Bratislava - Eisenstadt - Wien, 20/09/2022

POTREBUJETE PENIAZE? Potom predstavte sociálny dopad svojej spoločnosti! Všetky
informácie o treťom Fóre sociálneho podnikania SEED Hub:
Diskutujte s odborníkmi 27. septembra 2022 v Bratislave na tému financovania a pozitívneho
sociálneho vplyvu sociálnych podnikov!
Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED Hub) podporuje sociálne
podniky, začínajúce podniky, sociálnych podnikateľov v procese vzdelávania a zamestnancov
verejných inštitúcií v Trnavskom, Bratislavskom kraji, Severnom a Strednom Burgenlande, meste
Viedeň a Dolnom Rakúsku cieleným vzdelávaním, sprostredkovaním základných znalostí a rozvojom
cezhraničnej siete.
V rámci finále projektu vás pozývame na tretie Fórum sociálneho podnikania v Bratislave, ktoré je
venované start-upom a financovaniu:
The relevance of impact measurement for social enterprises: „You want money? Give me impact!“
resp. Význam merania pozitívneho sociálneho vplyvu pre sociálne podniky: Potrebujete peniaze?
Predstavte pozitívny sociálny vplyv svojho podniku!
Či už ide o snahu obmedziť plytvanie zdrojmi alebo plastmi, udržateľné využívanie potravín,
zabezpečenie rovnosti príležitostí a inkluzívnej spoločnosti alebo podporu utečencov - projekty s
týmto zameraním reagujú na sociálne a ekologické výzvy a môžu vytvoriť nové profesionálne
možnosti prostredníctvom sociálneho podnikania. Zameriavame sa tu na podnikateľské koncepcie,
ktoré využívajú podnikateľské prostriedky na dosiahnutie sociálnej pridanej hodnoty a finančnej
udržateľnosti. Zásadne pozitívny obraz sa však nie vždy odráža vo financovaní sociálnych projektov.
Sociálni podnikatelia, nezávislé organizácie a združenia majú vzhľadom na svoj neziskový charakter
často problém získať dostatočné finančné prostriedky od darcov.
Na tomto Fóre sociálneho podnikania centra SEED Hub môžete očakávať poznatky z praxe na tému
financovania sociálnych podnikov pomocou externého kapitálu, v niektorých prípadoch v kombinácii s
dotáciami a crowdinvestingom. Osobitná pozornosť bude venovaná hodnoteniu na základe relevantných kritérií
alebo meraniu vplyvu spoločensko-sociálneho prínosu ako základného nástroja na preukázanie úspešnosti
sociálneho podniku alebo projektu. SEED-Hub Social Business Forum ponúka svojim účastníkom možnosť
spoznať nové prístupy, možné cesty k úspechu a potenciálnych partnerov zo Slovenska a Rakúska, či prehĺbiť
osobnú výmenu. Okrem toho poskytnú prezentácie projektového konzorcia prehľad praktických výsledkov
projektu SEED-Hub (2020-2022).
KEDY: 27. septembra 2022, 9:30 - 15:30
KDE: EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave (Wirtschaftsuniversität in Bratislava) Aula, Dolnozemská
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cesta 1, 852 35 Bratislava
Jazykom podujatia je jazyk slovenský a nemecký (so simultánnym prekladom).
REGISTRÁCIA (predĺžená do) 26. septembra 2022, 12.00
Zaregistrujte sa online (SK/AT) - kliknite sem...

K programu...

K letáku podujatia (SK/AT)...

O projekte
SEED-Hub koordinuje Národohospodárska fakulta a Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave (EUBA) a realizuje ho spolu s partnerskými organizáciami Sociálni inovátori, družstvo (Social
Innovators Cooperative), Fachhochschule Burgenland (FHB) v Eisenstadte a Zentrum für Soziale Innovation
(ZSI) vo Viedni.
SEED-Hub je z 85 % financovaný z programu bilaterálnej spolupráce Európskej únie INTERREG V-A
Slovensko-Rakúsko a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRE).
Viac informácií o SEED-Hub nájdete na webovej stránke bilaterálneho programu INTERREG SK-AT...
Ďalšie vyšetrovanie
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