
 

 

 

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.  

Vodilni partner za Vzhodno kohezijsko regijo je RASR d.o.o. iz Celja, partner projekta je 
prvo socialno podjetje na Koroškem Zavod SLOKVA so. p. in Zavod Vitica so. p. iz Gornje 

Radgone. 

 

V okviru projekta BODI SOC za vzpostavitev učinkovitega in 
vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja 

vas vabimo na sestanek fokusne skupine 
 

        

ki bo v torek, 30.8.2022, od 9.30 do 11.00 ure v Degustacijski dvorani Radgonske 

gorice, Jurkovičeva ulica 25, Dom penine, 9250 Gornja Radgona 

 
Udeležba na sestanku fokusne skupine je namenjena zě registriranim socialnim podjetjem v 

pomurski regiji. 

Prijavite se lahko do petka, 26.8.2022, preko elektronske pošte info.vitica@bodisoc.si. 
Dodatne informacije o projektu dobite na telefonski številki 031 606 384 (Zora Borko). 

Veselimo se srečanja in druženja z vami. 

O projektu: 

Projekt BODI SOC prispeva k vzpostavitvi učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za 

socialna podjetja, h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečanju socialnih inovacij in 

interesa za registracijo novih socialnih podjetij, podpira rast obstoječih socialnih podjetij v vseh 

fazah razvoja, informira socialna podjetja za krepitev in promocijo socialnega podjetništva, 

prispeva k ustvarjanju novih, zelenih delovnih mest ter povezuje socialna podjetja z lokalnim 

okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom, s ciljem nadgradnje 

ustvarjanja družbenega učinka. 

 

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p. 

Partizanska cesta 15 

9250 Gornja Radgona 

PROGRAM SESTANKA: 

1. Predstavitev projekta BODI SOC 

2. Informiranje o konkretnih aktivnostih projekta v letu 2022 

3. Predstavitev socialnega podjetja Zavoda VITICA, Gornja Radgona, so.p. 

4. Vprašanja, pobude, predlogi, dileme 
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