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Zistite, ako projekt CERUSI umožňuje obyvateľom
vidieckych oblastí stať sa sociálnymi podnikateľmi

PRÍBEH V SKRATKE - Podpora podnikateľských ideí v odľahlých vidieckych oblastiach

ENERGETICKÉ SPOLOČENSTVO
Inovatívny nápad z Dolného Sliezka, Poľsko

Keďže obnoviteľné zdroje sa považujú za udržateľné riešenie budúceho zvyšovania a kolísania
cien energií a problému energetickej chudoby, miestna akčná skupina z Dolného Sliezska
pracovala v 3. kole laboratórnych modulov na rozvoji myšlienky energetickej komunity.
Skupina mala možnosť vidieť, ako funguje energetická komunita v Belgicku – boli mimoriadne
inšpirovaní a odhodlaní implementovať podobné riešenie vo svojej miestnej komunite. Začali
definovaním cieľových skupín – vybrali si obyvateľov vidieckych oblastí regiónu Kladsko. Chceli
poznať aj perspektívu miestnych podnikateľov a samosprávy. Aby získali viac poznatkov,
uskutočnili sériu rozhovorov s rôznymi užívateľmi a príjemcami grantov, ako aj so
zainteresovanými stranami v ich miestnej komunite.

Ak je realizovanie podnikateľského nápadu náročné v meste, iste vám napadne, o koľko náročnejšie to
musí byť v odľahlej dedine, kde je nedostatok podporných štruktúr, ktoré podnikateľom znemožňujú
realizovať svoj podnikateľský plán bez toho, aby sa z vidieka odsťahovali.
Náš projekt CERUSI posúva túto situáciu o krok vpred: S naším inovatívnym prístupom „sociálno-
inovačných laboratórnych karavanov“ prinášame ľuďom podporu a to tak, že zbierame výzvy z
miestnych komunít a podporujeme ich v ďalšom rozvíjaní ich nápadov a riešení. Partneri zo siedmich
krajín strednej Európy, pod vedením rakúskeho centra pre sociálne inovácie, spolupracujú s miestnymi
akčnými skupinami, organizáciami na podporu regionálneho rozvoja a podnikania, mimovládnymi
organizáciami a miestnymi komunitami, aby vytvorili prostredie, v ktorom môžu podnikateľské
potenciály prosperovať.
S karavanmi dostanú občania príležitosť diskutovať o podnikateľských výzvach svojich komunít a ich
existujúcich podnikateľských nápadoch priamo v ich rodných mestách. Môžu sa tiež zúčastniť tzv.
„sociálno-inovačných laboratórii“, aby pracovali na svojich nápadoch a našli riešenia s podporou
odborníkov alebo sa spojili s možnými obchodnými partnermi, či sponzormi. Tento inovatívny
podporný rámec vytvára a upevňuje partnerstvá medzi miestnymi aktérmi, ktorí majú záujem
posunúť svoj región vpred a vymieňať si skúsenosti, aby sa ich vysnívané nápady stali skutočnosťou.

A K O  P O R O Z U M I E Ť  P O T R E B Á M  K O M U N I T Y

http://www.skyrocketplatform.eu/


Sociálne inovácie - idey a riešenia, ktoré 
vytvárajú spoločenskú hodnotu.

Ako sa nám darilo? Čítajte ďalej..
 

Zriadenie komunitnej školy v Bardejove ako modernej
alternatívy k tradičným štátnym školám v meste,
Potravinová a energetická sebestačnosť v regióne Zvolen
zabezpečená mliečnou výrobou kvalitných BIO produktov,
Podpora zamestnateľnosti dôchodcov registráciou
dedinského sociálneho podniku v Bacúchu.

PODPORA SOCIÁLNYCH PODNIKOV A ZLEPŠENIE
ŽIVOTA V REGIÓNE
Laboratórne moduly na Slovensku

Na Slovensku boli laboratórne moduly implementované ako série
online workshopov s názvom „Podpora sociálnych podnikov a
zlepšenie života v regióne“ so sociálnymi podnikateľmi. Počas
workshopov sme vyvinuli a podporili niekoľko zaujímavých
nápadov, ako napríklad:

Na workshopoch sme spolupracovali s 11 sociálnymi inovátormi.

KOMUNITNÉ TAXI
Laboratórne moduly v Českej republike a najzaujímavejší projekt

Laboratórne moduly v Českej republike sa konali v priebehu leta a jesene 2021. K rozvoju 
 podnikateľských nápadov sa celkovo prihlásilo 14 jednotlivcov alebo tímov a 9 projektov ukončilo
workshopy s rôznymi témami zameranými na zakladanie podnikov, komunálne aktivity či verejné služby.
Laboratóriá mali veľký úspech, pričom niekoľko projektov sa rozvíjalo v ďalších podporných štruktúrach
dostupných v južných Čechách.

A K O  V Y T V Á R A Ť  S O C I Á L N Y  D O P A D

Jedným z týchto projektov je Komunitné taxi, ktoré vzniklo ako reakcia
na nedostatok verejnej dopravy v lokalite Trhové Sviny a Nové Hrady.
Oblasti v blízkosti hraníc sa často stretávajú so slabými službami
verejnej dopravy. Obce silne závislé na individuálnej automobilovej
doprave musia riešiť problémy s dopravou najmä detí a starších
občanov. Cestovanie za nevyhnutnými povinnosťami, ako sú zdravotné
či administratívne služby, ale aj za kultúrnymi či spoločenskými
podujatiami je pre týchto rodinných príslušníkov veľmi dôležité.
Pracujúci dospelí s autami si však kvôli pracovným povinnostiam
väčšinou nedokážu nájsť voľný čas na ich odvoz. Riešením tohto
problému môže byť verejne zdieľané auto s vodičom. Počas
akceleračného procesu tvorcovia nápadov špecifikovali a vyjasnili
zainteresované strany, ktoré musia osloviť, kto bude ich cieľová skupina,
ako túto príležitosť komunikovať verejnosti. Svoj nápad mali možnosť
prezentovať aj pred zainteresovanými stranami z obcí.



UDRŽATEĽNÁ BYLINKÁREŇ
Urška a jej nápad na ekologické pestovanie bylín

V slovinskom regióne Podravje sa počas jari 2021 konali 3 laboratórne
moduly. Do kombinácie fyzických a online podujatí sa zapojilo viac ako 30
účastníkov, ktorí využívali inovatívne rady, dizajnovanie a obchodné
modelovanie. Na workshopoch vzniklo niekoľko skutočne skvelých nápadov,.
Zoznámte sa s jedným z nich:
Urška je mladá žena, ktorá sa s manželom a dvomi dcérami presťahovala
na vidiek. Fascinuje ju ekologické poľnohospodárstvo a obáva sa zániku
dedičtva našich predkov v oblasti bylín, vzťahu k prírode a nedostatku
socializácie.
Keďže Urška už stanovila svoju víziu pre biofarmu Svarica, účasťou na
karavanovom podujatí sa jej podarilo spojiť s niektorými zainteresovanými
stranami v miestnej oblasti a získať podporu z programu regionálneho
ekosystému pre rozvoj sociálnej ekonomiky. Počas laboratórii sa Urške
podarilo predostrieť niekoľko krátkodobých plánov a overiť ich vo fáze
spätnej väzby, kde získala ďalšie nápady pre svoju farmu.
S ekologickou farmou Urška prispeje k realizácii Udržateľných rozvojových
cieľov 2 a 3 podporou trvalo udržateľného poľnohospodárstva a blahobytu
pre všetkých.

INOVÁCIE V MODENSKÝCH APENINÁCH
Laboratória a inovatívne nápady z Talianska

V oblasti krásnych Apenín talianskej Modeny sa konali 3 laboratóriá v
troch obciach za prítomnosti 31 účastníkov z 21 organizácií. Venovali
sa 3 témam a prišli s 3 návrhmi nápadov na sociálne inovácie a
spoločne navrhli 1 výzvu na financovanie. Ste zvedaví, na aké nápady
prišli? Pozrime sa ne:
„Človek v centre" je wellness zameraný na zabezpečenie
pokojnejšieho a bezpečnejšieho života človeka a to prostredníctvom
každodenného 90 sekundového záväzku. Ponúka nástroje na
sebamonitorovanie životne dôležitých parametrov človeka, ktoré
podporujú zdravý životný štýl a znižujú komunikačnú priepasť medzi
pacientmi a zdravotníkmi.
„Sieť spoločného blahobytu komunity“ je myšlienka s cieľom
vytvorenia teritoriálnej siete sociálnych služieb založenej na
synergiách medzi aktérmi a zainteresovanými stranami z verejného,   
súkromného a neziskového sektora. Jej cieľom je integrovať miestny
verejný a medzipodnikový blahobyt.
„Obnova a opätovné využitie opustenej budovy školy“ je myšlienka,
ktorej cieľom je vytvoriť a zrekonštruovať miesto, kde sa môžu
realizovať rôzne aktivity a služby: od pomoci s domácimi úlohami pre
deti až po jazykové kurzy pre rodiny zo zahraničia.

A K O  P O D P O R O V A Ť  S O C I Á L N E  I N O V Á C I E  N A  V I D I E K U
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SPOLUPRÁCA A SPOLUNAŽÍVANIE
Vidiecke inovatívne nápady z Nemecka

Projektový partner projektu CERUSI z Nemecka - Social
Impact gGmbH vytvoril celkovo 16 inovatívnych nápadov v
laboratórnych workshopoch a to v oblasti komunitnej
otvorenej kancelárie, spoločného bývania a priestoru pre
komunitné stretnutia, udržateľného zeleného turizmu,
založenia online predajnej platformy pre miestne remeslá a
produkty, založenie miestnej komunity udržateľnej spotreby,
dedinský sociálny podnik podporujúci holokraciu v obci a
revitalizácia miestneho obchodu s potravinami na kreatívne
miesto pre účely komunitných stretnutí.

Aj keď sa vidiek vo väčšine nemeckých častí
vyľudňuje, medzi obyvateľmi miest sa obnovuje
potreba zeleného a spoločného života. Projekt
Großraumbüro je mnohostranný v nasledujúcich
troch dimenziách: bývanie (spoločné priestory),
práca (coworkingový priestor) a tvorba (kultúrne
centrum). Tím projektu tvoria najmä bývalí
obyvatelia mesta, členovia združenia vytvoreného
práve na tento účel. Projekt sa odštartuje
vytvorením vidieckeho coworkingového priestoru
(nemecký trend v rokoch 2018-2019) a kultúrneho
priestoru. Workshopy a škola založená na
prírodných témach sa navrhnú s cieľom, aby sa
ľudia opäť spojili s prírodou a zároveň sa od nej
učili. Keď bude projekt úspešne rozbehnutý,
postaví sa aj obytná časť.

K A Ž D Ý  M Ô Ž E  B Y Ť  T V O R C O M  Z M E N Y



KEĎ SA KONIEC STANE NOVÝM ZAČIATKOM
Čo plánuje EÚ     

vytvorenie správnych rámcových podmienok pre
prosperitu sociálnej ekonomiky,
otváranie príležitostí a podpora budovania kapacít,
posilnenie uznania sociálnej ekonomiky a jej potenciálu.

AKČNÝ PLÁN PRE SOCIÁLNU EKONOMIKU
Budovanie ekonomiky, ktorá pracuje pre ľudí

Európska komisia prijala 9. decembra 2021 nový akčný plán
pre sociálnu ekonomiku s cieľom zvýšiť sociálne investície,
podporiť aktérov sociálnej ekonomiky a sociálne podniky pri
ich zakladaní, rozširovaní, inováciách a vytváraní
pracovných miest. Akčný plán sa uskutoční 
 prostredníctvom série nasledovných iniciatív:

Akčný plán navrhuje rôzne akcie na obdobie 2021 – 2030 so
zameraním na oblasti ako štátna pomoc, právne rámce,
sociálne zodpovedné verejné obstarávanie, podpora
sociálnej ekonomiky, prístup k financovaniu, atď.

DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIECKE OBLASTI EÚ
Pre odolnejšiu, silnejšiu, prepojenú a prosperujúcu Európu

Vidiecke oblasti Európy nám poskytujú stravu, ubytovanie, prácu a základné ekosystémové služby. S cieľom
zabezpečiť, aby vidiecke oblasti mohli aj naďalej plniť tieto základné úlohy, Európska komisia stanovila dlhodobú
víziu pre vidiecke oblasti EÚ do roku 2040, pričom identifikuje výzvy a obavy, ktorým čelia a zároveň zdôrazňuje
niektoré z najsľubnejších príležitosti dostupných v týchto regiónoch. Vízia navrhla Vidiecky pakt a Akčný plán EÚ
pre vidiek, ktorých cieľom je posilniť prepojenosť, odolnosť a prosperitu vidieckej Európy.

K A Ž D Ý  M Ô Ž E  B Y Ť  T V O R C O M  Z M E N Y

DLHODOBÁ VÍZIA VIDIEKA



KEĎ SA KONIEC STANE NOVÝM ZAČIATKOM
           a NAŠE plány dobudúcna

RAKÚSKO

NADNÁRODNÁ STRATÉGIA PRE SOCIÁLNE INOVÁCIE NA VIDIEKU
Stratégia, ktorá podporuje sociálne inovácie a podnikanie vo vidieckych oblastiach

Nadnárodna stratégia pre sociálne inovácie na vidieku je založená na výstupoch, aktivitách a skúsenostiach
projektu CERUSI a zohľadňuje nedávny výskum regionálneho rozvoja a politík EÚ.
Stratégia vychádza z definície sociálnych inovácií Centra sociálnych inovácií (ZSI GmbH), v ktorej sa uvádza, že
„sociálne inovácie sú nové alebo efektívnejšie postupy, ktoré dokážu riešiť spoločenské problémy a ktoré si
osvojujú a úspešne využívajú jednotlivci, skupiny a organizácie, ktorých sa to týka.."
Nadnárodná stratégia sa zameriava na rôzne fázy inovačného procesu (problematizácia, plánovanie,
prispôsobenie a stabilizácia) a opisuje príslušné faktory, o ktorých sa zistilo, že sú nepriaznivé pre inovačné
iniciatívy, ako aj priaznivé faktory potrebné na vznik sociálnych inovácií. V každej fáze inovačného cyklu
poskytuje stratégia politické riešenia, ako aj nástroje a metódy vyvinuté a/alebo testované v národných
pilotných projektoch medzinárodného projektu CERUSI.
Stratégiu sprevádza vytvorenie sociálno-inovačného partnerstva, ktoré zabezpečí udržateľnosť výstupov
projektov a zvýši povedomie a znalosti o sociálnych inováciách a podnikaní. Prvými signatármi sú partneri
projektu. Ak máte záujem o partnerstvo a spoločné aktivity, poprosíme vás o podpísanie Memorandum o
spolupráci a kontaktovali nás prostredníctvom webovej stránky CERUSI.

Vytvorenie „modelového regiónu pre biohospodárstvo a
obehové hospodárstvo“: zahŕňa zdroje surovín
(poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky a biogénny
odpad, zvyšky a vedľajšie produkty) a využitie týchto
biologických surovín (potraviny , krmivo, materiály,
energia). Model pracuje aj so zdieľaním, lízingom,
opätovným použitím, opravou, renováciou a recykláciou
existujúcich materiálov a produktov tak dlho, ako je to
možné.

Lokálny akčný plán Südburgenland (Rakúsko) bol vytvorený na
základe príspevkov 18 zainteresovaných strán zapojených do
lokálnych politických fór a je zameraný na tieto aktivity:

Regionálne rozvojové centrum Jormannsdorf (NeReDeCe)
zintenzívni svoje aktivity tak, aby spojilo všetkých dôležitých
aktérov, ktorí majú záujem o trvalo udržateľný rozvoj regiónu.
V spolupráci s univerzitami a školami v regióne sa preto budú
rozvíjať rôzne inovatívne formy spolupráce a komunikácie.

LOKÁLNE AKČNÉ PLÁNY
Kroky našich regiónov

A K O  S P O L O Č N E  B U D O V A Ť  B U D Ú C N O S Ť  



KEĎ SA KONIEC STANE NOVÝM ZAČIATKOM
   a NAŠE plány dobudúcna

 

GERMANY

Cieľom lokálneho akčného plánu v Nemecku je podporiť väčšiu
angažovanosť občanov a tým vybudovať infraštruktúru, sociálne
pripravené prostredie a inovačné klastre pre sociálne inovatívne nápady v
menších komunitách (ako napríklad dediny/miestne komunity s približne 
5 000 obyvateľmi vo východnom Nemecku). Akčné plány by sa mali
zamerať na budovanie regionálnych inovačných zoskupení
prostredníctvom ekosystému sociálnych inovatívnych nápadov na lokálnej
úrovni a to nielen na základe toho, či sú komunity blízko väčších mestských
centier. Podstatou by malo byť aj vytváranie regionálnych inovačných
centier, nezávislých od vplyvu väčších mestských uzlov, ktoré môžu
fungovať nezávisle a samostatne. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť vďaka
formátom spoločnej tvorby a pravidelným zhromaždeniam miestnych
orgánov, starostov, malých podnikov a angažovaných občanov. Vzhľadom
na povahu miestnej infraštruktúry v odľahlých vidieckych oblastiach vo
väčšine východného Nemecka, akčné plány navrhujú vytvorenie spoločnej
vízie, ktorá by viedla každé z týchto stretnutí, čím by prispela k sociálnej
súdržnosti miestnej vidieckej komunity alebo dediny. Niektoré podujatia by
sa mali konať fyzicky v rôznych centrách, ktoré zabezpečujú okruh
angažovaných občanov zapojených do procesu spoločnej tvorby. S cieľom
zapojenia menšej skupiny do tohto procesu by sa mali organizovať aj
digitálne podujatia (realizované poskytovateľmi online videohovorov) a
zároveň využívať nástroje online spolupráce v  kolobehu nepretržitých
fyzických stretnutí.

SLOVENSKO
Lokálny akčný plán na Slovensku je reakciou na aktuálnu situáciu v
sociálnej ekonomike a zároveň návrhom na riešenie týchto
problémov s využitím metód vyvinutých počas projektu CERUSI.
Cieľom prvej akcie je zlepšiť komunikáciu medzi slovenskými
regiónmi a národnými inštitúciami a naopak. Druhá akcie smeruje
k podporeniu tvorby sociálno-inovatívnych nápadov podnikateľov
a poskytnutiu podpory a pomoci ďalšiemu rozvoju sociálnej
ekonomiky. Tretia akcia využije Akadémiu sociálnych inovácii na
vidieku ako podporný vzdelávací nástroj pre sociálnych
podnikateľov. Naším cieľom je využiť aj CERUSI Skyrocket ako
užitočnú platformu na prezentáciu nápadov sociálnej ekonomiky,
prepojenie kontaktov a získanie možných sponzorov popri menej
efektívnej štátnej investičnej pomoci alebo ako jej možnú
alternatívu.

ČESKÁ REPUBLIKA Hlavným cieľom akčného plánu českého partnera RERA je začleniť
koncept sociálno-inovačných laboratórnych karavanov do nosnej
štruktúry v južných Čechách. Hlavným partnerom pre budúcu
realizáciu konceptu je Jihočeský vedecko-technický park, ktorý
organizuje aj ďalšie akceleračné aktivity v regióne. Druhá akcia plánu
je zameraná na presun myšlienky do Stredných Čiech, kde by ju
realizovalo Stredočeské inovačné centrum. Tretia akcia je
plánovaná ako vzájomné učenie sa a komunikácia medzi južnými
Čechami a Strednými Čechami.

A K O  S P O L O Č N E  B U D O V A Ť  B U D Ú C N O S Ť



KEĎ SA KONIEC STANE NOVÝM ZAČIATKOM
     a NAŠE plány dobudúcna

 

TALIANSKO

Vytvorením dopadového investičného fondu pre iniciatívy
zmiešanej ekonomiky.
Využitím skúseností z projektu CERUSI udržiavaním zmiešaného,
virtuálneho (platforma Skyrocket) a fyzického (sociálno-
inovačné laboratórne karavany) nástroja ako akcelerátora
sociálnych inovácií.

S cieľom prekonania nedostatkov sociálnej infraštruktúry vo
vidieckych oblastiach musia verejní a súkromní aktéri spoločne
podporovať sociálne inovácie. Verejné orgány musia byť zároveň
aktivátormi inovačného procesu.
Ako to urobiť?

POĽSKO
Zhromažďovanie rozptýlených zdrojov na sociálne inovácie a
propagácia súboru miestnych nástrojov pre inovácie ako miesta,
kam môžu prísť všetky zainteresované strany zapojené do
sociálnych inovácii.
Posilniť postavenie žien – miestnych lídrov, ako najaktívnejšie členky
svojich komunít, zapojené do rôznych aktivít, ktoré môžu podporiť
rozvoj sociálnych inovácií.
Zapojiť predstaviteľov samosprávy – samospráva je podstatným
faktorom, ale ako ukázali konzultácie, je to prekážka sociálnych
inovácií. Preto musíme regionálnym aktivistom, akými sú
starostovia, poslanci či predstavitelia samosprávy, poskytnúť viac
vedomostí, nástrojov a inšpirácií, ako spoločne pripravovať lokálne
konzultácie, diagnostiky a projekty.

Hlavným cieľom lokálneho akčného plánu pre Poľsko je integrovať a
replikovať nástroje projektu CERUSI a praktické znalosti potrebné pre
miestnych sociálnych inovátorov  zamerané na tri piliere:

Z vyššie uvedeného vyplývajú 3 návrhy opatrení:
1.)  Súbor nástrojov miestnych inovácií
2.) Škola pre miestne inovátorky
3.) Online kurz pre predstaviteľov samosprávy

SLOVINSKO

Podporovať sociálne podniky pri realizácii ich potenciálu pre
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast regiónu;
Podporovať priaznivý ekosystém pre rast sociálnej ekonomiky v
regióne;
Prispieť k zelenému a udržateľnému prechodu regiónu so
zamraním na obehové hospodárstvo.

Lokálny akčný plán pre región Slovinsko – Podravje stavia na
aktivitách, výstupoch a výsledkoch projektu CERUSI s cieľom naďalej
podporovať sociálne inovácie a sociálne podnikanie v regióne, najmä
v jeho vidieckych oblastiach. Partnerstvá, ktoré vznikli počas
implementácie sociálno-inovačných laboratórnych karavanov a
lokálnych politických fór, vedú k spoločnému plánovaniu a príprave
projektov a aktivít s cieľom podpory sociálnych inovácii a ekonomiky
a využijú jej potenciál pre ekologický, trvalo udržateľný región a jeho
inteligentný, dlhodobý a inkluzívny rast. Poznatky, skúsenosti a
nástroje z projektu CERUSI sú dôležitým článkom v reťazci pri
budovaní lepšej spoločnosti v regióne aj mimo neho.
Cieľom lokálnych akcií prezentovaných v tomto dokumente je:

A K O  S P O L O Č N E  B U D O V A Ť  B U D Ú C N O S Ť



ČO SME SI VZALI Z PROJEKTU CERUSI
Niečo pre Vás...

 

VZDELÁVAJTE SA S AKADÉMIOU SOCIÁLNYCH INOVÁCII
NA VIDIEKU
Získajte potrebné vedomosti

Ak chcete zistiť viac o sociálnych inováciách vo vidieckom kontexte,
Akadémia sociálnych inovácii na vidieku je pre vás tým pravým miestom.
Obsahuje všetky potrebné informácie rozdelené do piatich modulov.
Videá zahŕňajú návrh hodnotových návrhov, model sociálneho podnikania,
riadenie vplyvu a obehové hospodárstvo. Ďalšou výhodou Akadémie je
možnosť absolvovať ju v rodnom jazyku. Dostupné jazyky sú angličtina,
poľština, nemčina, taliančina, čeština, slovenčina a slovenčina. Po každom
module máte možnosť absolvovať záverečný kvíz a získať certifikát.
Okrem toho môžete použiť RSI Toolbox, ktorý predstavuje základný obsah
školiaceho programu Akadémie sociálnych inovácii na vidieku.

RADOSŤ ZO SOCIÁLNYCH INOVÁCII NA VIDIEKU
Kuchárska kniha, vďaka ktorej fungujú dobré nápady

Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach sú hnacou silou udržateľného
hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rastu. Pomáhajú
vidieckym komunitám, ktoré sa snažia vyrovnať s nevhodnou spoločenskou
infraštruktúrou a regresívnym vývojom. S využitím vhodnej podpornej siete
majú miestne inovácie riadené občanmi potenciál nielen inšpirovať, ale aj
otestovať nápady, experimentovať a zakladať nové podniky. Ak
potrebujete informácie o tom, ako získať najlepšie nápady od ľudí žijúcich
vo vidieckych komunitách a ako ich uskutočniť, zoberte si našu kuchársku
knihu a naučte sa o chutných praktických nástrojoch a metodológiách pre
zapojenie miestnych občanov – vrátane kreativity a inšpirácie!

SKYROCKET PLATFORMA
Miesto, kde sa výzvy stretávajú so sociálnymi inováciami

Are you wondering how to prepare your innovative and impacting
idea? Do not hesitate to take a look on the Skyrocket Platform! You
will find all the ingredients to “cook” your project, the tools to setting it
up, the appropriate “grammar” to describe what are you planning to
do and the right stakeholders to engage. After the innovative idea is
“cooked”, the Skyrocket Platform is the place where you can serve it to
potential users, supporters, funders or interact and discuss main social
issues with other innovators. On the platform you can also have your
own space to present your organisation, create a private working
space and, of course, tell the world about your challenge or
innovation. It’s free of charge and allows you to make an impact!

Akadémia
sociálnych
inovácii na

vidieku

Skyrocket platforma

Kuchárska kniha sociálnych
inovácii na vidieku

K A Ž D Ý  M Ô Ž E  B Y Ť  T V O R C O M  Z M E N Y

https://skyrocketplatform.eu/en/sign-up


„Verte  „inštinktom“ miestnych občanov, ktoré vám hovoria – predtým, ako sa pohnete vpred, mali by ste zvážiť
niektoré uhly pohľadu. Porozprávajte sa s ľuďmi z miestnej komunity, opýtajte sa na ich názory, perspektívy a bolestivé
body. Práve takto strávite menej času hádaním, o čom by mal váš projekt byť a na čo by ste sa v ňom mali zamerať.
Omnoho viac ľudí vo vašej miestnej komunite, než by ste si mysleli, je ochotná podeliť sa o svoje myšlienky – nechajte
sa týmito postrehmi prekvapiť v ďalšom rozvoji vášho sociálne inovatívneho nápadu. Boli sme veľmi prekvapení, aké
skvelé nápady (ako je miestna komunitná sauna), môžete vytvoriť na rôznych miestach (v miestnom supermarkete, na
obecnom ihrisku, počas občianskych zhromaždení, dedinských hudobných slávností, kostolov, viacgeneračných bytov,
atď.). “

 Florian

„Komunikácia, participácia a angažovanosť sú nanajvýš dôležité, pokiaľ ide o vytváranie
ekosystému, v ktorom sa môžu objaviť sociálne inovácie. Vidiecki občania musia byť zapojení
inovatívnymi a kreatívnymi prostriedkami (ako je náš koncept sociálno-inovačných
laboratórnych karavanov) a je potrebné im poskytnúť priestor na sebarealizáciu. To je kľúčové
pre budovanie dôvery a prijatia. Čím lepšie sa to dosiahne, tým bude inovatívna iniciatíva
úspešnejšia!
Radi by sme poďakovali všetkým členom projektového tímu CERUSI za ich tvrdú prácu a
odhodlanie pre projekt, ako aj ich vášeň pre sociálne inovácie. Pokračujme spoločne v našej
práci pri riešení vidieckych výziev a zvyšovaní povedomia o dôležitosti sociálnych inovácií v
stredoeurópskych oblastiach! “

Želáme veľa úspechov,
Stefanie & Wolfgang

ČO SME SI VZALI Z PROJEKTU CERUSI
...a niečo pre nás.

 

ČO SI BERIEME Z DVOJROČNEJ SPOLUPRÁCE?
 

Partneri projektu CERUSI už dva roky spolu úzko spolupracujú, učia sa jeden od druhého a
zdieľajú svoje poznatky o inovatívnych spôsoboch, ako riešiť vidiecke výzvy a podnietiť sociálne
inkluzívny regionálny rozvoj. Bola to vzrušujúca a inšpirujúca cesta! Nebolo to vždy jednoduché,

pretože v dôsledku pandémie COVID-19 bolo potrebné vykonať veľa úprav a zmien, ale
nakoniec sa prekážky podarilo prekonať a vďaka odhodlaniu všetkých partnerov projektu bol

projekt úspešný!
 

Č O  P O V E D A L I  P R O J E K T O V Í  P A R T N E R I

„Keď sa spätne pozrieme na celý priebeh projektu, je potrebné povedať, že sociálno-
inovačné laboratórne karavany sa ukázali ako veľmi dobrý nástroj k nadviazaniu kontaktu s

ľuďmi a na diskusiu o rôznych výzvach a možných riešeniach.
S povzbudivou, čerstvo pripravenou kávou v uvoľnenej atmosfére to funguje dvojnásobne.

Kľúčom k úspechu práce v laboratórnych moduloch bolo spojiť rôznych aktérov a
zainteresované strany, presvedčiť ich, aby premýšľali mimo rámca a zároveň podporiť

medzisektorovú spoluprácu.“
 

 Andrea & Thomas



ČO SME SI VZALI Z PROJEKTU CERUSI
...a niečo pre nás.

 
 

„Projekt CERUSI nám so svojimi sociálno-inovačnými laboratórnymi karavanmi odhalil
skutočné výzvy vidieckych oblastí, ktorým čelia miestne komunity. A tiež nám pomohol
objaviť skutočné perly – nápady od miestnych, ktoré potrebovali trochu lesku, aby zažiarili.
Uvedomili sme si, že miestni obyvatelia môžu byť najlepšími tvorcami zmien a že sme sa
všetci v tomto procese veľa naučili. Mnoho sme sa naučili aj od partnerov projektu, ktorí
doňho priniesli rôzne ingrediencie – zvedavosť, pracovitosť, kreativitu, vedomosti a
skúsenosti zo sociálnych inovácií na vidieku, o ktoré sa delíme so širokou verejnosťou v
Akadémii ako aj Kuchárskej knihe.
Ďakujeme projektovým partnerom a všetkým účastníkom za cennú spoluprácu a
oznamujeme im: Toto nie je koniec, toto je nový začiatok!“

Mateja & Aljaž

Č O  P O V E D A L I  P R O J E K T O V Í  P A R T N E R I

“Nezisková organizácia EPIC realizovala niekoľko projektov EÚ venovaných téme sociálnej
ekonomiky. V priebehu projektu CERUSI sa nám vďaka spolupráci so skúsenými expertami

na sociálnu ekonomiku, sociálnymi podnikateľmi a ďalšími účastníkmi projektu podarilo
zhrnúť hlavné problémy sociálnej ekonomiky na Slovensku. S cieľom pomôcť súčasnej

sociálno-ekonomickej situácii bola sumarizácia spolu s možnými riešeniami týchto
problémov doručená na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavným odkazom

projektu CERUSI pre náš tím preto je: Nikdy nepremeškajte príležitosť pomôcť svojej
krajine stať sa jej lepšou verziou! 😊”

 
Petra & Eva

„Projekt CERUSI bol nabitý skvelými praktickými aktivitami a realizovaný úžasnými
kolegami v celej strednej Európe. Aj keď boli tieto dva roky implementácie silne
ovplyvnené pandémiou, sme veľmi radi, že sme všetky tieto úlohy zvládli. Najväčšou
hodnotou pre nás je, že myšlienka sociálno-inovačných laboratórnych karavanov vládne
aj po ukončení projektu a bude naďalej implementovaná v našom regióne.“

Zdenek & Matouš

“Dva roky úžasnej spolupráce sa blížia ku koncu! CERUSI je určite plne pandemický projekt...
najčastejšia veta, ktorá odoznela, bola : „prepáčte mi, že som nezapol mikrofón“... 

a kolegov nepoznáme inak ako na obrazovke notebooku! Ale aká cesta nás spolu čaká...
Úžasné partnerstvo, majstrovské vedenie a oddanie sa tým najlepším riešeniam s tým

najkreatívnejším spôsobom.
A to najlepšie nakoniec! Skyrocket platforma s Akadémiou sociálnych inovácii na vidieku a

RSI_Toolbox sa musí ďalej používať. To, čo si všetci z projektu odnesieme, je neoceniteľná
hodnota sieťovania alebo ešte lepšie - komunity otvorených a štedrých priateľov, ktorí

zdieľajú vôľu podporiť zmenu.“
 

 Davide



ČO SME SI VZALI Z PROJEKTU CERUSI
...a niečo pre nás.

 
 

„Vďaka projektu CERUSI sme dali hlas vidieckym územiam a vnútrozemským oblastiam
krajín strednej a východnej Európy, ktoré chcú vytvárať sociálne inovácie a
experimentovať s nimi. Na spustenie užitočných projektov, ktoré uspokoja zmapované
potreby, je veľmi dôležité poskytnúť pomoc pri spoločnom navrhovaní riešení a zahrnení
viacerých aktérov. Návšteva regiónu a načúvanie príbehom ľudí je prvým krokom k
stotožneniu sa s definovanými výzvami a nájdeniu nápadov na udržateľnú zmenu.“

Anna

Č O  P O V E D A L I  P R O J E K T O V Í  P A R T N E R I

„Vďaka aktivitám realizovaným v rámci projektu CERUSI sme sa naučili, že v oblastiach
vzdialených od veľkých miest sú kľúčové dva aspekty – spoznávanie skutočných problémov,
ktoré sa objavujú na vidieku a ako mimoriadne aktívni a ochotní vytvárať inovatívne riešenia

sú miestni lídri. A tým, že im poskytneme znalosti, nástroje, príklady už implementovaných
inovácií a predovšetkým prepojíme ich vidiecke a okrajové regióny, budú môcť vyvíjať

inteligentné riešenia.“
 

Dorota, Kasia, Ola &Kamila

Toto nie je koniec,
pridajte sa k 

Partnerstvu sociálnych inovácii na
vidieku a podpíšte

Memorandum o spolupráci

Memorandum
 o spolupráci

https://drive.google.com/file/d/1FK0bPHQZ-od6xENTq6oIy_Xd7zxEa9nu/view
https://drive.google.com/file/d/1FK0bPHQZ-od6xENTq6oIy_Xd7zxEa9nu/view
https://drive.google.com/file/d/1FK0bPHQZ-od6xENTq6oIy_Xd7zxEa9nu/view
https://drive.google.com/file/d/1FK0bPHQZ-od6xENTq6oIy_Xd7zxEa9nu/view

