НАЦИОНАЛНО ФИНАЛЕ ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Национално финале најбољих социјалних предузећа Србије одржано је у уторак, 24.
априла, у Београду, у организацији Достигнућа младих у Србији. Ово такмичење је део
европског програма из социјалног предузетништва који поред наше земље обухвата још
девет земаља (Грчку, Шпанију, Данску, Белгију, Румунију, Малту, Италију, Немачку и
Холандију).
На такмичењу је учествовало 14 социјалних предузећа која се у оквиру својих ученичких
компанија баве решавањем одређеног друштвеног проблема на економски одржив начин
(из средњих школа из Ужица, Лесковца, Ниша, Београда, Ариља и Прокупља). Међу
најбољим предузећима се нашло чак пет предузећа из наше школе.
Представници наше школе су социјална предузећа: "Eco-pen", "Меско", "Quatro security" и
"Honey packs". Задатак ученика је било снимање промо филма који приказује суштину
пословне идеје и израда презентације. На такмичењу су приказани филмови и
презентације, а затим су ученици одговарали на питања жирија. Ментори ученицима су
професорке Биљана Миликић и Бранкица Тодоровић.
Социјално предузеће "Eco-pen" су представљали ученици одељења IIIпа: Михајло
Цвијовић, Сандра Љубојевић и Мирела Грачанац. Својим филмом и презентацијом су
указали на потребу заштите животне средине и одрживог привредног развоја.

Михајло Цвијовић, Сандра Љубојевић и Мирела Грачанац

Социјално предузеће "Меско" и ученице одељења IVе1: Радојка Петровић, Јована
Стојановић и Данијела Јанковић су презентовале пројекат који је везан за оживљавање
села, повратак младих и незапослених на напуштена сеоска домаћинства и производњу
сувомеснатих производа.

Радојка Петровић, Јована Стојановић и Данијела Јанковић

Социјално предузеће ''Quatro security'' са ученицима Петром Петровићем, Даницом
Ристановић, Кристијаном Ћосић и Сретеном Чанчаревићем (одељење IIIпа) је
презентовало занимљив пројекат који је везан за повећање безбедности у саобраћају.

Петар Петровић, Даница Ристановић, Кристијана Ћосић и Сретен Чанчаревић

Социјално предузеће "Honey packs" са ученицама Ксенијом Васић, Маријом Чарапић,
Вањом Браловић, Теодором Караичић и Маријом Булић (одељење IIIфа) је представило
пословну идеју која је везана за производњу меда, иновативне амбалаже за производе од
меда и запошљавање теже запошљивих категорија становништва.

Ксенија Васић, Марија Чарапић, Вања Браловић, Теодора Караичић и Марија Булић

