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V projektu SocialB je sodelovalo 8 partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, usposabljanja in
visokošolskega izobraževanja v štirih državah – na Irskem, v Grčiji, v Italiji in v Sloveniji. Projekt je potekal od
januarja 2020 do decembra 2022. Cilj razvitih učnih enot je bil spodbuditi pomembne spremembe v učnih načrtih
visokošolskih institucij in učnih programih poklicnega izobraževanja s pomočjo vključevanja učnega pristopa, v
središču katerega je učenec oz. študent, ki je usmerjen v učenje na osnovi resničnih problemov ter pridobivanje
veščin na področju socialnega podjetništva.

Kaj je SocialB? 

Konzorcij partnerjev je oblikoval,
razvil in pilotno izvedel paket
izobraževalnih vsebin za podporo
izobraževanju posameznikov in organizacij
ter za razvoj mreže na področju
socialnega podjetništva.

Izobraževalni materiali so predstavljeni v
okviru pristopa kombiniranega učenja v 24
učnih enotah in so zasnovani tako, da
naslavljajo prepoznane vrzeli v znanju in
potrebe po usposabljanjih na ključnih
področjih za razvoj, trajnost in rast sektorja
socialnega podjetništva.

SOCIALB JE PROJEKT KOALICIJE ZNANJA (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA). TA PROJEKT JE FINANCIRAN S PODPORO EVROPSKE KOMISIJE.
MNENJA IN STALIŠČA IZRAŽENA V TEJ PUBLIKACIJI SO IZKLJUČNO MNENJA MNENJA IN STALIŠČA AVTORJEV IN NE IZRAŽAJO NUJNO TUDI MNENJA
EVROPSKE UNIJE. NITI EVROPSKA KOMISIJA NITI OSEBE, KI DELUJEJO V NJENEM IMENU, NISO ODGOVORNE ZA UPORABO PODATKOV IZ TE
PUBLIKACIJE.

WWW.SOCIALB-ERASMUS.EU

http://www.socialb-erasmus.eu/


V projektu SocialB sodeluje 8 partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva,
usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v štirih državah – na Irskem, v Grčiji, v
Italiji in v Sloveniji.

Konzorcij partnerjev je oblikoval, razvil in pilotno izvedel paket izobraževalnih vsebin za
podporo izobraževanju posameznikov in organizacij ter za razvoj mreže na področju
socialnega podjetništva. Izobraževalni materiali so predstavljeni v okviru pristopa
kombiniranega učenja v 24 učnih enotah in so zasnovani tako, da naslavljajo prepoznane
vrzeli v znanju in potrebe po usposabljanjih na ključnih področjih za razvoj, trajnost in
rast sektorja socialnega podjetništva.

Projekt je potekal od januarja 2020 do decembra 2022. Cilj razvitih učnih enot je
spodbuditi pomembne spremembe v učnih načrtih visokošolskih institucij in učnih
programih poklicnega izobraževanja s pomočjo vključevanja učnega pristopa, v središču
katerega je učenec oz. študent, ki je usmerjen v učenje na osnovi resničnih problemov ter
pridobivanje veščin na področju socialnega podjetništva.

Uporaba platforme je brezplačna!

2 .  V R Z E L I  V  U S P O S A B L J A N J U
    N A  P O D R O Č J U  S O C I A L N E G A  
    P O D J E T N I Š T V A

1 .  K A J  J E  S O C I A L B

Znanje o poslovanju, orodjih za merjenje družbenega učinka, zbiranju sredstev,
oblikovanju storitev, strategijah rasti, dobrem upravljanju, mreženju, učinkovitem
komuniciranju in digitalnih inovacijah.

Veščine povezane z razvojem poslovnih načrtov, upravljanjem financ, postopki
javnega naročanja, pisanjem predlogov za financiranje, strategijami upravljanja z
ljudmi pri delu za zaposlene in prostovoljce, merjenjem družbenega učinka,
partnerstvi in upravljanjem uspešnosti.

Kompetence povezane z zbiranjem virov, organizacijsko učinkovitostjo,
mobilizacijo družbenega učinka, usklajevanjem družbene vrednosti z
ustvarjanjem dobička, odgovornostjo in preglednostjo, strategijami inovacij in
rasti ter upravljanjem z zaposlenimi pri delu.

Partnerji projekta SocialB so izvedli obsežno empirično raziskavo, da bi prepoznali
potrebe bo uposabljanju socialnih podjetnikov in vrzeli v znanju v štirih državah
(Irska, Italija, Grčija in Slovenija). Izpostavljene vrzeli so:

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.



Učni načrt programa usposabljanja SocialB temelji na modularnem pristopu in je
sestavljen iz šestih izobraževalnih modulov na 5. in 6. ravni EOK. Vsak modul
vključuje 4 učne enote.

3 .  U Č N I  N A Č R T  S O C I A L B

Modul 1 (raven 6 EOK)  - Uvod v socialno
podjetništvo želi udeležencem usposabljanja
omogočiti dobro razumevanje konceptov
poslovne vrednostne verige, socialnih inovacij
in dobrega upravljanja.

Modul 2 (raven 5 EOK) – Oblikovanje in
upravljanje projektov. Namen tega modula je
udeležencem usposabljanja predstaviti, kako
ravnati s projekti EU, postopke javnega
naročanja in pisanje predlogov, vodenje
projektov in mehke veščine.

Modul 3 (raven 6 EOK) – namen modula Ravnanje z ljudmi pri delu je omogočiti
udeležencem usposabljanja dobro razumevanje, kako pomembno je vodenje
socialnega podjetja in njegovih zaposlenih ter vrsto spretnosti za obvladovanje
organizacijskih nalog povezanih z iskanjem, izbiranjem in uspešnostjo zaposlenih.
 
Modul 4 (raven 6 EOK) – modul z naslovom Ocenjevanje družbenega učinka je
namenjen razvijanju spretnosti ocenjevanja družbenega učinka socialnih podjetij,
analiziranja podatkov organizacije in učinkovitega sporočanja pomembnih podatkov
zainteresiranim stranem.

Modul 5 (raven 5 EOK) – namen modula Finančna in gospodarska vzdržnost socialnih
podjetij je zagotoviti udeležencem usposabljanja spretnosti potrebne za uspešno
strateško in finančno načrtovanje, izdelavo poslovnih modelov socialnih podjetij in
upravljanje socialnih financ in finaciranjem družbenega učinka.

Modul 6 (raven 5 EOK) – namen modula Strategije rasti, trženje in pridobivanje
sredstev za socialna podjetja je zagotoviti nujno potrebne spretnosti, povezane s
strategijami rasti, vrednotenjem trga, zbiranjem sredstev in prodajo ter veščinami
mreženja.

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 

“24 učnih enot programa SocialB
zajema vse funkcionalnosti

socialnega podjetja, učni načrt je
zelo celovit, socialni podjetniki pa

lahko pridobijo vse potrebno
znanje za trajnostno upravljanje in

rast svojih socialnih podjetij.“

Mnenje grškega
podjetniškega svetovalca ...

SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.
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MODUL 1

4. STRUKTURA
    UČNEGA NAČRTA SOCIALB

MODUL 2

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

Učna enota 1
Zgodovina in razvoj
socialnih podjetij v

Evropi

Učna enota 2
Preoblikovanje poslovne

vrednostne verige v
družbeno vrednostno

verigo

 Učna enota 3
Uvod v družbene

inovacije

 Učna enota 4
Dobro upravljanje

socialnega podjetja

 Učna enota 5
EU projekti – EU

priložnosti za razvoj in
financiranje socialnih

podjetij

 Učna enota 6
Postopki javnega

naročanja, vloge za
financiranje in pisanje
projektnih predlogov

 Učna enota 7
Vodenje

projektov

 Učna enota 8
Mehke
veščine



MODUL 3

MODUL 4

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

 Učna enota 9
Vloga ravnanja z ljudmi

pri delu

 Učna enota 10
Nabor in izbor
zaposlenih in
prostovoljcev

 Učna enota 11
Upravljanje z

uspešnostjo zaposlenih

 Učna enota 12
Vodenje in vodstvena

komunikacija za največji
učinek

 Učna enota 13
Uvod v ocenjevanje
družbenega učinka

 Učna enota 14
Metodologija in orodja

za ocenjevanje
družbenega učinka

 Učna enota 15
Analiza podatkov in

vizualizacija

 Učna enota 16
Informiranje ključnih

deležnikov o družbenem
učinku



MODUL 5

MODUL 6

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

 Učna enota 17
Strateško načrtovanje in

življenjski cikel
socialnega podjetja

 Učna enota 18
Kako pripraviti poslovni

načrt

 Učna enota 19
Finančno načrtovanje in
omejitve denarnega toka

 Učna enota 20
Dostop do kreditov in
priložnosti za socialna

podjetja: socialne
finance in finance za

družbeni učinek

 Učna enota 21
Strategije rasti in

dolgoročna
dobičkonosnost socialnih

podjetij

 Učna enota 22
Ocena trga in

konkurenčnosti

 Učna enota 23
Pridobivanje sredstev in

model financiranja za
socialno podjetje

 Učna enota 24
Veščine trženja, prodaje

in mreženja



Praktično usposabljanje je vključeno v vsako učno enoto. Aktivnosti sledijo
določenim temam, učnim ciljem in rezultatom. Povabljeni ste tudi k
sodelovanju pri manjših projektih. 

Samostojno učenje vam omogoča, da izberete, kaj boste predelali, in oblikujete
svoj želeni način učenja. 

Viri za dodatno branje (videoposnetki, povezave itd.), zanimivo besedilo "ali ste
vedeli" in veliko primerov.

Vse učne enote imajo 4-6 kratkih vprašanj zaprtega tipa v okolju Moodle, kot
del samoocenjevanja.

Uvod v ključne teoretične in
praktične koncepte.

Praktične dejavnosti v vseh učnih
enotah (individualno ali v skupinah,
1-4 praktične dejavnosti na učno
enoto), ki vam pomagajo razviti
različne spretnosti in kompetence. 

Vprašanja za razmislek o vaših
izkušnjah, za razumevanje in
razmišljanje o vašem učenju.

5.  UČNI  NAČRT SOCIALB
    ZDRUŽUJE  USPOSABLJANJE
    Z  IZZIVI :

“To je bila dobro strukturirana in
prijetna izkušnja, ki je spodbudila

razmišljanje o načinu našega
delovanja.”

Mnenje socialnega
podjetnika iz Grčije ...

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.



6.  SOCIALB UPORABLJA ŠTIRI
    METODOLOGIJE  ZA  PODAJANJE  
    VSEBINE ZA USPOSABLJANJE

Na podlagi splošno priznanih pedagogik,
teorij usposabljanja in pristopov program
SocialB uporablja različne metodologije
usposabljanja za različne vrste učenja:

Pri poučevanju v živo udeleženci izkusijo

sodelovalno, izkustveno, akcijsko in

transformativno učenje.

Pri spletnem učenju udeleženci sodelujejo

v sinhronem, asinhronem in samostojnem

spletnem usposabljanju. Prav tako lahko

izbirajo med vsebinami, ki se osredotočajo

na udeleženca, personalizacijo, socialno

interakcijo in spletnim sodelovanjem.

Pri praktičnem usposabljanju udeleženci

del nalog opravijo v socialnem podjetju in 

 lahko to izkoristijo za sodelovanje v

skupinskem projektnem delu, kjer rešujejo

resnične probleme in izzive ter pripravljajo

poročila.

Pri samostojnem učenju udeleženci sami

prevzamejo odgovornost za prepoznavanje

nujnih učnih potreb in oblikovanje želene

poti učenja v učnem načrtu.

“Všeč mi je bil način poučevanja, ki je
bil zelo interaktiven, aktivnost pa je
bila idealna za praktično uporabo

pridobljenega teoretičnega znanja.”

Mnenje grške udeleženke
usposabljanja ...

“Usposabljanje je v potekalo
enostavno in brez zapletov. Zelo ga

priporočam.”

Mnenje grškega udeleženca
usposabljanja ...

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.



Udeleženci usposabljanja lahko sodelujejo v delavnicah, ki temeljijo na izvajanju
različnih tehnik. Na teh delavnicah lahko pridobite znanja in kompetence na
naslednjih področjih:

7.  PROGRAM SOCIALB VKLJUČUJE  UDELEŽENCE
    USPOSABLJANJA V  UČNE DELAVNICE,  K I  TEMELJ I JO
    NA  UPORABI  INOVATIVNIH  TEHNIK  USPOSABLJANJA/
    UČENJA V  VSAKEM MODULU

Razumevanje čustev drugih. 

Preučevanje oblikovanja svojih ciljev in
izbiranje boljših možnosti.

Samospoznavanje in krepitev
samospoštovanja.

Strukturiranje predstavitev navdihujočih 
 zgodb posameznikov in organizacije. 

Razmišljanje o problemu z ugotavljanjem
vzrokov in posledic ter predlaganje
rešitev in možnih učinkov.

Pripovedovanje zgodb na jedrnat in hiter
način.

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.



Učna vsebina je predstavljena s hierarhično strukturo zaporedja informacij. 

Udeležencem izobraževanja omogoča interakcijo z vsebino. 

Udeleženci izobraževanja lahko komunicirajo med seboj in tako delijo svoje
razumevanje učnih vsebin. 

Omogoča socialno interakcijo prek skupnosti, ki deluje v praksi.

Spodbuja vzajemno učenje in ponuja priložnost za skupno oblikovanje znanja na
podlagi različnih pogledov, razprav in razmisleka.

Udeležencem izobraževanja ponuja priložnosti za izražanje in nadgradnjo
njihovega razmišljanja za ustrezno pridobivanje znanja. 

Zagotavlja možnosti, da udeleženci usposabljanja sami upravljajo s svojim
spletnim učenjem in ga strukturirajo po svojih željah.

Spodbuja udeležence k dokončanju usposabljanja z elementi igrifikacije
(značke).

Platforma za e-učenje SocialB je oblikovana modularno, zato ustreza posebnim
potrebam vsakega udeleženca izobraževanja in omogoča oblikovanje individualnih
učnih poti. Vsak udeleženec se lahko brezplačno registrira v platformo in se vpiše v
katerikoli tečaj po lastni izbiri.

Platforma SocialB:

Do platforme lahko dostopate tukaj:
https://socialb-erasmus.eu/

8.  ZBIRKA MATERIALOV SOCIALB ZA E-UČENJE

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.
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Kako učinkovito uporabljati zbirko
materialov za e-izobraževanje
SocialB.
Korak za korakom

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

Na spletni strani
https://socialb-erasmus.eu/ 
kliknite na zavihek Viri in materiali

Registrirate se tako, da izberete prvo možnost,
registracija v e-učilnico. 

Vpišite se v učno enoto, ki jo želite predelati, npr.
učna enota 22 Ocena trga in konkurenčnosti. Kliknite
na drugo možnost izbira učnih modulov. Tam boste
lahko dostopali do učnih enot in ostalih materialov.

Ko ste se registrirali in izbrali želene učne enote,
kliknite na tretjo možnost – E-učilnica SocialB
(Moodle). Potem se pomaknite po strani navzdol in
kliknite na povezavo SocialB, da si lahko ogledate
vsebino.

Prikazal se vam bo meni s šestimi moduli.

https://socialb-erasmus.eu/
https://socialb-erasmus.eu/


Vsak modul vsebuje 4 učne enote. Če kliknete
npr. na Modul 1, boste videli 4 učne enote, ki jih
lahko izberete.

Ko kliknete na učno enoto, bo njena vsebina na
voljo skupaj z dodatnimi informacijami in gradivi, ki
so jih naložili učitelji. Spodaj je primer:

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.



Ob zaključku modula ali učne enote je
udeleženec izobraževanja obveščen o statusu
dokončanja modula/učne enote in o tem, koliko
modulov usposabljanja/učnih enot je zaključil. 

To je prikazano na nadzorni plošči ali domači
strani. Ob zaključku se podeli digitalna značka,
ki spodbuja sodelovanje udeležencev in
povečuje motivacijo za dokončanje.

Vsebino učne enote najdete v meniju, kot je vidno na
zgornji sliki.

Ko kliknete na vsebino učne enote, se bo pojavil
meni na desni strani, kjer bo izpisana vsebina učne
enote. Vsaka učna enota vsebuje uvod, kjer so
zapisani učni rezultati (znanje, veščine in
kompetence).

Izobraževalni program SocialB vsebuje tudi
dejavnosti, ki jih lahko izvajate v skupini - "Učenje z
vrstniki", razdelek "Ali ste vedeli", dodatne
informacije, vključno s povezavami do znanstvenih
člankov in videoposnetkov, reference ter razdelek za
hitro samoocenjevanje s 4-6 vprašanji izbirnega tipa.

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA

 
SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).
Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.



Če ste novi socialni podjetnik, se boste morda želeli najprej seznaniti z učnim
načrtom in začeti z učnimi enotami 1, 2 in 3, ki vam bodo ponudile smiseln uvod v
vrednostno verigo socialnih podjetij in socialne inovacije. 

Spretnosti trženja in zbiranja sredstev so bistvenega pomena za vzdržnost, trajnost
in rast socialnega podjetja. Z učnimi enotami 21-24 lahko pridobite ustrezne
spretnosti za podporo svojemu socialnemu podjetju.

Socialna podjetja se trudijo združiti socialne cilje ter konkurenčnost in dobiček,
zato so zelo odvisna od učinkovitih in predanih sodelavcev. Pomembno je
zaposlovanje ter izbira zaposlenih in prostovoljcev, pa tudi upravljanje njihove
uspešnosti. Ustrezna znanja in spretnosti so na voljo v učnih enotah 9-12.

Ocenjevanje družbenega učinka je pomembno za ublažitev negativnega in
povečanje pozitivnega učinka družbenih prizadevanj. Če se želite naučiti, kako
izmeriti družbeni učinek svojega socialnega podjetja in o njem obvestiti deležnike,
lahko začnete s študijem učnih enot 13-16. 

Če želite poiskati nove vire financiranja za podporo začetku ali širitvi svojega
socialnega podjetja, lahko začnete s študijem učnih enot 5-6 o financiranju EU in
pisanju predlogov ter učnih enot 20 in 23, da pridobite več znanja o novih oblikah
financiranja za socialna podjetja.

Razvoj poslovnega načrta je bistven korak za socialno podjetje od samega začetka
vašega dela in tudi pri nadaljnji rasti. Uresničevanje  dolgoročnih ciljev je odvisno
od dobre strategije in finančnega upravljanja. S študijem učnih enot 17-19 lahko
pridobite ustrezna znanja in spretnosti.

9. UČNI NAČRT SOCIALB JE PRILAGODLJIV.
    NEKAJ KORISTNIH NASVETOV
    ZA UČINKOVITO IZBIRO
    IN UPORABO UČNIH ENOT

Izberete lahko vse module in učne enote ter predelate celoten program ali pa izberete
želene učne enote glede na svoje učne potrebe in status svojega socialnega podjetja.

ZBIRKA ORODIJ SOCIALBPODPORNE INSTITUCIJE
ZA SOCIALNA PODJETJA
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10.  STIKI

Več informacij o projektu SocialB najdete na
spletni strani projekta www.socialb-erasmus.eu.

Obrnete se lahko tudi neposredno na partnerje.
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