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Markmið
verkefnisins 

Vegvísir - hvernig stofnaðar þú
samfélagsfyrirtæki í 10 skrefum. 
Námskeið um samfélagslega nýsköpun
og sjálfbæra þróun, 6 námsþættir og
viðtöl við samfélagsfrumkvöðla.   
Upplýsingasíða um stuðningsumhverfi
samfélagslegrar nýsköpunar.  

Meginmarkmið SE4Y verkefnisins er að efla
unga samfélagsfrumkvöðla. Eftirfarandi
niðurstöður verkefnisins finnur þú á
heimasíðu þess: 

Niðurstöður SE4Y verkefnisins hafa þegar vakið áhuga aðila
frá öðrum löndum en þátttökulöndum.  Niðurstöður
verkefnisins hafa verið þýddar og aðlagaðar að aðstæðum í
Tékklandi í samstarfi við CpKP (Centre for community
work). Samstarfsaðilar eru jafnframt í tengslum við
lykilhagaðila og notendur innanlands og í gegnum
samstarfsnet í Evrópu tengd menntun, þjálfun og
samfélagslegu frumkvöðlastarfi. 

Lokaráðstefna

Lokafundur og ráðstefna SE4Y
verkefnisins var haldinn á Íslandi 3. og
4. ágúst í samstarfi við Vaxandi
miðstöð um samfélagslega nýsköpun
við Háskóla Íslands.   

Þar voru niðurstöður verkefnisins
kynntar auk þess sem markmiðið var
að skapa umræðuvettvang fyrir
samfélagsfrumkvöðla á Íslandi og
styrkja tengslanet þeirra samhliða því
að bjóða upp á áframhaldandi
stuðning.    
 

Hvað svo?

http://www.socialentrepreneurshipforyouth.com/


Þú getur alltaf haft samband við samstarfsaðila og
ráðgjafa til að fá frekari stuðning. Sjá upplýsingar um
samstarfsaðila.  Nálgast má upplýsingar um ráðgjafa á
Upplýsingasíðunni:  
Einurð - Iceland
ENOROS  - Cyprus
PRISM - Italy 
CEFE Macedonia - North-Macedonia 
Organization Earth  - Greece 

Þú getur nálgast allar niðurstöður SE4Y verkefnisins á
Upplýsingasíðunni (Help Desk): Vegvísir, handbók þjálfunar á
ensku, grísku, íslensku, litáísku, makedónsku og ítölsku.  
 This can be used for self-directed training as well as
workshop training. 

Upplýsingar og
framkvæmd

Á upplýsingasíða SE4Y  má finna allar afurðir
verkefnisins. Í gegnum síðuna er jafnframt hægt að
fá upplýsingar um stuðnings- og styrkjaumhverfi
fyrir samfélagsfrumkvöðla og fyrirtæki. Á  síðunni
má finna skilgreiningar á samfélagslegri nýsköpun,
leiðbeiningar um stofnun, laga- og
rekstrarumhverfi samfélagsfyrirtækja  í
þátttökulöndunum. Þar má jafnframt finna
upplýsingar um ráðgjafa og styrki til
samfélagslegrar nýsköpunar. 

Upplýsingar um stuðningsumhverfi tengt
Evrópusambandinu má finna á ensku en
upplýsingar tengdar þátttökulöndunum má finna
á þeirra tungumálum.  
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Upplýsingasíða  

https://socialentrepreneurshipforyouth.com/is/samstarfsadilar/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/wp-content/uploads/2022/07/Icelandic_Studningsumhverfi-og-leidbeinendur.pdf
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/wp-content/uploads/2022/07/Cyprus_Mentors-and-platforms-.pdf
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/cyp/home-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-cyp/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/wp-content/uploads/2022/07/Italiano_Mentors-and-platforms-.pdf
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/mk/social-entrepreneurs-help-desk-mk/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/wp-content/uploads/2022/07/NMacedonia_Mentors-and-platforms-.pdf
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/mk/social-entrepreneurs-help-desk-mk/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/el/social-entrepreneurs-help-desk-gr/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/el/social-entrepreneurs-help-desk-gr/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/is/social-entrepreneurs-help-desk-is/
https://socialentrepreneurshipforyouth.com/is/social-entrepreneurs-help-desk-is/

