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Online konferencia a társadalmi innovációról a települési „jól-lét” szemszögéből 
2020.12.08. 
9:00-12:00 

 

Hiánypótló szakmai konferenciát szervezünk, melyen olyan előadók vállaltak szerepet, akik 
részesei társadalmi innovációs folyamatoknak, gyakorlati ismereteik mellett hosszútávú vízióval is 
rendelkeznek.  

A résztvevők számára továbbgondolásra érdemes megoldásokat, illetve elképzeléseket mutatnak 
meg, melyek egyéni, szervezeti és hálózati szinten is hasznosíthatók.  
 

Szeretettel várjuk Önt a zoom- konferencián, mely során az alábbi kérdésekre keressük a 
válaszokat: 

- Milyen megközelítései és feltétel-elemei lehetnek a társadalmi innováció tervezésének, 
mire van szükség a társadalmi innovációs folyamatok elindításához? 

- Mi szükséges szektor és ágazati szinten a társadalmi innovációk adaptálásához? 

- Milyen kapcsolat van a társadalmi innováció és szervezeti tanulási folyamatok között? 

- Milyen hálózati együttműködések segítik elő a társadalmi változásokat, amelyek 
célkeresztjében a települési „jól-lét” helyeződik? 

- Hogyan indítsunk el  Székesfehérváron egy szociális szférát érintő települési „jól-lét” 
fejlesztő hálózati programot? 

 

A konferencia előadásai és menetrendje: 

- Rosta Miklós BCE Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi docensének előadása: Szakpolitikai ajánlás - A civil szervezetek és az 
önkormányzat együttműködése  

- Magyar Dániel, az ELTE innovációs Központ igazgatójának előadása: Társadalmi innováció 
elmélete 

- dr. Szépvölgyi Ákos, Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetőjének 
előadása: HoCare 2.0- Szociális innováció a gyakorlatban 

- Kávészünet 

- Horváth Gergely, szociálpolitikus, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány szervezetfejlesztő 
trénere, EFQM 2020 Assessor előadása: A hálózati tudásterjedés és az értékteremtés 
kapcsolata 

- Huják Attila, FLX Consulting vezető szakértője, EFQM 2020 Assessor előadása: 
Értékteremtés Székesfehérváron-Szociális innováció elindítása 



- Interaktív beszélgetés a témákról a jelenlévő előadók közreműködésével 

 

A konferencia tartalmát rögzítjük, mely alapját képezi a további szakmai munkánknak. A 
rendezvényről készült videófelvételt nem hozzuk nyilvánosságra. 

A rendezvényen való részvétel díjmentes! 

Elektronikus jelentkezési űrlap elérése: 
https://forms.gle/PUh5eJJ1JJmBevNPA  

Jelentkezési határidő: 2020.12.06., 24:00 

 

Lépjünk ki a dobozainkból és teremtsünk közösen egy fenntarthatóbb világot! 

 

Várjuk sok szeretettel a konferencián! 

 

Civil Centrum Közhasznú Alapítvány csapata 

 

https://forms.gle/PUh5eJJ1JJmBevNPA

