
Bistvo razvoja podjetništva je v prepoznavanju priložnosti in 
oblikovanju odgovorov nanje. Segment starostnikov postaja 
eno izmed področij, za katero velja razviti tržno zanimive 
rešitve. Projekcije prebivalstva namreč kažejo, da bo leta 2030 
že že skoraj 25 % vseh Slovencev starih vsaj 65 let, leta 2060 pa 
že malo manj kot 35 %.  

V okviru mednarodnega projekta WIDER se Razvojni center 
Srca Slovenije kot partner vključuje v izobraževalni proces za 
spodbujanje inovacij na tem področju. 

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega izobraževalnega 
modula, ki bo potekal v času od 24. septembra do 29. 
oktobra 2013. Izobraževanje z motivacijskimi delavnicami bo 
organizirano 6 zaporednih torkov, vsakokrat z začetkom ob 14. 
uri in s trajanjem 3 – 4 ure, odvisno od vsebinskega sklopa. 

MOTIVACIJSKE DELAVNICE ZA PODJETNIKE

PREHITITE OSTALE - IZKORISTITE NOVE 
POSLOVNE PRILOÆNOSTI V SEGMENTU 
STAROSTNIKOV



Komu je izobraževanje namenjeno:
• podjetnikom, ki razvijate izdelke ali storitve, primerne za čim daljše 

samostojnejše bivanje starostnikov v različnih bivanjskih okoljih.

Zakaj si je vredno vzeti čas in se udeležiti izobraževanja:
• seznanili se boste s ključnimi vsebinami, povezanimi z učinkovitim 

oblikovanjem izdelkov in storitev za starostnike (uveljavljeni predavatelji iz 
prakse in iz akademske sfere),

• imeli boste možnost vključitve v realen projekt – snovanje in oprema bivalnih 
enot za starejše občane (konkretni poslovni dogovori),

• vključili se boste v mednarodno mrežo ponudnikov in tako razširili možnosti 
za svoje poslovanje,

• s projektom, ki ga boste oblikovali v okviru nadaljnjih izobraževanj, boste 
lahko že v letu 2014 kandidirali za subvencijo v okviru mednarodnega 
projekta WIDER.

Število mest je omejeno, zato vas vabimo, da se prijavite do ponedeljka, 23. 9. 
2013 oz. do zapolnitve prostih mest na naslov mija.bokal@razvoj.si ali po telefonu 
01 – 89 62 719. V prilogi si lahko ogledate program izobraževanja. Več informacij 
najdete na spletni strani www.razvoj.si. Veselimo se sodelovanja in vas prijazno 
pozdravljamo!

Aleksandra Gradišek
direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije

Litija, 16. 9. 2013

P.S. Izkoristite priložnost in razširite področje svojega poslovanja. Vzpostavite nove  povezave  in pridobite sredstva 
za sofinanciranje razvoja lastnih idej.


