
Drahi čitatelia,
pozývame vás do sveta

sociálnych inovácií !

 ZAVÁDZANIE LABORATÓRNYCH PROGRAMOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ
VIDIEKA V STREDOEURÓPSKOM REGIÓNE S CIEĽOM VYBUDOVAŤ ZRUČNOSTI
A KAPACITY V OBLASTI SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ, SOCIÁLNEHO PODNIKANIA A

OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA
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Nové nápady, ktoré reagujú na spoločenské potreby,

vytvárajú nové spoločenské vzťahy a formujú nové
druhy spolupráce. Môže ísť o tovary, služby alebo
modely efektívnejšie odpovedajúce na nenaplnené

potreby v spoločnosti.
Tak to chodí... toto sú sociálne inovácie... sú

jednoduché, ale fungujú!

S veľkým potešením vám
predstavujeme novšiu verziu

Platforma Skyrocket  
(www.skyrocketplatform.eu) 

– veľmi špeciálne miesto, 
kde sa Výzvy stretávajú 
s riešeniami  vo forme 

sociálnych Inovácií, 
a kde aktéri z oboch strán 

môžu vzájomne komunikovať 
a diskutovať o najpálčivejších

spoločenských témach, 
ktoré riešia. 

 Všetko zadarmo a umožní
vám zohrať významnú úlohu!

Predstavte svoju organizáciu profesionálnejšie
Na Platforme Skyrocket máte svoj vlastný priestor na predstavenie svojej organizácie.
Jednoduchý formulár vám umožní vytvoriť profesionálny profil, aby sa ostatní záujemcovia
o inovácie dozvedeli o vašej organizácii. Zároveň budú  môcť vidieť všetky vaše príspevky
a môžu požiadať o pripojenie sa. Novou funkciou pre organizácie je možnosť vytvoriť si
priestor pre co-working  a spoluprácu so svojim tímom.

Vytvorte si pre svoj tím vlastný pracovný priestor
Vďaka tejto novinke budete môcť pracovať online a jednoducho komunikovať s členmi vašej
organizácie.

Posilnite svoj príspevok úplne novými informáciami
Zjednodušili sme postup pre zadávanie príspevkov na Platformu. Teraz môžete povedať
svetu o svojej Výzve a - ak máte zdroje - ponúknuť odmenu tomu, kto ponúkne najlepšie
riešenie.  Takisto môžete zdieľať s ostatnými svoju Inováciu a zverejniť ju ako odpoveď
(riešenie) na Výzvu, alebo ako samostatný príspevok.

http://www.skyrocketplatform.eu/
http://www.skyrocketplatform.eu/
http://www.skyrocketplatform.eu/


V nadväznosti na Akadémiu sociálnych inovácií projektu Social(i)Makers, CERUSI tím
pripravil novú verziu - Akadémiu sociálnych inovácií na vidieku (SIV), ktorá vám umožní
dozvedieť sa viac o sociálnych inováciach v kontexte vidieka. Všetky potrebné
infomrácie sú obsiahnuté v piatich školiacich moduloch. Venuje sa témam ako tvorba
hodnotovej ponuky, model sociálneho podnikania, formovanie vplyvu a cirkulárna
ekonomika. Tento kurz je určený predovšetkým inovátorom vo vidieckom prostredí.
Prínosom navyše je možnosť jeho absolvovania v rodnom jazyku. Kurz je k dispozícii v
angličtine, poľštine, nemčine, taliančine, češtine, slovenčine a slovinčine. Každý
modul končí kvízom. Ak budete mať viac ako 50% správnych odpovedí, získavate
certifikát. Určite ste už pripravení, tak sa stavíme, že vaše skóre bude prinajmenšom
"perfektné".

AKADÉMIA SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ NA VIDIEKU
MÁME VEDOMOSTI, KTORÉ POTREBUJETE.

Začiname 25. januára 2021, no zaregistrovať sa môžte
už dnes!

Kliknite na tlačidlo REGISTROVAŤ a otvorte si svoj účet

na platforme Skyrocket. Ak už účet máte, len s prihláste

a aktivujte si Akadémiu SIV.

www.skyrocketplatform.eu

Rozhovory s odborníkmi

Prístup k užitočným nástrojom, 

Hotové a použiteľné dobré nápady

Kvíz po každom module na zhrnutie 

Možnosť získania certifikátu

Modul 1: Ako posilniť postavenie vidieka
Modul 2: Ako porozumieť potrebám komunity
Modul 3: Návrh podnikateľského modelu
Modul 4: Formovanie vplyvu
Modul 5: Koncepcia udržateľnosti

Kurz  Akadémie SIV ponúka:

            ktoré vytvorili ľudia z praxe

           získaných vedomostí 

Školiace moduly:

http://www.skyrocketplatform.eu/


Aj

my vám

želáme pokojné

vianočné sviatky a

nech vám nový rok 2021

prinesie veľa nových nápadov,

ktoré skvalitnia život vo vašej obci.

SVIATOČNÉ PRIANIE

Chceme využiť naše odborné znalosti, aby sme do vidieckych oblastí priniesli inovatívne  riešenia úplne

novým spôsobom - prepájaním miestnych inovátorov a podnikateľov za pomoci podujatí, akými sú osobné

stretnutia a laboratóriá pre navrhované riešenia, ktoré by podporovali inovatívne riešenia. 

Sme zanietení pre sociálne inovácie a veríme, že vidiecke oblasti sú skvelým zdrojom úžasných riešení. 


