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Sociálne inovácie - nápady a riešenia, ktoré vytvárajú
sociálnu hodnotu.

Ako sme to robili? Priebežne sa učíme...

CERUSI - karavan ako prostriedok sektorovej spolupráce v Nemecku

RSI karavan v Poľsku

Nadácia fondu spolupráce s podporou Nadácie Animacja
uskutočnila  tretiu sériu karavanov v Poľsku. Navštívili sme tri
miesta na stredozápade Poľska-Pleszew Sowina Błotna a Kuczków.
Stretnutí sa zúčastnili zástupcovia rôznych skupín: miestni aktivisti,
seniori, zástupcovia mládeže, úradníci, zvolený predseda obecnej
rady a obyvatelia. Najdôležitejšími témami, ktoré bolo potrebné v
tejto miestnej komunite vyriešiť boli: vidiecka mobilita a verejná
doprava, pocit spolupatričnosti, dostupnosť služieb, prístup k
špecializovanej zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov,
miestnytrh práce a odchod či migrácia občanov.
Posledná zastávka karavanu v Poľsku sa uskutoční po lete.

V  závislosti od regiónu a tematického zamerania ich
práce existuje mnoho ponúk podpory pre
začínajúcich sociálnych  inovátorov  a podnikateľov 
 vo vidieckych lokalitách v Nemecku. Systém
podpory organizácií je tiež veľmi rozmanitý-od
schém financovaných štátom až po súkromné
nadácie. Mnoho organizácií má odborníkov, ktorí
rozumejú potrebám regiónov a vedia na čo treba
poskytnúť podporu, aby bola adresná. 

Preto sa organizácia Social Impact spojila s mladou
a ctižiadostivou organizáciou na podporu podnikania
„Ahoj“, ktorá pôsobí v meste Görlitz v regióne
Sasko, pri hraniciach s Poľskom. Spoločne sme
organizovali pouličný stánok, v ktorom mohli ľudia
zanechať svoje návrhy a podnety na zlepšenie
života v regióne Görlitz, a to v rámci akcie “Fokus”
Street-Festival (14.August 2021).
 
Okrem toho, že hlavným cieľom spolupráce je
porozumieť regionálnemu potenciálu sociálnych
inovatívnych myšlienok, reprezentuje CERUSI-
Karavan tiež skvelú príležitosť na posilnenie väzieb
a sieťovania spolupracujúcich organizácií zameranú
na posilnenie sociálnych inovácií na vidieku.

Implementácia karavanu CERUSI slúži predovšetkým na inšpiráciu, informovanie a školenie
cieľových skupín nášho projektu, ktorí sú „hlavnými aktérmi zmien" vo vidieckych oblastiach
strednej Európy. Otvorenosť konceptu CERUSI-Karavan- možno asi najlepšie opísať frázou
„pime z jednej šálky“- povzbudzuje partnerov, aby spolupracovali v menej rozvinutých regiónoch.

A K O  P O R O Z U M I E Ť  P O T R E B Á M  K O M U N I T Y

http://www.skyrocketplatform.eu/
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Zástavka karavanu v Taliansku

„Karavany“ organizované talianskymi partnermi projektu
CERUSI boli ukončené.

Workshopy boli zamerané na propagáciu hodnôt, nápadov  a
podnetov na posilnenie rastu regiónov za podpory sociálnych
inovácií.

Získané informácia a spätné väzby budú dobrým základom
pre spracovanie analýzy potrieb a príležitostí v Únii obcí
Frignano a v apeninských obciach v Únii obcí regiónu
Ceramic.

Plodná interakcia umožnila lepšiu znalosť regiónu a
implementáciu ďalších krokov.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky a predbežnú analýzu je
realizácia výsledkov z uskutočnených karavanov na vhodnej
štartovacej ploche!

Vedľajší následok aktivít CERUSI na Slovensku

Podnikatelia, ktorí chcú založiť sociálny podnik na Slovensku,
musia podstúpiť proces registrácie sociálneho podniku v rámci
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Proces
registrácie znamená splnenie niekoľkých obsahovo i časovo
náročných podmienok, najmä pre tých, ktorí s podnikaním
nemajú žiadne skúsenosti. Podelíme sa s vami o príbeh:
Pred niekoľkými mesiacmi sa Nezisková organizácia EPIC
stretla  so  začínajúcim  podnikateľom  v rámci  laboratórnych
karavanov CERUSI so žiadosťou o asistenta (plateného
EPIC), ktorý by spracoval a zariadil celý registračný proces so
všetkými požadovanými dokumentmi. Pretože takéto služby
nie je možné v mini tíme EPIC n.o. realizovať, a nie sú ani
súčasťou projektu CERUSI, sociálny podnikateľ bol
nahnevaný i  sklamaný.
Keďže však projekt CERUSI umožňuje Neziskovej organizácii
EPIC pracovať aj na zlepšovaní politík sociálnych inovácií a
podnikania, bola táto záležitosť komunikovaná s
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výsledkom
je, že aj na základe tohto prípadu sa podmienky registrácie
postupne upravujú a znižuje sa administratívna záťaž, aby sa
celý proces zjednodušil. Misia splnená,dosah dosiahnutý!

V Y T V Á R A N I E  S O C I Á L N E H O  D O P A D U
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RSI karavany v Českej republike

Od apríla do júna zorganizovala RERA sériu online stretnutí s rôznymi
zainteresovanými aktérmi aj so širokou verejnosťou. Stretnutia boli  v
piatich regiónoch v Juhočeskom kraji a hlavným cieľom bolo zozbierať
údaje o kvalite života v českých vidieckych oblastiach. Prediskutovali sa
témy, ako je prístup k zdravotnej starostlivosti a  sociálnym  službám, 
 udržateľné  poľnohospodárstvo,  aktívna  účasť občanov  na  veciach 
 verejných  alebo  udržateľné  podnikanie.  Hlavnými identifikovanými 
 subjektmi  boli  podpora  podnikateľských  aktivít  vo vidieckych
oblastiach, obehové a udržateľné hospodárstvo a komunikácia a
podpora spoločných obcí. Napriek tomu, že tieto mikroregióny majú
mnoho problémov a výziev, majú tiež špeciálne potreby, ktoré sú
špecifické len pre túto oblasť. Aby účastníci pomohli pri navrhovaní a
implementácii riešení. Všetci boli pozvanído RSI laboratórií, kde budú
mať šancu svoje nápady  čo najrýchlejšie realizovať. 

Experimentovanie v slovinských RSI laboratóriách
Po sérii zastávok karavanov organizovaných počas
jesenných/zimných mesiacov sa ukázalo, že
najnaliehavejšie sociálne výzvy miestnych
vidieckych komunít v regióne Podravje súvisia so
starnutím populácie a odlivom mladých ľudí z
vidieckych oblastí, nezamestnanosťou,
medzigeneračnou spoluprácou, neobrábanými
plochami a prázdnymi budovami, nedostatkom
služieb a slabou integráciou tých existujúcich.

Nie je prekvapujúce, že v RSI laboratóriu bola
rozvinutá väčšina myšlienok, ktoré sa týkali
udržateľného      poľnohospodárstva      a      trvalo
udržateľného  turizmu.  Viac  ako  30  účastníkov 
 sa zúčastnilo workshopov, ktoré boli organizované
ako offline a online podujatia. Hlavnými témami
diskusií boli: kultivácia krajiny permakultúrnym
spôsobom a zapojenie návštevníkov do zvyšovania
ich povedomia a znalostí a využívanie prírodných
priestorov na podporu zdravia a pohody, spájanie
miestnych poskytovateľov a miestnych znalostí s
cestovateľskými skúsenosťami a podpora miestnej
ekonomiky v zázemí turistických destinácií a to tak,
aby sa využilo skutočne všetko – od hrozna až po
stopku - pre zdravé a ekologické produkty.

N A D Š E N I E  Z  P O D P O R Y  S O C I Á L N Y C H  I N O V Á C I Í  N A  V I D I E K U
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Smiech môže byť aj nástrojom produktivity

Nezisková organizácia EPIC zorganizovala množstvo
online laboratórnych  workshopov  so  sociálnymi 
 podnikateľmi  a odborníkmi  v oblasti  sociálnej
 ekonomiky.  V apríli  2021  sa online workshopu
zúčastnila aj odborníčka a dlhodobá sociálna 
 podnikateľka  Melinda  Mikleová.  Niekoľko  dní  pred
workshopom mala nepríjemný incident s menej
zodpovedným vodičom, ktorý narazil do jej auta a pani
Melinda z tejto zrážky vyviazla s niekoľkými
zraneniami.
Hneď v úvode, pani Melinda privítala našich online
participantov a to spoločne so svojou zdravotnou
sestričkou, ktorá jej prišla podať infúziu. Pani Melinde
ani to nezabránilo pokračovať v online vstupe a
odmietla dokonca aj vypnutie kamery počas podávania
infúzies tým, že aj toto je teraz súčasť jej práce.

Expertka Melinda vyhlásila, že nám svoju sestričku s
radosťou ukáže, pretože je ako anjel Zdravotná
sestrička následne našim účastníkom zakývala a
zaželala úspešný workshop.
  

Karavan a laboratórium v prírodnom parku Weinidylle v Rakúsku

Johann Weber, predseda združenia prírodných parkov nás upozornil
na nasledujúci problém: V ich regióne musia založiť iniciatívu na
zabezpečenie poľnohospodárskych oblastí pre vinohradníctvo, ktoré je
základom prírodného parku Weinidylle. Zachovanie málo
štruktúrovanej krajiny je v súčasnosti  ohrozené.  Vzhľadom na 
 situáciu  s  Covid-19  sa  malé vinohradnícke podniky dostávajú pod
veľký tlak na základe nižších odbytových príležitostí. Snažia sa zlepšiť
svoje podniky a aby v súčasnosti ušetrili, vracajú prenajatú pôdu.
Keďže vlastníci pozemkov nevedia nájsť nových nájomníkov, hrozí
úplné spustnutie týchto oblastí. V súčasnej dobe sú postihnuté
približne 4 ha.

To by nielenže zmenilo krásny obraz kultúrnej krajiny, ale tiež by zhoršilo zážitok z krajiny pozdĺž
turistického chodníka a cyklistickej trasy. Ako prvý krok zorganizovala RMB dva workshopy s tímom
prírodného parku, starostami, farmármi, poľnohospodárskou komorou a organizáciou cestovného
ruchu, kde boli zozbierané možné riešenia:
- Zabezpečenie plôch prostredníctvom prenájmu asociáciou prírodných parkov
- Využite/vývoj produktu: hroznová šťava z prírodného parku
- Participatívne modely v spolupráci s existujúcimi platformami napr. my acker

Johann a jeho tím sú vďační za to, že odborníci mohli na týchto naliehavých problémoch pracovať
vo vidieckych oblastiach prostredníctvom medzinárodného projektu.

K A Ž D Ý  M Ô Ž E  B Y Ť  T V O R C A  Z M E N Y



Zapojte sa!
Vitajte v Skyrocket Platform & RSI Academy.

Skyrocket Platform 
(www.skyrocketplatform.eu) 

 
Veľmi špeciálne miesto, kde sa výzvy
stretávajú so sociálnymi inováciami a

kde môžu aktéri inovácií navzájom
komunikovať a diskutovať o hlavných

sociálnych problémoch.
 

- predstavte Vašu organizáciu
- vytvorte súkromný pracovný priestor

- predložte výzvu alebo inováciu
 

Využitie platformy je zdarma a
umožňuje Vašej inovácii zvýšiť

jej dopad.

rozhovory s odborníkmi
prístup k užitočným nástrojom, ktoré
vytvorili ľudia z praxe
hotové a použiteľné dobré nápady
kvíz po každom module na zhrnutie
získaných vedomostí 
možnosť získania certifikátu

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

Akadémia sociálnych inovácií na vidieku
(RSI Academy)

Online vzdelávací kurz na budovanie
kompetencií v oblasti sociálnych inovácií v
kontexte vidieka:

Vzdelávacie moduly:

Kurz je k dispozícii v angličtine,
poľštine, nemčine, taliančine, češtine,

slovenčine a slovinčine.

http://www.skyrocketplatform.eu/
https://skyrocketplatform.eu/en/knowledge-hub/rsi-academy
https://skyrocketplatform.eu/en/sign-up

