
skupnosti na lokalni in nacionalni ravni. Poleg tega so ta področja odlična poslovna področja za 
vključitev naslednjih generacij družine. Bodisi kot socialni podjetniki ali kot vlagatelji v socialna 
podjetja, bodo s sodelovanjem s področjem socialnega podjetništva učili naslednjo generacijo družine 
o pametnih in inovativnih podjetjih, hkrati pa gradili značaj in vrednote, ki lahko postanejo temelj 
naslednjega vključevanja generacije v družinsko podjetje. Strateška filantropija okrog socialnega 
podjetništva lahko postane tudi zbirna točka za družinsko unijo in krepitev družinskih vrednot. 
Priporočila za področja rasti družinskih podjetij na Cipru: 

 Osredotočite se na določeno področje delovanja, ki je idealno povezano z osnovno dejavnostjo 

družinskega podjetja ali območjem, ki je močno usklajeno z njenimi vrednotami, ali z določeno 

geografijo, povezano z družinsko identiteto. Na primer, če je družinsko podjetje dejavno na 

področju civilne gradnje, cenovno ugodno stanovanje zagotavlja zelo zanimivo območje rasti. 

Če je v trgovini na drobno, etične in trajnostne dobavne verige zagotavljajo plodno področje za 

vključevanje. 

 Vključenost v socialno podjetništvo je treba videti kot nekaj več in ne kot samostojen projekt. 

Namesto tega lahko zahteva gradnjo portfolija aktivnosti preko sklada ali mrežo podpore z 

različnimi partnerskimi organizacijami. Vključevati bi moralo vključenost in sodelovanje 

različnih generacij družine ali celo biti uporabljeno kot platforma za sodelovanje z drugimi 

poslovnimi družinami, ki delujejo v isti regiji ali imajo podobne vrednote in družbene pomisleke. 

To bo okrepilo družinska poslovna omrežja in občutek združevanja v velikih družinah, zlasti 

izven druge generacije. 

 Socialni podjetniki morajo aktivno poskušati absorbirati sredstva, ki bodo kmalu na voljo po 

glasovanju vlade. Podjetnike (nove ali obstoječe) je treba pozvati, naj iščejo usposabljanje 

(formalno in informativno) in mentorstvo, zato bi se tukaj lahko uporabila platforma 

euromentor.eu. Poleg tega na Cipru obstajajo številne organizacije, ki so specializirane za 

zavarovanje sredstev in k njim bi se lahko obrnila za nadaljnje usmeritve in posvetovanja. 

 Aktivirati bi bilo treba interesne skupine za spodbujanje socialnega podjetništva na vseh šolskih 

ravneh in poučiti nove generacije o tem, kako sodelovati. Platforma euromentor.eu bi se lahko 

uporabila za zagotavljanje usposabljanja in mentorstva mladim, ki so zainteresirani za socialno 

podjetništvo, pa tudi za spodbujanje in motiviranje socialnih podjetnikov, da ponudijo svoje 

znanje in izkušnje, da bi vodili več ljudi z namenom aktivnega sodelovanja na tem področju. 

 
NEMČIJA 
 

 (Socialno) podjetniško izobraževanje igra zelo podrejeno vlogo na šolah in univerzah. To je treba 

izboljšati, npr. z najboljšimi praksami, mentorstvom, trenerstvom, simulacijskimi igrami, 

tekmovanji in novimi pristopi v izobraževanju.  
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Dejavnosti na področju (socialnega) podjetništva in mentorstva so precej malo povezane na 

lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pri tem je treba možne sinergije, kot je platforma 

euromentor.eu., bolje izkoristiti. 

 Treba je izboljšati izmenjavo in sodelovanje med (socialnimi) podjetniki in javnimi organi z 

mentorstvom in tudi s spodbujanjem inovacij v javni politiki.  

Pravne oblike, v katerih delujejo socialni podjetniki, se večkrat opisujejo kot ovira ali velik izziv. 

Priporočljivo bi bilo, da se vzpostavi posebna pravna oblika, v skladu s katero se podpira 

kombinacija javnega interesa in usmeritve dobička ter poenostavi upravno povpraševanje. 

Alternativen pristop bi lahko bilo izvajanje (pro bono) podpornih institucij, ki socialnim 

podjetnikom pomagajo pri iskanju in vzpostavitvi primerne pravne oblike za svoje potrebe (vir 

7). 

 V Nemčiji je mnogo velikih in tradicionalnih organizacij tretjega sektorja. V tem kontekstu nova 

socialna podjetja izgubijo vidnost (vir 8).  

V mnogih primerih lahko vidite šibke podjetniške in vodstvene sposobnosti ter dostop do 

cenovno dostopnih podpornih storitev za določene ustanove. Prav tako obstajajo težave s 

trajnostnimi poslovnimi modeli in povečevanjem podjetja (vir 8). To bi lahko tudi izboljšali z 

najboljšimi praksami, mentorstvom, simulacijskimi igrami ali tekmovanji. 

 V Nemčiji lahko najdete le relativno majhen obseg financiranja socialnega učinka in zasebnega 

financiranja inovativnih pristopov. Rešitve bi lahko bile ustanovitev sklada za socialne inovacije, 

uvedba obveznic za socialne učinke in prilagoditev predpisov o davkih, javnih naročilih in javnih 

ugodnostih, ki bodo bolje ustrezala hibridnemu financiranju (vir 8). 

 
ROMUNIJA 
 

 V Romuniji so koncepti socialnih inovacij in socialnega podjetništva precej novi v javnosti. 

Potrebna je večja ozaveščenost javnosti o tem, kje in kako deluje socialno podjetništvo. 

Skupnosti potrebujejo več informacij in dobre prakse prikazujejo primere za opredelitev 

posebnosti socialnega gospodarstva in socialnih podjetij, kot so participativno odločanje, 

osredotočenost na razvoj skupnosti, reinvestiranje dobička ali ciljnost socialnega vpliva. 

 Na vseh ravneh izobraževalnega sistema je potreben sistematičen in dosleden pristop 

izobraževanja, mentorstva v podjetništvu in socialnega podjetništva ter njegove soodvisnosti z 

zahtevami trga, da bi ustvarili pomembno spremembo v miselnosti mladih glede pomena in 

ozadja tega pojma. Ta nujnost vključuje zagotavljanje novih oblik izobraževalnih virov v šolah in 

v neformalnih sistemih, kot je platforma euromentor.eu ali druge podjetniške izobraževalne 

programe. 

 Sektor socialnega podjetništva bi lahko močno izkoristil izboljšanje in poenostavitev 

zakonodajnega in fiskalnega okvira v Romuniji. Javni okvir in zakonodaja v Romuniji niso povsem 

povezani s sprejetimi splošnimi pogledi na socialno podjetništvo in se osredotočajo predvsem 
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na poseben namen, ki služi splošnemu interesu/interesu skupnosti s povečanjem stopnje 

zaposlenosti oseb iz ranljivih skupin. 

 V zvezi z dostopom do sredstev, romunska socialna podjetja naletijo na vrsto težav, in sicer 

zaradi dejstva, da najpomembnejši delež poslovnih likvidnosti izvira iz zasebnih donacij ali 

donacij, ki mu sledijo prodaja in/ali pristojbine za proizvode ali storitve. Javno financiranje 

večinoma ni strateško, zasebno financiranje pa je razdrobljeno ali nezadostno za trajnost 

socialnih podjetij. Za socialno gospodarstvo in socialne inovacije potrebujemo bolj povezano 

nacionalno strategijo financiranja in podpore. 

 Za izboljšanje in ovrednotenje socialnega vpliva za socialna podjetja in tudi njihovo sposobnost 

vplivanja na javne politike, oblikovanje dolgoročnih strategij in strategij za zbiranje sredstev, so 

potrebne javne razprave in dialogi z državnimi institucijami in znotraj sektorja. 

 Za prihodnji boljši razvoj procesa socialne ekonomije in socialnih inovacij, morajo imeti tudi 
akterji znotraj sektorja dostop do večjega števila nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih 
socialnih podjetniških in poslovnih mrež, da bi napredovali in izkoristili dobre prakse, izmenjavo 
znanja in izkušenj ter nadaljnje sodelovalno okolje. 

 
SLOVENIJA 
 

 To poročilo prinaša dokaze, da obstaja potreba po podjetniškem izobraževanju na srednješolski 
ravni v Evropi, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu/socialnih inovacijah, glede na 
izzive, s katerimi se države srečujejo. 
Priporočilo za slovensko poročilo in analizo držav je, da bi morala biti med izobraževalnim 
sektorjem in socialnimi podjetji ali pravnimi organizacijami, ki imajo status socialnega podjetja 
v skladu s slovenskim zakonom o socialnem podjetništvu, neposredna medsektorska povezava. 

 Slovenske izkušnje kažejo, da zakonodaja o socialnem podjetništvu ni nujno spodbuda za 
ustanavljanje in razvoj socialnih podjetij sama po sebi. Če je to področje preveč regulirano, 
lahko to predstavlja oviro za razvoj socialnih podjetij. 

 Socialna podjetja so razpršena po celotnem geografskem območju Slovenije in niso povezana 
ali kolektivno organizirana v okviru ene krovne organizacije. Če bi socialna podjetja ustanovila 
eno splošno krovno organizacijo, bi to pomagalo pri komunikaciji z ministrstvom, pristojnim za 
to področje. Socialna podjetja bi morala skupaj razpravljati in doseči dogovor glede prihodnjega 
razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Določiti bi morali skupne smernice in priporočila za 
vlado, pri čemer bi morala biti ta priporočila predstavljena in sporočena preko ene krovne 
organizacije. Trenutno je v Sloveniji preveč razmišljanj in idej o prihodnosti socialnega 
podjetništva, ki zato niso koherentna s kakršnimi koli komunikacijami. Pogajanja z ministrstvom 
in vlado niso uspešna zaradi dejstva razpršenega poteka socialnih podjetij. 
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