“La creació d’empreses que ofereixen veritables
oportunitats laborals per als col·lectius més desafavorits.”
Arantxa, impulsora d’un projecte cooperatiu d’horticultura que
ofereix oportunitats laborals a persones amb diversitat funcional.

“És el model empresarial que millor aposta per la
transformació social.”

L’Àlex està ideant una empresa de calçat infantil produït a partir de la
reutilització de botelles de plàstic, basant-se en l’economia circular.

LABORATORI
DE CO-CREACIÓ
D’EMPRESES
SOCIALS

“Crec en la cooperació com a eina per canviar el món.“

Nicolàs, creador d’un portal web que vol reforçar la democratització
del sistema de licitacions.

El programa del Laboratori
de Co-creació d’Empreses
Socials compta amb el suport
de la xarxa universitària Yunus
Social Business Centre Barcelona,
una xarxa de 8 universitats amb la
voluntat de crear coneixement
i fer difusió i docència de l’empresa
i l’economia social.

Pots descobrir tots els projectes al nostre web:
www.sbcbarcelona.org/projectes-edicio-2016-17

El Yunus Social Business Center Barcelona està format
per les següents universitats:

REPTES SOCIALS

!

Suma’t a l’empresa social
per afrontar els grans
reptes socials de la ciutat

Local partners:

El Laboratori de Co-creació
d’Empreses Socials és una
iniciativa que ofereix un espai de
treball intensiu i col·laboratiu amb
l’objectiu de promoure i acompanyar
processos de gestació i creació
d’empreses socials.
www.sbcbarcelona.org

UNA INICIATIVA PER A
LA TRANSFORMACIÓ
SOCIA

L

L’associació Social Business City Barcelona és un programa d’actuació internacional, nascut
de la mà del Professor Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006, l’objectiu del qual és
promoure i donar suport a l’empresa social com a eina per a resoldre grans reptes socials.

QUÈ ENTENEM PER EMPRESA SOCIAL?
L’empresa social col·loca al mercat un producte o un servei sorgit de la detecció d’una
necessitat o repte social. Aquesta és sense ànim de lucre ja que reinverteix
els beneficis obtinguts en la seva activitat per tal de fer més efectiva
i perdurable la seva finalitat última: crear impacte positiu
i generar canvis socials.

AR
IDEAR, TESTAR I CRE

IMPACTE SOCIAL

• ETS UNA PERSONA EMPRENEDORA I VOLS RESOLDRE UN
PROBLEMA SOCIAL?
• VOLS ENGEGAR UNA INICIATIVA D’ALT IMPACTE SOCIAL,
MEDIAMBIENTAL O CULTURAL?

OFERIM:
Espai de treball intensiu i de co-creació
Tallers formatius
Metodologies creatives i innovadores
Assessorament expert individual
Experimentació i prototipatge

EN QUINS REPTES SOCIALS
VOLEM TREBALLAR?
EDUCACIÓ

ACCÉS A L’HABITATGE

CONTAMINACIÓ

AGRICULTURA URBANA

ATUR JUVENIL

MIGRACIONS
EFECTES DEL TURISME

Test i llançament

OBJECTIUS:
Crear projectes
socialment
transformadors i
mediambientalment
sostenibles

Facilitar eines
i recursos per tal que
els participants puguin
desenvolupar
i consolidar els seus
projectes d’empresa
social

Acompanyar el procés
de gestació i creació
de les empreses socials
dels participants

Entendre l’empresa
social com a eina
potencial per abordar
els reptes socials

Reflexionar entorn la
teoria del canvi i les
eines d’avaluació del
nostre impacte social

Definir i identificar els
reptes i les necessitats
socials de la ciutat

