UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA MLADE1
„NAJBOLJE IDEJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA“
Rok: 12. srpanj 2020.

I. UVOD
Projekt SWIS-YO: Put prema integritetu i osobnom razvoju osoba s manje mogućnosti je
program izgradnje kapaciteta mladih i osoba koje rade s mladima financiran iz programa
Erasmus + Europske komisije. Projekt koordinira udruga Social Help for Women Householders
iz Albanije u partnerstvu s udrugama Agencija lokalne demokracije Sisak (Hrvatska), Mladi
volonteri (Bosna i Hercegovina), IUVENTA (Srbija) i Polo Europeo della Conoscenza – IC
Bosco Chiesanuova (Italija).
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Projekt je usmjeren na pružanje mogućnosti onima koji rade s mladima, posebno onima s manje
mogućnosti da steknu vještine, znanje, poznanstva i iskustva u inkluzivnom društvenom
poduzetništvu kao razvojnu priliku za sebe i svoje vršnjake. Projekt je nastao iz potrebe za
mogućnostima osobnog razvoja, integriteta i uključivanja u društvo bez diskriminacije zbog
ekonomskog ili socijalnog statusa.
Nastavno na ciljeve projekta, Natječaj „Najbolje ideje društvenog poduzetništva“ želi potaknuti
razmišljanje mladih ljudi o razvoju svoje zajednice vodeći se slijedećim pitanjima:
Kako vidim svoju budućnost? Što bi želio/željela unaprijediti u svom susjedstvu, gradu, državi ili
Europi?
Agencija lokalne demokracije Sisak, kao partner projekta, objavljuje ovaj Natječaj.
Što je društveno poduzetništvo?
Nacionalna strategija za razvoj društvenog poduzetništva 2015.-2020., definira društveno
(socijalno) poduzetništvo kao dio šireg ekonomskog sustava koji uključuje subjekte primarno
usmjerene na ispunjavanje društvenih ciljeva te ih karakterizira sustav neposrednog
sudjelovanja i upravljanja. Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja
područje preklapanja poduzetničkih praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti usko povezanih s
društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. Društveno poduzetništvo može značajno
doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i
povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa,
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vrednovanju baštine i bioraznolikosti te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za
društvenu dobrobit.
Više o društvenom poduzetništvu pročitajte na stranici Europske komisije.
II. TEMA NATJEČAJA
Ideja društvenog poduzeća koje doprinosi rješavanju ili umanjenju problema u zajednici. Ideja
može biti usmjerena na rješavanje problema jedne ili više ranjivih skupina u zajednici.
III. TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
 Mlade osobe u dobi 18-30 godina.
 Prijava može biti pojedinačna (prijava jedne osobe) ili grupna (jedna ideje od više
osoba). U slučaju grupne prijave, u jednoj prijavi (ideji) najviše može sudjelovati pet
osoba.
 Prijavljene osobe moraju imati hrvatsko državljanstvo i živjeti na području Republike
Hrvatske.
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Potičemo prijave svih zainteresiranih mladih ljudi tako i osoba s manje mogućnosti i osoba s
invaliditetom. Program Erasmus + osobe s manje mogućnosti definira kao: osobe koje zbog
edukativnih, socijalnih, ekonomskih, mentalnih, fizičkih, kulturalnih ili zemljopisnih razloga ne
mogu ostvariti sve svoje potencijale odnosno kojima su mnoge mogućnosti nedostižne.
IV. SADRŽAJ PRIJAVE
IV.I. Svoju ideju društvenog poduzetništva mlade osobe mogu prijaviti u jednom od slijedećih
oblika na hrvatskom ili engleskom jeziku:
 pisana razrade ideje u word formatu (najmanje 5.000, a naviše 7.250 znakova s
razmacima)
 prezentacija u PowerPoint-u (najmanje 5.000, a naviše 7.250 znakova s razmacima)
 video klip (do najduže 3 minute)
Bez obzira u kojem obliku je ideja razrađena, mora sadržavati slijedeće sastavnice (područja
ideje koje treba opisati):
1. Naziv ideje (društvenog poduzeća)
2. Ime autora ideje (ako je riječ o grupnoj prijavi, imena svih autora)
3. Društveni problem kojim se ideja bavi i prijedloge za njegovo rješavanje ili umanjenje.
Osobiti naglasak na inovativnost ideje.
4. Ciljeve društvenog poduzeća
5. Viziju društvenog poduzeća (očekivanja i budući razvoj poduzeća)
6. Ciljanu skupinu društvenog poduzeća (opisati razlog odabira ciljane skupine i kako će
tvoja ideja pomoći toj ciljanoj skupini)

7. Društveni utjecaj (potencijalne dobrobiti ili promjene društvenog poduzeća u zajednici u
vidu razvoja znanja, stavova, vrijednosti i sl.)
8. Planiranje (organizacijska struktura društvenog poduzeća, detaljne uloge članova i
njihovu stručnost (meke i tvrde vještine), opće ciljeve i vremenski okvir)
9. Model poduzeća (primarna aktivnost društvenog poduzeća i potencijalne dodatne
aktivnosti, rizici i mogućnosti poslovanja, mogućnosti financiranja i ostalih potrebnih
resursa)
10. Suradnja
(potencijalno
pozicioniranje
društvenog
poduzeća
u
lokalnim/nacionalnim/međunarodnim mrežama identificiranjem relevantnih udruženja
koja dijele slične vrijednosti i ciljeve).
IV.II. Osim razrađene ideje, prijavi se prilaže i kratka Prijavnica popunjena na hrvatskom jeziku
koja se nalazi kao prilog ovim Uputama.
V. ODABIR IDEJA PRISTIGLIH NA NATJEČAJ
Pristigle ideje procjenjivati će tim stručnjaka.
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Procjenjivati će se slijedeći elementi ideje: način prezentacije, inovativnost ideje, društveni
utjecaj, resursi, planiranje i suradnja.
Autori pet najboljih ideja biti će odabrani za sudjelovanje na međunarodnoj razmjeni mladih
u Italiji u kolovozu/rujnu 2020. u trajanju od osam dana. U slučaju da je najbolje ocijenjena
grupna prijava, svi članovi grupe (do pet članova) biti će odabrani za sudjelovanje na
međunarodnoj razmjeni.
Troškove sudjelovanja na međunarodnoj razmjeni (put i smještaj) snosi organizator. Putuje se iz
Siska (mogućnost putovanja iz okolice, uz prethodno odobrenje organizatora).
VI. NAČIN I ROKOVI PRIJAVE
Prijava na natječaj sastoji se od:
1. Popunjene Prijavnice – na hrvatskom jeziku
2. Razrade ideje sukladno opisanome pod točkom IV. Sadržaj prijave – na hrvatskom ili
engleskom jeziku
Odabrani sudionici za sudjelovanje na međunarodnoj razmjeni svoju ideju društvenog
poduzetništva predstaviti će na engleskom jeziku ostalim sudionicima razmjene.
Jedna osoba ili jedna grupa autora može poslati samo jednu prijavu.

Prijave pristigle nakon roka, prijave popunjene rukom kao i prijave osoba koje ne odgovaraju
kriterijima navedenima u točci III. I točci IV. Ovih Uputa, neće se razmatrati.
Cjelokupnu prijavu poslati isključivo na e-mail aldsisak@gmail.com najkasnije do 12.
srpnja 2020. godine do 23:59 sati.
U predmet e-maila (subject) napisati: Natječaj „Najbolje ideje društvenog poduzetništva“
VII. INFORMACIJE
Sve dodatne informacije možete zatražiti od Agencije lokalne demokracije Sisak do 8. srpnja
2020. godine na e-mail: Ldesk-si@sk.t-com.hr
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