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Informacije in pravila
3. Natečaja Družbenih Inovacij (3. NDI)
DRUŽBENA INOVACIJA 2014

I.

PREDSTAVITEV

ORGANIZATORJI 3. NDI
SKUP – Skupnost privatnih zavodov ter Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe sta organizatorja natečaja
DRUŽBENA INOVACIJA 2014, ki je že 3. Natečaj družbenih inovacij po organizaciji prvih dveh v letih 2012 in 2013.
SKUP - Skupnost privatnih zavodov izvaja dejavnosti na področju socialne ekonomije ter socialnega podjetništva,
katerih cilj je razvoj spodbudnega okolja za razvoj socialne ekonomije.
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je ustanova za financiranje družbeno učinkovitih dejavnosti, družbenega
podjetništva ter družbenih inovacij.
PODPORNIKI 3. NDI
Izvedbo 3. NDI v okviru programa EXIT (info na www.skup.si) podpira Finančni mehanizem EGP in Norveški
finančni mehanizem 2009-2014, izvedbo natečaja pa podpira tudi Banka Sparkasse d.d.

II.

NAMEN 3. NDI

3. NDI sodi v strategijo organizatorjev za razvoj potenciala družbenih inovacij ter družbenega podjetništva v
Sloveniji.
Organizatorji z organiziranjem 3. NDI in podelitvijo nagrade najboljšim prepoznavajo in podpirajo obetavne
družbene inovatorje, ki posvečajo svoj čas in usmerjajo kreativno energijo v inovativne ideje za reševanje
družbenih problemov v lokalnem in globalnem okolju.
Vsebinsko se 3. NDI navezuje na izvajanje programa EXIT, katerega ciljna skupina so uporabnice socialno
varstvenih programov (SVP), ki so vključene v 22 programov materinskih domov in zatočišč za ženske v Sloveniji.
Cilji programa EXIT so (med drugim):
1. Učinkovit odtis programa EXIT na potencial, motivacijo in kompetence uporabnic.
2. Omogočanje učinkovitega izhoda uporabnic iz SVP z razvojem in vključevanjem v družbeno (socialno)
podjetništvo in zaposlovanjem uporabnic
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3. z družbenim inoviranjem aktivirati potencial uporabnic ter izvajalcev za njihov učinkovit prispevek h kakovosti
izvajanih SVP.
V omenjene SVP programe so vključene ženske, ki so socialno, materialno, stanovanjsko ali drugače ogrožene ter
njihovi otroci.
Posebna pozornost je namenjena uporabnicam, ki prihajajo iz ranljivih skupin:
1.

* nezaposlene mlade ženske (od 15-29 leta),

2.

* nezaposlene ženske z ovirami v gibanju,

3.

* nezaposlene ženske z drugimi okoliščinami, zaradi katerih spadajo med ranljive skupine.

Več o programu EXIT najdete na spletni strani www.skup.si.

III.

PRAVILA 3. NDI

DRUŽBENI PROBLEMI
Po vsebinsko odprtih natečajih v prejšnjih dveh letih (2012,2013) pri 3. NDI iščemo inovativne rešitve za družbene
probleme, s katerimi se srečujejo uporabnice socialno varstvenih programov (SVP) v materinskih domovih in
varnih hišah.
Prvi rezultati izvajanja programa EXIT kažejo na naslednje sklope družbenih problemov:
•
•
•

problemi, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti uporabnic:
problemi, ki se nanašajo na izvajalca SVP (materinski dom oz. varna hiša);
problemi, ki se nanašajo na širše družbeno in ekonomsko okolje.

Problemi uporabnic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pomanjkanje motivacije za delo in iskanje zaposlitve med uporabnicami
Nerealne predstave o delu
Pomanjkanje delovnih navad
Nepoznavanje sebe, svojih sposobnosti, svojih želja
Pomanjkanje vizije o svoji prihodnosti
Čustvena izčrpanost zaradi travmatičnih izkušenj

Problemi povezani z izvajalci socialno varstvenih programov:
1.
2.
3.
4.

Klima in odnosi med uporabnicami niso spodbudni
Odsotnost aktivacijskih programov
Premalo/preveč dolžnosti
Prestrog hišni red
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Problemi širšega družbenega in ekonomskega okolja:
1. Delo se ne izplača, saj so socialni prejemki in ugodnosti v mnogih primerih boljša možnost
2. Nevarnost izgube socialnih prejemkov ob morebitni prekinitvi delovnega razmerja
3. Neurejeno varstvo otrok
Prijavitelji lahko v prijavi izberejo tudi druge družbene probleme povezane z uporabnicami SVP v materinskih
domovih in varnih hišah.
DRUŽBENE INOVACIJE
Prijavljene družbene inovacije naj pripomorejo k učinkovitemu reševanju družbenih problemov s katerimi se
srečujejo uporabnice SVP v materinskih domovih in varnih hišah.
Cilj natečaja je najti zlasti inovacije (rešitve), ki znatno povečujejo možnost, da uporabnice lahko pridobijo
izkušnjo dela, kakovostno izidejo iz socialno varstvenih programov ter se vključijo v družbeno podjetniško
dejavnost oz. se zaposlijo.
Predlogi družbenih Inovacij lahko segajo na vsa tri področja, npr:
•

družbene inovacije povezane z uporabnicami (npr. za motiviranje uporabnic, pridobitev delovnih navad)

•

družbene inovacije povezane z okoljem pri izvajalcu SVP (npr. inovativni načini organiziranja
terapevtskega dela za uporabnice v času bivanja v materinskih domovih)

•

družbene inovacije povezane s širšim družbenim okoljem (npr. sprememba predpisov)

Predlog naj vsebuje:
•

označitev družbenega problema, ki ga želi družbena inovacija rešiti (Pri problemih, ki jih je prijavitelj izbral
po lastni izbiri in niso navedeni v tej dokumentaciji naj označitev vsebuje tudi kratko obrazložitev zakaj je
problem pomemben)

•

kratek opis družbene inovacije oz. ključnih rešitev

•

obrazložitev kako družbena inovacija uporabnicam omogoča pridobitev izkušnje dela, kakovosten izhod iz
socialno varstvenih programov oz. vključitev v družbeno podjetniško dejavnost oz. njihovo zaposlitev

•

način izvedbe družbene inovacije – oceno ali mogoče družbeno inovacijo organizirati v obliki družbeno
(socialno) podjetniške dejavnosti, predvideni viri financiranja, ekipa in navedba drugih deležnikov,
časovno obdobje itd.

Predlog prijavitelji pripravijo na obrazcu, ki je del prijave.
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PRIJAVITELJ



Prijavitelj je lahko posameznik (fizična oseba), ekipa (sodeluje več posameznikov in/ali pravnih oseb) ali
pravna oseba (nevladne organizacije, gospodarske družbe itd.).



Na natečaj se lahko prijavitelj prijavi tudi z več projekti.



Po oddani prijavi prijavitelj ne sme spreminjati svoje ekipne sestave.



Organizator, strokovna komisija ali katerekoli osebe določene s strani organizatorja, ki sodelujejo na
natečaju ne odgovarjajo za vsebino posameznih prijav. Organizator si pridržuje pravico ne-obravnave in
izločitve inovacij in ekip, ki ne bi delovali v skladu s sprejeto zakonodajo v Sloveniji in pravili 3. NDI.

PRIJAVA



Vsi prijavitelji se prijavijo tako da izpolnijo obrazec 1. Obrazec je na voljo v prilogi in na spletni strani
www.sklad05.si.



Prijave pošljite po elektronski pošti najkasneje do petka 10. oktobra 2014 (do 24.00) na elektronski
naslov info@sklad05.si.



Dodatne informacije o 3. NDI lahko vsi zainteresirani dobijo pri organizatorju. Kontaktni osebi sta Katja
Sodja tel. 051 352 439, e-pošta katja.sodja@sklad05.si, ter Primož Šporar, tel. 041 684 182 in e-pošta
info@sklad05.si.

ČASOVNICA
3. NDI se začenja z objavo natečaja in je za prijave odprt do petka 10. oktobra 2014.
Datumi začetka in zaključka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in bodo objavljeni na spletni strani
organizatorja www.sklad05.si.
Zaključek natečaja in podelitev nagrad bo potekala na konferenci 5. Dnevi socialne ekonomije 2014.
3. NDI
(1) Zadnji rok za prijavo na natečaj
(2) Pregled prispelih prijav in ocenjevanje
(3) Izbor največ 10ih finalistov
(4) Priprava finalistov

DATUM
petek 10. 10. 2014, do 24.00 ure
13. – 15. 10. 2014
15.10. 2014
16. – 22.10.2014

(5) Predstavitve in izbor zmagovalca

22.10. 2014

(6) Podelitev nagrade

22. 10. 2014

3. NATEČAJ DRUŽBENIH INOVACIJ - DRUŽBENA INOVACIJA 2014

6

POSTOPEK IZBORA
Ocenjevanje prijav bo dvostopenjsko.
FAZA PRED-IZBORA
V prvi fazi bo potekal pregled upravičenosti ter vsebinska ocena inovativnosti in kakovosti prijavljenih inovacij. Vsi
prijavitelji bodo po e-pošti obveščeni o (pravočasnem) prejemu prijave, ter naknadno seznanjeni z morebitno
uvrstitvijo v drugo fazo izbora.
Merila za ocenjevanje so:
(1) DRUŽBENI UČINEK - utemeljitev problema in njegova pomembnost (lokalno/globalno), sistemske
družbene spremembe z dolgoročnimi trajnostnimi procesi;
(2) INOVATIVNOST - katere nove pristope oz. rešitve prinaša, preseganje dosedanje prakse in nadgrajuje
dosedanje stanje;
(3) IZVEDLJIVOST (feasibility) in USPEŠNOST (viability) – možnost uspešne realizacije družbene inovacije;
(4) Možnost vključevanja predlaganih rešitev v izvajanje programa EXIT
Na podlagi prijav bo izbirna komisija, ki jo sestavljajo osebe določene s strani organizatorja izbrala do 10 družbenih
inovacij, ki se bodo lahko predstavile na 5. Dnevih socialne ekonomije 2014.
FAZA IZBORA

Vsi izbrani udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali v pripravah in na delavnici v okviru 5. Dnevov socialne
ekonomije. Udeležba je tudi pogoj za sodelovanje pri končnem izboru zmagovalca.
Finalno ocenjevanje za najboljšo DRUŽBENO INOVACIJO 2014 bo potekalo dne 22. oktobra 2014 na prvem dnevu
konference 5. Dnevi socialne ekonomije in sicer med inovacijami, ki se bodo uvrstile v fazo izbora.
Končno oceno sestavljajo tri ocene:
-

ocena ciljnih skupin (uporabnice SVP), predvidoma preko aplikacije EXIT in s sodelovanjem predstavnic na
konferenci
ocena udeleženk in udeležencev 5. Dnevov socialne ekonomije
ocena strokovne komisije

Skupni zmagovalec bo tako na osnovi ocene uporabnic SVP, ocene udeleženk in udeležencev po svoji predstavitvi
(»Pitch Presentation«) na 5. Dnevih socialne ekonomije ter oceni strokovne komisije pridobil naziv najboljša
DRUŽBENA INOVACIJA 2014 ter nagrado.
Izbirna komisija je sestavljena iz članov, ki jih imenuje organizator. Točkovanje bo opravljeno tako, da 50% končne
ocene predstavlja ocena strokovne komisije, 25% predstavnic ciljne skupine in 25% sodelujočih udeležencev in
udeleženk na 5. Dnevih socialne ekonomije.
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O poteku izbora se vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: datum, uro in kraj izbora, prisotne osebe, opis
poteka predstavitve za vsakega kandidata, oceno komisije in oceno sodelujočih udeležencev (zbir vseh točkovanj) ,
izračun končne ocene za vsakega kandidata in napoved zmagovalca natečaja. Zapisnik podpišejo člani komisije.
Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča.
Odločitev o izboru najboljšega projekta bo razglašena na večerni podelitvi nagrad dne 22. 10. 2014.
NAGRADE ZA NAJBOLJŠO DRUŽBENO INOVACIJO 2014
Nagrade za najboljšo družbeno inovacijo:
•

brezplačna pomoč pri pripravi študije izvedljivosti, poslovnega načrta oz. projektne dokumentacije za
razvoj inovacije v družbeni podjem nudena s strani HUB Ljubljana Candidate, Socialni inovatorji
prihodnosti ter MONEO

•

možnost financiranja inovacije do višine 25.000 EUR v dogovorjeni obliki s strani Sklada 05 – ustanove za
družbene naložbe in Banke Sparkasse d.d. za razvoj zmagovalne družbene inovacije v družbeni podjem

•

možnost predstavitve inovacije drugim izbranim financerjem (EuSEF SIF CEE, FEBEA) za pridobitev
dodatnega financiranja

•

možnost predstavitve inovacije pristojnemu ministrstvu (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti) ter podporo pri umeščanju inovacije v politike, predpise in ukrepe

Nagrajenka oz. nagrajenec nagrade:
•
•
•
•
•

ne more zamenjati denarne nagrade za trgovsko blago ali storitev. Če pa iz kakršnega koli razloga
razpisana nagrada ni na voljo, si organizator pridržuje pravico zamenjave nagrado enake ali večje
vrednosti. Nagrada ni prenosljiva.
ne sme imenovati nekoga drugega kot zmagovalca. Če ni zmožen ali noče sprejeti nagrado, jo lahko
organizator podeli naslednjemu najvišje uvrščenemu tekmovalcu.
s prejetjem nagrade je nagrajenec sam odgovoren za vse veljavne davčne obveznosti v zvezi s sprejemom
nagrade.
nagrajenec za prejem nagrade izvede potrebne aktivnosti, ki jih zahteva organizator. Zahtevana je
namenska poraba nagrad za nagrajeno družbeno inovacijo.
nagrajenec dovoli organizatorju uporabo vseh potrebnih podatkov za potrebe izdelave promocijskega in
strokovnega gradiva v zvezi z natečajem. Gradivo ne vključuje nobenih zaupnih informacij prijavitelja
ampak le prikaz projekta, vključno z blagovno znamko, logotipom in drugimi identifikacijskimi
informacijami. Gradivo ima lahko različne oblike, vključno s tiskanimi materiali, spletni članki, video, avdio
in drugi digitalni posnetki, brez plačila ali nadomestilo za prijavitelja, razen kjer je to prepovedano z
zakonom.

ETIČNOST POSTOPKA,
DOKUMENTACIJE

VARSTVO

AVTORSKIH

PRAVIC

IN

OSEBNIH

PODATKOV,

HRAMBA

Vsak poskus prijavitelja, da bi si pridobil zaupne informacije, sklenil nezakonite sporazume z udeleženci, da bi
vplival na ocenjevalno komisijo, ali kateri koli drugi organ v postopku preučevanja, pojasnjevanja, ocenjevanja in
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primerjave prijav, bo povzročil, da bo njegova prijava zavrnjena. Prijavitelj ali njegov(i) partner(ji) ne smejo biti
vpleteni v navzkrižje interesov ali biti posebej povezani z organizatorji.
Prijavljene inovacije, vsebine, ideje in projekti, morajo biti rezultat lastnega dela prijavitelja. V primeru, da se
opirajo na že obstoječe originalne vsebine, morajo slediti sprejetim standardom predpisov glede avtorskih pravic, z
navedbo avtorstva, in morebitnim potrebnim dovoljenjem za kopiranje.
Dokumentacijo v zvezi z izborom prijaviteljev in nagrajencev hrani organizator, in sicer:



dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo izbora, kakor tudi pravila, prijavno dokumentacijo
kandidatov se hrani v prostorih organizatorja izbora tri (3) leta po zaključku izbora;



dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v
skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Sodelovanje udeleženca v postopku 3. NDI se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami), da organizator izbora hrani
podatke udeleženca ter jih lahko uporabi za namen obveščanja o novostih poslovanja oziroma ponudbe družbe.
VELJAVNOST PRAVIL
Ta Pravila stopijo v veljavo z dnem 1.9.2014 in so od tega dne dostopna na spletnih straneh organizatorja
www.sklad05.si.
Organizator si pridržuje pravico, da izjemoma spremeni pravila, če to zahtevajo tehnični, komercialni ali zakonski
vzroki.
Informacije o natečaju lahko vsi zainteresirani dobijo pri organizatorju. Kontaktni osebi sta Katja Sodja tel. 051 352
439 , e-pošta katja.sodja@sklad05.si, ter Primož Šporar, tel. 041 684 182 in e-pošta info@sklad05.si.

za organizatorje:

Primož Šporar
predsednik uprave Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
Kranj, dne 1.9. 2014
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
4000 Kranj, Slovenija
e-pošta: Info@sklad05.si
telefon: 04 23 44 804
faks: 04 23 44 805

