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         Dunaj, 10. april 2013 

 
 

Prestižna mednarodna nagrada  

za izjemne trajnostne in poslovne dosežke “SEA OF EXCELLENCE” gre v Slovenijo 
 
 

Mag. Andreja Kodrin, ustanoviteljica in predsednica Challenge:Future, v Sloveniji ustanovljene platforme za 

socialne inovacije in razvoj potenciala mladih, je na Dunaju prejela prestižno mednarodno nagrado SEA 

(Sustainable Entrepreneurship Award) v kategoriji za izjemne dosežke (SEA of Excellence). 

 

SEA (Sustainable Entrepreneurship Award) nagrada se podeljuje na letni ravni za najvišje poslovne 

dosežke ter za najboljšo idejo in projekt s področja trajnostnega podjetništva. Žirija je izbrala med 

260 prijavljenimi zmagovalca za najboljšo idejo in projekt ter podelila najprestižnejše priznanje SEA 

of Excellence. Globalni projekt in gibanje Challenge:Future je prepričal mednarodni Klub 

trajnostnih podjetnikov na osnovi izjemnih dosežkov, saj so med finalisti izglasovali mag. Andrejo 

Kodrin za prejemnico SEA of Excellence 2013, ki si je nagrado delila z Michaelom Braungartom, 

soavtorjem koncepta »Od zibke do zibke« (Cradle to Cradle) in znanim aktivistom organizacije 

Greenpeace.  Nagrada je namenjena posameznikom, ki so vizionarji in ki so razvili inovativne 

modele za oblikovanje prihodnosti.  

In prav trajnostni razvoj je področje, ki je izjemnega pomena za pionirje razvoja prihodnosti, zato 

gre za edinstven dosežek tudi Slovenije, saj je že lansko leto v kategoriji najboljšega projekta 

zmagala Slovenka Bianca Žvorc Morris z BeeZeeEco Kids, letos pa potuje v Slovenijo še ena 

prestižna nagrada.  

 

Andreja Kodrin je nagrado prejela zaradi ustanovitve in večletnih globalnih dosežkov projekta 

Challenge:Future (www.challengefuture.org), ustanovljenega leta 2009 v Sloveniji, ki je v preteklih 

treh letih pritegnil 33.000 mladih iz vsega sveta in jih usmeril v podjetniško miselnost reševanja 

osebnih izzivov in socialnih problemov. V zadnjih štirih mesecih so v partnerstvu z mednarodnim 

združenjem za razvoj managementa CEEMAN, svetovalnim podjetjem A.T. Kearney in Univerzo v 

Mariboru aktivirali 1.360 skupin mladih iz 106 držav, ki iščejo rešitve na področju brezposelnosti 

mladih, gospodarske nekonkurenčnosti Srednje in Vzhodne Evrope ter na področju potrebnih 

sprememb v izobraževanju, ob tem pa sočasno razvijajo svoje sposobnosti za pridobitev 

zaposlitve, samozavest in podjetniško miselnost.  

 

Ob podelitvi nagrade na Dunaju v palači Hofburg pred tisoč udeleženci je mag. Andreja Kodrin 

nagovorila navzoče: » Svet je v položaju, ko mora prav vsak posameznik stopiti iz svojega območja 

udobja in se aktivno vključiti v soustvarjanje družbe in v reševanje izzivov. Mladi so zaradi velike 

brezposelnosti še posebej ranljiva skupina, vendar ni druge poti, kot da si rešitve za svojo 

zaposlitev in prihodnost soustvarijo sami, ob tem pa prispevaju k blagostanju tudi svoje lokalne 

skupnosti. Hvaležna sem, da je glas zame in za Challenge:Future potrdil, da smo na poti nove 

globalne civilizacije, ki bo na temelju sodelovanja, soustvarjanja in sobivanja. Zato si to nagrado 

delim s tisočerimi, ki jim daje upanje, da ne majhnost države in ne ekonomska kriza niso prepreka 

za globalno priznane dosežke«. 

 



 

 

V Sloveniji se lahko veselimo še enega izjemnega dogodka, in sicer se bo osemdeset izbranih 

mladih iz vsega sveta med 20. in  26. septembrom letošnjega leta udeleželilo zaključnega 

dogodka C:F Summit 2013, ki bo v Mariboru, Ljubljani in na Bledu. V sklopu tega dogajanja bo 

izpeljana štiridnevna zaposlitvena delavnica, skupni projekt z mladimi in mladinskimi 

organziacijami v Mariboru, poslovna konferenca v Ljubljani ter udeležba mladih na visoki 

konferenci za izobraževanje, ki jo bosta na Bledu organizirala mednarodno združenje za razvoj 

managementa CEEMAN in iniciative v sklopu Združenih narodov PRME (Principles of Responsible 

Management Education). Ob robu tekmovanja Challenge:Future v letu 2013 se po številnih 

državah, kot so Turčija, Latvija, Indija, Pakistan, Ruanda, Uganda, Danska,  izvajajo zaposlitvene 

delavnice, med 18.5. in 14.6. pa bo v Singapurju prvič organiziran kar pet tedenski C:F Summit Asia 

s temo Socialno podjetništvo in spremembe v izobraževanju. 

 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

 
Challenge:Future je globalna platforma, ustanovljena z namenom spodbujanja inovativnega ter predvsem 
do prihodnosti, družbe in narave soodgovornega delovanja in ustvarjanja mladih. Od leta 2009 do danes se 

je priključilo 33.000 mladih, ki so samo v lanskem letu prispevali 1.469 idej in izboljšali življenja 270.000 otrok. 

 

 

 

 
Če imate kakršnakoli vprašanja ali če želite še kakšno izjavo, vam bomo z veseljem odgovorili. 

Pošljite nam email na metka@challengefuture.org 

 

Hvala in lep pozdrav, 

 

Metka Ule Novak 

metka@challengefuture.org 

Challenge:Future 

 

www.challengefuture.org 

 

 


