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Az I-SICS projekt hosszú távú célja megoldást 
találni a legfontosabb társadalmi problémákra 
a világban azáltal, hogy felhívjuk a jövő vállal-
kozóinak és vezetőinek figyelmét azokra, és 
lehetővé tesszük számukra a változás lehető-
ségét ma, egy kiegyensúlyozottabb jövő érde-
kében. 

A társadalmi problémák mérséklésére, megol-
dására irányuló céljaink elérése érdekében 
megszervezzük az I-SICS Nemzetközi Társa-
dalmi Innovációs Versenyt, amelyre várjuk 18. 
életévüket betöltött egyetemi/főiskolai hallga-
tók és felnőttképzésben résztvevők jelentkezé-
sét. 
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Társadalmi kirekesztés, szegénység, munkanélküliség,  
elöregedő társadalom, környezetszennyezés…  

KÜZDJ ELLENÜK! JELENTKEZZ A VERSENYRE,  

TEDD JOBBÁ ÖTLETEDDEL A VILÁGOT!  

MI A FELADAT? 
Olyan új ötletek (termékek, szolgáltatások vagy modellek) kidolgozása, amelyek újszerűek, a 
társadalom számára hasznosak, társadalmi igényeket elégítenek ki, és új társadalmi együttmű-
ködéseket hoznak létre.  

 
KI JELENTKEZHET? 
18. életévüket betöltött egyetemi, főiskolai hallgatók és felnőttképzésben tanulók egyénileg 
vagy max. 3 fős csapatban. 

 
MEDDIG ÉS HOGYAN JELENTKEZHETSZ? 
Jelentkezési határidő: 2016. február 29. Jelentkezés és további információ az I-SICS@gtk.uni-
pannon.hu e-mail címen. 

 
JELENTKEZZ, MERT… 
...bővítheted az ismereteidet; fejlesztheted a készségeidet; a személyes fejlődésedhez hozzájárul; új 
élményeket, tapasztalatokat szerezhetsz; kapcsolatokat építhetsz; kipróbálhatod magad nemzetközi 
környezetben; fejlesztheted a nyelvtudásodat; ötleteddel jobbá teheted a világot, segíthetsz másokon! 



♦ A versenyre 18. életévüket betöltött egyetemi, főiskolai hallgatók és felnőttképzésben ta-
nulók jelentkezhetnek egyénileg vagy max. 3 fős csapatban 

♦ A versenyzőknek a regionális versenyre ki kell fejleszteniük egy üzleti tervet társadalmi 
innováció témában 

♦ A terveket egyénileg vagy csapatban is kidolgozhatják, de minden csapatban ki kell jelölni 
egy vezetőt 

♦ A versenyzők a „The Social Enterprising Europe” (SEE)  

programjára épülő tréningen vesznek részt, mely tananyagának elsajátításával alapvető 
vállalkozói ismeretekhez jutnak 

♦ A versenyzők egy mentorral dolgoznak együtt, aki megkönnyíti a tervezési folyamatot, és 
felkészíti őket a versenyre 

♦ A regionális versenyeken legjobbnak talált 3 ötlet kidolgozója egy nagyszabású  nemzet-
közi versenyen méri össze tudását a többi regionális forduló legjobbjaival 

♦ Az üzleti tervek értékelése a „The Social Enterprising Europe” (SEE) programjára épül, és 
a projektek bemutatásán alapul 

VERSENYSZABÁLYOK 

A verseny célja felhívni a figyelmet a legfontosabb társadalmi 
problémákra, s összegyűjteni olyan ötleteket, amelyek a tár-
sadalmi innováció témakörébe tartoznak, s megoldást jelenthet-
nek a problémákra.  

Olyan innovatív ötleteket várunk, amelyek a társadalom egésze 
számára hasznosak, s céljuk nem az egyének, vállalatok, befe-
ketetők számára irányuló profitszerzés.  

Ha van egy kreatív javaslatod, ami megoldást jelenthet egy-egy 
társadalmi igényre, problémára, akkor ott a helyed az I-SICS-en! 

Vedd fel a harcot a társadalmi kirekesztés, a szegénység, a 
munkanélküliség, az elöregedő társadalom, a környezetszen-
nyezés, az alacsony iskolázottság, a bűnözés, az előítéletek, stb. 
ellen. 

AZ ÖTLETEKRŐL 



A versenyre jelentkezett hallgatók felkészítő tré-
ningen vesznek részt, melynek során a résztve-
vők elsajátítják a fenntartható  társadalmi vállal-
kozások üzleti tervezését. A tréning az ún. “The 
Social Enterprising Europe” (SEE) programjára 
épül, amelyet kimondottan úgy építettek fel, 
hogy annak elsajátításával alapvető vállalkozói 
ismeretekhez juthatsz. 

TRÉNING 

NEKED IS OTT A HELYED A TRÉNINGEN? 
 
IGEN, ha egy társadalmi célú vállalkozást akarsz indítani vagy fejleszteni! 
IGEN, ha van alapvető ismereted arról, hogy mit jelent a társadalmi vállalkozás!  
IGEN, ha nem tudod mit jelent a társadalmi vállalkozás, de kész vagy a világ megváltoztatására!  

 
LEGYÉL KREATÍV!  

LEGYÉL TÁRSADALMI VÁLLALKOZÓ! 
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