MERILA IZBORA
Naj podpornik socialne ekonomije 2021 v
Podravju
Pogoji
Za podpornika lahko kandidira (ali je predlagana) organizacija (NVO, javni zavod,
razvojna agencija, lokalna samouprava), podjetje ali oseba, ki…

-

-

-

-

-

-

s sredstvi (materialnimi ali finančnimi) podpira delovanje, razvoj ali
zagon so.p. ali zadrug - investitor,
s svojim delovanjem/zagovorniškimi aktivnostmi vpliva na podlage in
pogoje za javno financiranje subjektov socialne ekonomije, pripravlja
predloge za spremembe predpisov, pravilnikov in zakonov, ki so povezani
s statusom so.p. in zadrug - zagovornik,
je aktiven v javnosti (sodelovanje na dogodkih, pojavljanje v medijih ipd.)
in s svojim delovanjem / ugledom/ položajem v družbi pripomore k
razvoju, večji prepoznavnosti SE - ambasador
ki s svojim strokovnim delom prispeva k raziskovanju sektorja in/ali
izobraževanju / dvigu znanj pri zainteresirani javnosti na to temo ter
razvoju sektorja - strokovnjak
s svojim znanjem in izkušnjami skrbi za prenos znanja in nudi strokovno
podporo pri delovanju socialnih podjetij in zadrug - svetovalec, mentor
s svojim delovanjem, načinom življenja, aktivnostmi pripomore k večji
prepoznavnosti sektorja in spodbuja k nakupu/uporabi
socialnopodjetniških storitev ali produktov - vplivnež -influencer
aktivno zraven rednih aktivnosti v socialnem podjetju/zadrugi deluje tudi
širše, predstavlja primer dobre prakse (v obliki sprejemanja
posameznikov in skupin, na različnih posvetih, konferencah), sodeluje
pri raziskavah in anketah o področju SE, predlaga ali aktivno izvaja
zagovorniške aktivnosti in tako pripore k izboljšanju položaja so.p. in
zadrug, pozitivni podobi in prepoznavnosti ter razvoju sektorja - socialni
podjetnik/zadružnik

...

Kriteriji
Trajanje delovanja

0-2 leto

0 točk

3-5 let

5 točk

5 in več let

10 točk

Velikost/doseg vpliva (za 2 ravni> 3 točke, za 3 >5, za 4 >7)
lokalno
regijsko
državno

Max. 7 točk

mednarodno
Aktivnosti oz. delovanje naslavlja pomembne, aktualne družbene potrebe
Slabo

0 točk

Dobro

5 točk

Zelo dobro

10 točk

Sodelovanje z različnimi deležniki (lokalne samouprave, socialna podjetja, zadruge,
javni zavodi, ministrstva, NVO-ji, podjetja, posamezniki, skupnost)
1-2 deležnika

3 točk

3-5 deležnikov

5 točk

5 ali več

7 točk

Večji dosežki, spremembe v družbi, določeni skupini, delovanju, zakonodaji ipd.
vsak dosežek - 15 točk

Skupaj:

N x 15 točk
34 + št. dosežkov x15 točk

