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KVĚTEN 2014

V tomto vydání:

Pozvánky na zajímavé akce CSI:
Pozvánka na kurz „Sociální inovace v praxi“ s podtitulem 

„Právní aspekty neziskové činnosti v souvislosti s novelou 

Občanského zákoníka“ - 20. - 22. 6. 2014

Pozvánka na Lepší místo - 9. 6. 2014 od 10:00 - 12:30 hodin 

Pozvánka na panelovou diskusi o sociálním podnikání - 

18. 6. 2014 od 10:00 - 13:00 hodin 

Pozvánka na studijní cesty za sociálními inovacemi do 

zahraničí - aktuálně Rakousko 23. - 27. 6. 2014

Pozvánky na zajímavé akce partnerů:
EkoFilmFest - 17. 5. 2014 - Letní kino Šumperk

Social Impact Award - soutěž pro podnikavé lidi - 

21. 5. 2014 - vyhlášení finalistů 

Pozvánka na konferenci Tématické sítě pro sociální 

ekonomiku TESSEA - 22. 5. 2014 - Praha

Kraličák Clean-up - 24. 5. 2014 od 08:30 hodin - Národní 

přírodní rezervace Králický sněžník

Ohlédnutí za již proběhlými akcemi:
Kurz „Sociální inovace v praxi“, Lipník nad Bečvou

Kurz „sociální inovace v praxi“ s podtitulem Efektivní 

týmová spolupráce, Lipník nad Bečvou

V Šumperku se konal první regionální trh pracovních 

příležitostí - JOB BURZA

P3 uspořádala netradičně pojatou dvoudenní mezinárodní 

konferenci o sociálním podnikání s názvem „Podnikáme 

jinak“

Zajímavé články:
Aktivní ženy 50+ a jejich uplatňování na lokálním trhu 

práce - UDRŽENÍ AKTIVNÍHO MOMENTU

Účastníci projektu rozvíjí své podnikatelské aktivity

Dotační novinky z ČR:
Výzva D6 Integrace sociálně vyloučených skupin 

na trh práce

Výzva D7 OPLZZ 3.1 - Podpora sociální integrace 

a sociálních služeb - „Sociální inovace“

Výzva D8 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Příklady sociálních inovací:
Národní platforma poradí neziskovkám s novým 

Občanským zákoníkem

Konečně český bikesharing, Rekola

Třináctiletý chlapec se pustil do podnikání

DARUJME.CZ

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj pro Vás 

připravilo další vydání newsletteru, aby Vás informovalo 

o důležitých událostech realizovaného projektu „Centra 

sociálně orientovaných inovací“, a také o zajímavostech 

týkajících se zavádění a sdílení „inovací“.

Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk.

E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.
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Národní platforma poradí neziskovkám s novým Občanským zákoníkem

CpKP Moravskosleszký kraj - kancelář Šumperk:
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk | e-mail: sumperk@cpkp.cz

Potvrďte prosím Vaši účast 

telefonicky nebo e-mailem 

nejpozději do pátku 13. června.

e-mail: zdenek.zivala@cpkp.cz

Tel.: 775 760 348

Občerstvení v rámci kurzu je 

zajištěno.

Pro dojíždějící účastníky bude 

ubytování hrazeno.

Kurz je pořádán v rámci projektu 

„Centra sociálně orientovaných 

inovací“ podpořeného z 

Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PODMÍNKY

09:00 Dopad novely občanského zákoníku na NNO – vymezení základních pojmů

12:00 Přestávka, oběd

13:00 Transformace NNO – tipy, rady, problémy, doporučení

17:00  Ukončení prvního dne kurzu

09:00 Ukázka transformace na konkrétní NNO – vymezení formy, nastavení postupu, podmínky transformace

12:00 Přestávka, oběd

13:00 Ukázka transformace na konkrétní NNO – úprava dokumentů

17:00  Ukončení druhého dne kurzu

09:00 Individuální konzultace s Dr. Deverovou a Ing. Pajasem

12:00  Ukončení kurzu

PÁTEK  20.6.2014

SOBOTA 21.6.2014

NEDĚLE 22.6.2014

Pátek 20. června – neděle 22. června 2014

Centrum sociálně orientovaných inovací, Sládkova 66, Šumperk

Vzdělávací kurz je zaměřen na právní problematiku neziskových aktivit a činností, ale i na povinnost transformace nestátních 

neziskových organizací s ohledem na novelizaci Občanského zákoníku od 1.1.2014. Kurzem Vás provedou zkušení lektoři

JUDr. Lenka Deverová a Ing. Petr Jan Pajas, kteří se na novelizaci zákona přímo podíleli.

Využijte této možnosti a zúčastněte se ZDARMA kurzu za účasti renomovaných odborníků !

Kurz - Sociální inovace v praxi
Právní aspekty neziskové činnosti v souvislosti s novelou Občanského zákoníku

Skupina neziskových organizací stojí za vznikem sítě poradců k novému 

Občanskému zákoníku. „Novým občanským zákoníkem končí porevoluční úprava 

legislativy pro neziskový sektor. Většina neziskovek neboli nestátních neziskových 

organizací se dříve či později bude muset s novou legislativou seznámit 

a zareagovat na ni,“ prohlásil Ing. Roman Haken z CpKP, koordinátor platformy. 

„Proto jsme přišli s národní platformou kvalifikovaných, erudovaných poradců, kteří 

pomohou neziskovkám se změnami vyžádanými novým občanským zákoníkem. 

Naší ambicí jsou nejméně 2 poradci na každý kraj, jeden z krajského města, a druhý 

z venkovské oblasti, oba se znalostí problematiky neziskového sektoru.“

O víkendu 15. a 16. března se na školení poradců k novému občanskému zákoníku 

(NOZ) sjelo 18 účastníků z deseti krajů České republiky. Konalo se v Praze. Veškerou logistiku výborně připravené akce zajišťovala 

organizace Spiralis, v čele s ředitelkou Ing. Jolanou Turnerovou. Po dva dny školitelé – JUDr. Lenka Deverová a Ing. Petr Pajas z Prahy - 

předávali svoje zkušenosti a připravovali poradce na jejich budoucí roli - například jak zvládat přípravu dokumentů pro zápis 

neziskové organizace do soudních rejstříků. V nejbližších třech letech totiž všechny organizace v České republice budou muset projít 

cestou menší či výraznější změny svých dokumentů.

V současné době národní platforma připravuje detailní metodiku nejen pro legislativní poradenství, ale i pro účetní a daňovou 

stránku transformace. Pokud vyjde některý z připravovaných podpůrných projektů, potom bude součástí i pravidelné školení po 

regionech, stejně jako on-line help desk.

Pro neziskové organizace ze Šumperska bychom chtěli s potěšením oznámit, že se nám podařilo dohodnout s JUDr. Deverovou 

a Ing. Pajasem školení v Šumperku, které se bude konat v termínu 20. - 22. 6. 2014 v prostorách Centra sociálních inovací na Sládkově 

66 v Šumperku. Jedná se o jedinečnou šanci pro místní neziskového organizace získat zásadní informace týkající se transformace 

NNO od špičkových odborníků na danou problematiku. Pokud máte zájem se této akce zúčastnit, pak nás kontaktujte na 

tel. 775 760 348 nebo na  .zdenek.zivala@cpkp.cz

Pozvánky na zajímavé akce CSIPozvánky na zajímavé akce CSIPozvánky na zajímavé akce CSI
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Pozvánka na panelovou diskuzi o SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

Pozvánka na Lepší místo

Pozvánky na zajímavé akce CSIPozvánky na zajímavé akce CSIPozvánky na zajímavé akce CSI
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Pozvánka na studijní cesty za sociálními inovacemi do zahraničí 

V rámci činnosti Centra sociálních inovací si Vás dovolujeme pozvat k účasti na studijních 

cestách k našim zahraničním partnerům do několika evropských zemí (Portugalsko, 

Rakousko, Skotsko, Španělsko). Jejich rámcový přehled naleznete na našich webových 

stránkách . Tam se také můžete předem seznámit www.centruminovaci.cz/studijni_cesty

s některými sociálně inovativními projekty zahraničních partnerů.

Letošní studijní cesty zahájíme u portugalského sdružení ADRIMAG – Associacao de 

Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada, 

Portugalsko ( ). Je to sdružení zabývající se ochranou domorodého www.adrimag.com.pt

dědictví - pomáhá rozvíjet a podporovat venkovskou turistiku, kulturní iniciativy, povzbuzuje 

a podporuje řemeslo a etnografii, pomáhá s tokem lokálních produktů, přispívá k oživení 

venkova prostřednictvím podpory odborného vzdělávání, podporuje síťování firem 

a organizací v odlehlých vesnických oblastech a různých regionech.

Termín studijní cesty: od 19. 5. do 23. 5. 2014

Další studijní cesta povede k rakouské organizaci GIVE - Globally Integrated Village 

Environment Research Lab. ( ). Tato organizace se zabývá výzkumem a rozvojem www.give.at

lidských sídel, sociální inovací ve spojení s potenciálem telekomunikace, informatizace 

a automatizace. GIVE podporuje lokální vzdělávání obyvatel v odlehlých vesnických oblastech 

Rakouska (tvorba tzv. VideoBridge vzdělávání). Součástí studijní cesty bude návštěva 

zajímavých realizovaných projektů, které budete moci konzultovat přímo s jejich realizátory. 

 Termín studijní cesty: od 23. 6. do 27. 6. 2014

Uzávěrka přihlášek pro studijní cestu do Rakouska je 9. 6. 2014. 

Podmínky účasti na všech studijních cestách:

1. V souvislosti se studijní cestou mají účastníci hrazené ubytování a cestovné v plné výši. 

2. Nárok na diety bude počítán dle sazeb pro zahraniční cesty. 

3. Nároková část diet je poměrná, bude snížena dle cen za ubytování. 

4. Doprava do místa konání studijní stáže a zpět je zajišťována organizátorem projektu (zabezpečení mikrobusu, nákup letenek). 

5. Ubytování bude zajišťováno v dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích (zajišťuje organizátor). 

6. Stravu si hradí a zajišťuje na studijní cestě každý účastník sám. 

7. S každým účastníkem bude podepsána příkazní smlouva. 

8. V případě neúčasti má organizátor právo účtovat závazně registrovanému účastníkovi storno poplatek dle sazebníku     

letecké společnosti, u které byla letenka zakoupena. 

9. Na studijních cestách bude zajištěn tlumočník do českého jazyka.

V případě Vašeho zájmu o jednotlivé studijní cesty vyplňte, prosím, dotazník na našich webových stránkách:

http://www.centruminovaci.cz/minidotaznik_a_prihlasky_na_studijni_cesty

Vybraní účastníci budou vyzváni k vyplnění závazné přihlášky na studijní cestu. 

Kontakty:

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské hory 

Regionální kancelář Šumperk:

Zábřežská 20, 

787 01 Šumperk,

e-mail: sumperk@cpkp.cz 

www.centruminovaci.cz

 sledujte nás na  https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánky na zajímavé akce CSIPozvánky na zajímavé akce CSIPozvánky na zajímavé akce CSI

Kontakt pro oblast Šumperk: 

Eva Johnová, , mobil: +420 774 629 044 eva.johnova@cpkp.cz

Kontakt pro oblast Lipník nad Bečvou: 

Ing. Jana Jurajdová, jana.jurajdova@mas-moravskabrana.cz,

mobil: +420 725 025 345
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Konečně český bikesharing, Rekola
Zjednodušte si pohyb v Praze, Olomouci 

a dalších českých městech. Půjčte si 

růžové kolo kdykoli se Vám zachce. 

Jezděte tak dlouho, jak budete potře-

bovat a nakonec kolo kdekoli odložte 

pro dalšího jezdce. Žádné stojany, žádná 

omezení.

Jak to vlastně funguje?

Od dubna 2014 funguje v Praze zvláštní 

systém půjčování jízdních kol, takzva-

ného bikesharingu. Cyklista, který si chce 

kolo půjčit, s pomocí mobilní aplikace 

odemkne zámek růžového kola, dojede, 

kam potřebuje a kolo tam nechá pro 

další zájemce. Systém je nízkoro-

zpočtový, kola nejsou nejnovější a místo 

parkovacích stanic se přivazují zámkem, 

kde se dá.

Sdílení kol v Praze funguje jinak, než 

j inde v Evropě. „Na Západě jsou 

jednotlivé stanice, na kterých si kolo 

můžu vypůjčit a kam ho zase musím 

vrátit. Tento systém je velmi nákladný, 

stanic je potřeba vybudovat mnoho,“ 

popsal koordinátor projektu Rekola Vít 

Ježek.  

V projektu Rekola žádné stanice nejsou. 

Zájemce si kolo najde přes mobilní 

aplikaci nebo SMS službu a dostane kód 

k otevření zámku. Po vyjížďce kolo zase 

zamkne a nahlásí jeho polohu.  

Celý projekt funguje na principu 

placeného členství, není možné si kolo 

půjčit jen na jednu cestu. Půjčování kol je 

možné si „předplatit“ na celou sezónu 

nebo jen na měsíc.  

V Praze je k dispozici 36 kol, další se ve 

městě objeví podle toho, jaký bude 

o jejich půjčení zájem. V současné době 

je zaregistrovaných 230 uživatelů.  

Kromě Prahy v se v dubnu objeví růžová 

kola také v Brně a Olomouci. 

Více na http://www.rekola.cz/registrace/

Růžové kolo cyklista nechá, kde chce. 

Startuje sdílení kol po Česku.

Třináctiletý chlapec se pustil do podnikání
Jmenuje se Tomáš Vejmola a ještě mu 

není ani 13 let. Chtěl počítač, aby si 

na něm mohl hrát hry, ale ne ledajaký, ale 

s dobrou grafikou. Takže si na něj musí 

našetřit několik desítek tisíc korun.

Ale děti je třeba už odmalička učit, že nic 

není jen tak a pečení holubi do pusy sami 

nelítají. Malý Tomáš si tak na vysněný 

počítač vydělává sám, jeho rodina 

z Mníšku pod Brdy vlastní sad a Tomáš 

vyrábí domácí křížalky, jejich balení pak 

prodává za čtyřicet korun. Poštovné je za 

100 korun, pokud bydlíte v Mníšku, 

Tomáš si vás oběhne a křížaly doručí 

přímo na váš práh. Sušenou laskominu 

vyrábí vlastníma rukama a občas mu 

s „podnikáním“ pomůžou rodiče i pra-

rodiče. Jistě musí, dítě u nás samozřejmě 

nemůže samo obchodovat.

I když si Tomáš Vejmola svou face-

bookovou stránku Tomáškovy křížalky 

(https://www.facebook.com/tomaskovik

rizalky?fref=ts), kterou si oblíbilo už více 

než 13 400 uživatelů, vede sám a aktivně 

komunikuje, tatínek mu na to dohlíží 

a pro Tomáše třeba dělá fotky, jak sám 

zpracovává křížaly. I tak se ale najdou 

lidé, kteří Tomášovu činnost ostře 

kritizují.

Někdo se totiž pokusil jeho face-

bookovou stránku nahlásit, protože 

Tomášovi není ještě 13 let. Další vypo-

čítavý člověk si zase rychle zaregistroval 

doménu , aby www.tomaskovykrizalky.cz

ji Tomáš nemohl do budoucna používat, 

leda že by za ni hodně zaplatil. Jiní lidé 

píší, že to je skvělý marketingový plán, 

nechat dítě vyrábět křížaly s tím, že si 

chce koupit počítač, a přitom vydělávat 

peníze. Tomášův počin tak přirovnávají 

k dětské práci, která je v naší zemi 

zakázána.

Ať už zlé jazyky tvrdí cokoliv, pravdou 

zůstává, že Tomáš díky svému „pod-

nikání“ bude mít dobrou průpravu do 

života, pozná nejen cenu peněz, ale 

i práce, kterou za ni musí odvést. Zřejmě 

to u něho doma není tak, že si na rodičích 

vymůže cokoliv, co si zamane. Rodičům 

patří velké plus za jejich dobrou výchov-

nou metodu, pomoc synovi a notnou 

dávku každodenní trpělivosti a píle.

DARUJME.CZ
DARUJME.CZ nabízí  neziskovkám 

snadný přístup k technologi ím i 

znalostem potřebným pro úspěšný 

online fundraising. Prostřednictvím 

platební brány, vytvořené přesně podle 

potřeb neziskových organizací, vám 

pomůže prozkoumat moderní formy 

dárcovství. Experti vám poradí, jak 

efektivně a v souladu se zákonem 

spravovat data svých dárců, pravidelně s 

nimi komunikovat a zároveň analyzovat 

a využívat získané údaje. Jedná se o 

projekt Nadace VIA, jehož cílem je 

vytvořit a zpřístupnit neziskovým 

organizacím i dárcům důvěryhodné, 

komplexní a přehledné prostředí pro 

moderní formy dárcovství. 

DARUJME.CZ je také místem, kde se 

propojují světy – ten neziskový se 

ziskovým, soukromý s veřejným a český 

s mezinárodním. Jeho cílem je posilovat 

tato propojení prostřednictvím moder-

ních technologií. Projekt nabízí dárcům 

snadný způsob podpory “jejich” nezis-

kové organizace. Neziskovkám zase 

zprostředkovává nástroje i znalosti 

potřebné k tomu, aby byly vidět i slyšet.

https://www.darujme.cz/
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Social Innovation Camp 2013 – společensky prospěšné inovace

Tým projektu Inovace pro společnost 

pokračuje v tradici a zorganizoval Social 

Innovation Camp, který sdružuje burzu 

nápadů společensky prospěšných aktivit.

Camp je především o setkávání lidí 

různých profesí, kteří mají společnou 

potřebu změny něčeho nefunkčního ve 

společnosti. Každý k tomu ale z titulu své 

profese používá jiné nástroje. Pokud víte, 

jak za pomoci online nástrojů vyřešit 

nějaký společenský problém, jste i vy tím 

pravým kandidátem na „kempaře“. 

A jaké projekty to pro rok 2013 byly? 

Třeba přinést zážitky hospitalizovaným 

dětem. Najít studentům partnerskou 

organizaci pro psaní diplomky. Rozšířit 

zákonodárnou iniciativu občanů. Hravě 

ukázat teenagerům, že katastrofy se dají 

řešit více způsoby. Pomoci neslyšícím se 

čtením. Zachránit jídlo před vyhozením.

Ví tězem SI  Campu 2013 se  s ta l 

Zákonomat.cz, jehož hlavním cílem je 

vytvoření společenské a webové plat-

formy, která rozšíří zákonodárnou 

iniciativu a přiblíží ji k občanům. Zákono-

mat se inspiroval litevským serverem 

manabalss.lv (Můj hlas). Ambicí projektu 

je také to, že občané budou moci 

poslance přimět hlasovat o zákonech, 

které sice každý poslanec na kameru 

podporuje, ale k projednání nikdo 

nepodá.  Autorem nápadu je Jakub 

Mráček, učitel se znalostí neziskového 

prostředí a otevřených dat. Jak pokračuje 

vývoj Zákonomatu, se podívejte na 

facebookovém profilu nebo na blogu 

zakonomat.tumblr.com.

Se všemi projekty Campu 2013 se 

můžete podrobněji seznámit zde: 

http://www.inovaceprospolecnost.cz/so

cial-innovation-camp/clanek/81

Zdroj:  www.inovaceprospolecnost.cz,

vlastní zpracování - Eva Johnová
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Pozvánky na zajímavé akce partnerůPozvánky na zajímavé akce partnerůPozvánky na zajímavé akce partnerů

EkoFilmFest

Zaujala nás akce EkoFilmFest 17. 5. 2014 v Letním kinu 

Šumperk. Akce je určena pro širokou veřejnost. Předmětem 

akce bude projekce dokumentárních, celovečerních, 

animovaných filmů v rámci akce „Dotkni se svého okolí“. Dále 

přednášky, besedy na regionální a ekologická témata 

s pokusem o začlenění regionu v rámci České republiky, Evropy 

a světa. Hlavním cílem akce je dosáhnout zvýšení povědomí 

o ekologii a ekologické výchově, ochraně životního prostředí, 

trvale udržitelném rozvoji, ekologické turistice, poznávání 

světa. Dílčím cílem je podat tuto akci zábavnou formou, 

dosáhnout spolupráce s publikem i návštěvníky a vzbudit 

zájem o výše zmíněná témata. Festival EkoFilmFest je vzhledem 

ke zkušenostem postaven na kvalitním informačním základu, 

který bude mít dlouhodobou vzdělávací hodnotu. 

Kontaktní osoba: 

Lukáš Novotný, tel. 732 547 656,   .info@progressum.cz

Pozvánka na konferenci TESSEA

Dne 22.5. 2014 proběhne v pražské Národní technické 

knihovně konference TESSEA za účasti zahraničních partnerů z 

několika evropských zemí. Konference bude zaměřena na 

zejména budoucnost legislativy v ČR a financování sociálního 

podnikání v programovém období 2014+. Vystoupí na ní 

zástupci MPSV, MPO a Agentury pro sociální začleňování. Na 

konferenci také vystoupí zahraniční partneři, kteří nás seznámí 

s vývojem v oblasti sociálního podnikání v Polsku, Velké Británii 

a v Evropské komisi. Na začátku proběhne členská schůze 

TESSEA včetně voleb do nového expertního výboru. Program 

bude k dispozici na Zde také www.ceske-socialni-podnikani.cz. 

naleznete přihlašovací formulář na konferenci. 

http://zakonomat.tumblr.com/
https://www.facebook.com/zakonomat
http://www.inovaceprospolecnost.cz/social-innovation-camp/clanek/81
http://www.inovaceprospolecnost.cz/
http://manabalss.lv/
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Kraličák CLEAN UP
Č l e n o v é  o b č a n s k é h o  s d r u ž e n í 

Progressum společně s ochránci přírody 

uskutečnili minulý rok neformální akci 

„Úklid Králičáku“. Svou podstatou se 

jednalo o nadšence, kteří nechtěli, aby 

příroda kolem masivu Králického 

Sněžníku byla znehodnocena a znečiš-

ťována turisty přicházejícími na vrchol 

z české i polské strany. V minulosti na 

tomto území došlo k závažným zásahům 

do krajiny, především se to týká rozvalin 

objektů, které se vyskytují v okolí 

pramene největší moravské řeky, řeky 

Moravy. Současně jsou tyto objekty 

pohřebištěm odpadků v objemu 

několika tun a dávají příležitost pro 

stavbu mohyl ze strany turistů. Nejenže 

odpadky jsou ekologickou zátěží 

popisovaného území, ale i přemísťování 

rozvalin bývalého objektu rozhledny je 

příčinou devastování chráněné flóry.

Hlavním cílem akce, která se bude konat 

24. 5. 2014 od 8:30 v Národní přírodní 

rezervaci Králický Sněžník, je nejenom 

uklidit a vyčistit postižené území, ale 

zapojit širokou veřejnost do této akce 

a převážně upozornit na současné 

problémy, které vznikaly a vznikají při 

návštěvě vrcholu Králického Sněžníku. 

Kompletně se uklidí vrchol Králického 

Sněžníku (převážně na českém území - 

ze strany území Olomouckého kraje), 

přemístí mohyly a zamezí jejich stavění 

a zajistí se propagace této akce s vybu-

dováním pamětní desky, která bude 

upozorňovat na dosavadní problém 

turistického chování v okolí vrcholu 

Králického Sněžníku. 

Projekt je určen pro širokou veřejnost - 

účast je dobrovolná - kdokoliv je vítán!

Pro účastníky bude zajištěno vybavení 

potřebné ke sběru odpadků (rukavice, 

pytle, atp.), občerstvení a večerní 

posezení u ohně. V případě zájmu je 

možno přespat na chatě s omezenou 

kapacitou (pro rezervace kontaktujte 

vedoucího projektu) nebo kdekoliv 

venku pod stanem.

Kontaktní osoba:

Petr Sýkora

tel. 737 520 918, info@progressum.cz

Ohlédnutí za již proběhlými akcemiOhlédnutí za již proběhlými akcemiOhlédnutí za již proběhlými akcemi

Kurz sociální inovace V PRAXI, Lipník nad Bečvou

Ve dnech 11. a 12. března 2014 proběhl 

v Lipníku nad Bečvou v příjemných 

prostorách zámecké Konírny Vzdělávací 

kurz „Sociální inovace v praxi“. Kurz byl 

zaměřený na výměnu informací a prak-

tických zkušeností v oblasti sociálně 

orientovaných inovací, kterými účastníky 

provedli odborníci a lektoři z České 

republiky, Španělska, Rakouska a Por-

tugalska. 

Po úvodním zahájení předsedou MAS 

Moravská brána Ing. Dokoupilem, CSc. 

následovalo představení projektu Centra 

sociálně orientovaných inovací a aktivit 

CpKP Moravskoslezský kraj, které pro-

vedl Mgr. Ivo Škrabal. Poté následovala 

prezentace projektu Práce nás baví, který 

je výborným příkladem sociální inovace a 

účastníci měli možnost seznámit se s 

jeho autorkou, paní Petrou Harazí-

movou. Po tomto úspěšném vystoupení 

následoval další příklad sociální inovace 

– společenská prospěšnost inovací, 

kterou představil Roman Šiser z České 

inovace, o. p. s.

Odpolední blok zahájili zástupci Give 

Forschungsgesellschaft z Rakouska – 

Norbert Novak a Emil Underberg. 

Představili téma globální vesnice – 

propojení a sdílení znalostí se zamě-

řením na místní rozvoj. V druhé části 

odpoledního bloku se účastníci sezná-

mili se současnými trendy v podpoře 

zaměstnanosti a rozvoje sociálního 

podnikání. Tyto trendy představil Roman 

Chlopčík, ex-náměstek Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR, odborník na 

trh práce. 

Po skončení prezentací prvního dne 

kurzu se zahraniční hosté měli možnost 

zúčastnit prohlídky nedalekého hradu 

Helfštýn, který se řadí mezi nejstarší 

hrady v České republice. S průvodkyní si 

mohli také zblízka prohlédnout nej-

známější památky v Lipníku nad Bečvou. 

Den pak zakončili společnou večeří 

v místním soukromém pivovaru. 

Druhý den pokračoval kurz předsta-

vením projektu „Sociální inkubátor“ 

(podpora podnikání a vznik nových 

produktů), které provedl Javier Finez 

a Inigo Urkidi z Bussiness Innovation 

Brokers ze Španělska. Poté následovaly 

prezentace zkušeností portugalské MAS 

– Financování programů pro venkovské 

oblasti a sociální inovace. Zkušenosti 

představila Claudia Silva a Mónica Seixas 

z ADRIMAG v Portugalsku. Dopolední 

blok ukončil Mgr. Ivo Škrabal s prezen-

tací Coworking – sdílení pracovního 

prostoru a know-how. 

Odpolední blok byl věnován Podnika-

telsko – zaměstnaneckým družstvům 

jako inovativnímu nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti a jeho uplatnění na 

Šumpersku. 

O přestávkách a po skončení každého 

dne měli účastníci možnost řešit své 

projektové záměry a problémy s jejich 

realizací s vystupujícími odborníky.  

Kurzu se zúčastnilo po oba dva dny 25 

účastníků a všichni byli jeho obsahem 

nadšení.  Mají zájem se zúčastnit také 

dalších aktivit v rámci projektu Centra 

sociálně orientovaných inovací. 

Zdroj: Vlastní zpracování, Jana Jurajdová

Pozvánky na zajímavé akce partnerůPozvánky na zajímavé akce partnerůPozvánky na zajímavé akce partnerů
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Seminář Efektivní týmová spolupráce, Lipník nad Bečvou

Ve dnech 11. a 12. dubna 2014 proběhl 

v prostorách CSI – Centra sociálně 

orientovaných inovací v Lipníku nad 

Bečvou, Bratrská 358/3 další vzdělávací 

blok kurzu „Sociální inovace v praxi“, 

tentokrát s podtitulem „Efektivní týmová 

spolupráce“. Školení bylo určeno 

především pro zástupce MAS Moravská 

brána a jeho cílem bylo prohloubit 

a zefektivnit spolupráci při řešení aktuál-

ních problémů v rámci činností MAS.  

Seminář vedla zkušená lektorka PhDr. 

Věra Štěpánová. 

V první teoretické části účastníci 

vyplňovali testy, na základě kterých měli 

možnost poznat sami sebe, své silné 

stránky a možné oblasti svého rozvoje. 

Účastníci také zjisti l i ,  jak reagují 

v krizových situacích, jak jsou vnímáni 

svým okolím a co je motivuje. Naučili se 

zvládat své nedostatky, identifikovat 

nedostatky ostatních kolem sebe a volit 

potřebnou strategii k jejich odstranění. 

Poznáním potřeb a požadavků svých 

spolupracovníků a modifikací svého 

vlastního chování si účastníci zdokonalili 

své motivační schopnosti a umění vést. 

Dostali také odpověď na otázku, proč 

jsou někteří lidé na jedné pracovní pozici 

úspěšní a druzí naopak. 

Díky získání těchto poznatků budou mít 

účastníci možnost vytvářet takové 

pracovní prostředí, v němž oni sami 

i jejich spolupracovníci budou moci plně 

využít osobnostní předpoklady, vlastní 

potenciál, a zároveň se cítit v práci 

spokojeni. 

Na školení se řešily nejrůznější případové 

studie a cvičení. Účastníci získali 

praktické návody, které mohou dále 

využívat ve své práci a při svém vlastním 

rozvoji. Mohou pracovat se svou vlastní 

analýzou struktury osobnosti. 

Kurzu se zúčastnilo 12 osob a všichni 

jeho průběh hodnotili velmi kladně. 

V Šumperku se konal první regionální trh pracovních příležitostí

Šumperský region již tradičně patří mezi 

oblasti s nejvyšší mírou nezaměst-

nanosti, avšak možná právě proto se 

místní uchazeči o zaměstnání čím dál 

více zajímají o možnosti podnikání. 

V tom jim pomáhá již několik let orga-

nizace „BEC Družstvo - Business and 

Employment Co-operative“ (www.bec-

coop.cz), které poskytuje podporu pro 

sebezaměstnávání osob znevýhod-

něných na trhu práce založenou na 

principech sociální ekonomiky a soci-

álního podnikání. 

V rámci svého působení organizace 

uspořádala první regionální trh pra-

covních příležitostí na Šumpersku aneb 

tzv. job burzu, konanou dne 28. 2. 2014 

od 14 hodin v prostorách Centra 

sociálních inovací na ul. Sládkova 66 

v Šumperku ( ). www.centruminovaci.cz

Job burza je jedním z inovativních 

nástrojů projektu „Aktivní ženy 50+ 

a jejich uplatnění na lokálním trhu 

práce“, který nabízí 30ti ženám okresu 

Šumperk věkové kategorie nad 50 let 

věku možnost získat nové znalosti 

a  dovednost i  pro je j ich z lepšení 

postavení na trhu práce. Job burzy se 

zúčastnili nejen uchazeči o zaměstnání, 

ale také zaměstnavatelé, dále zástup-

kyně Centra dalšího vzdělávání - Marlin, 

autorka projektu „Práce nás baví“ 

a pracovníci šumperského úřadu práce 

a okresního úřadu práce z polské Nysy, 

kteří pozorně sledují nové trendy v 

zaměstnávání ohrožených osob na trhu 

práce v severních regionech Olomouc-

kého kraje. 

Účastníkům job burzy byly v prvé řadě 

představeny možnosti využívání tzv. co-

workingu v prostorách Centra sociálních 

inovací. „Jedná se o sdílení pracovního 

místa pro kreativní a podnikavé lidi, 

přičemž každý má k dispozici plně 

vybavenou kancelář s možností wi-fi 

připojení, tisku a kopírování, uskuteč-

ňování pracovních schůzek s partnery, 

pořádání prezentací, přednášek a 

vzájemné sdílení nápadů a problémů 

s dalšími zajímavými lidmi, kteří rovněž 

využívají co-working“, zmíňil Ivo Škrabal. 

Dále se na job burze hovořilo o mož-

nostech dotovaných pracovních míst, 

pracovních nabídkách šumperského 

úřadu práce a nabídce akreditovaných 

rekvalifikačních kurzů pod hlavičkou 

Centra dalšího vzdělávání - Marlin. 

Velice zajímavým vstupem byla beze-

sporu přednáška paní Petry Harazímové, 

která účastníkům job burzy nastínila 

problematiku výběru nových pracovníků 

z pozice firemního personalisty, upozor-

nila na nejčastější chyby při psaní životo-

pisů a motivačních dopisů a poradila, jak 

co nejlépe zapůsobit na budoucího 

zaměstnavatele. 

V průběhu job burzy měli účastníci 

možnost využívat individuální konzul-

tace se zaměstnanci šumperského úřadu 

práce, s konzultantkou Petrou Harazí-

movou a potkat se se zaměstnavateli, což 

se rovněž setkalo s pozitivním ohlasem. 

Job burzy se zúčastnilo okolo padesátky 

lidí. 

„Projekt „Aktivní ženy 50+“ již účastnícím 

nabídl mnohem více než jen výše 

zmiňovanou „Job burzu“. V uplynulých 

měsících jsme přichystaly pro účastnice 

např. pracovní a bilanční analýzy, které 

byly zpracovány odborníky, dále speci-

alizovaný kurz „Aktivní žena 50+“, nebo 

i rekvalifikační kurz „Základy podnikání“. 

Po celou dobu je aktivně zapojeným 

ženám nabízena účast na svépomocných 

pracovních skupinách tzv. job klubech. 

A především 5ti až 10ti zúčastněným 

ženám projekt umožní zprostředkování 

pracovního místa na dobu 6 až 12 měsíců 

u spolupracujících zaměstnavatelů nebo 

podporu při zahájení vlastní podnika-

telské činnosti“, doplňuje Eva Škra-

balová, koordinátorka projektu.

Ohlédnutí za již proběhlými akcemiOhlédnutí za již proběhlými akcemiOhlédnutí za již proběhlými akcemi
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P3 uspořádala netradičně pojatou dvoudenní mezinárodní konferenci
o sociálním podnikání s názvem „Podnikáme jinak“

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. v rámci projektu Inovativní 

prosazování sociálního podnikání uspořádala ve dnech 2. 4. 

a 3. 4. 2014 v Národní technické knihovně v Praze konferenci 

o sociálním podnikání, která se nesla v netradičním duchu. 

Akce se zúčastnilo 235 zájemců o téma a na panelových 

diskuzích a workshopech vystoupilo téměř 40 vystupujících. 

Záštitu nad akcí převzala paní Táňa Fischerová, předsedkyně 

Českého helsinského výboru.

Po oba dny byly připraveny panelové diskuze, workshopy 

a promítání filmů o sociálním podnikání. První den se věnoval 

informacím z oblasti sociálního podnikání ze zemí partnerů - 

Rakouska a Belgie. Druhý den se nesl v duchu témat, která 

souvisí nebo se dotýkají problematiky sociálního podnikání - 

CSR a sociální inovace. Na workshopech se účastníci mohli 

setkat s ambasadorkami sociálního podnikání, se sociálními 

podnikateli, se zástupci z oblasti fair trade a s dalšími 

zajímavými tématy. Akce proběhla za účasti zahraničních 

partnerů. Na workshopech se podílely spolupracující 

organizace Ashoka, Asociace společenské odpovědnosti 

a Ekumenická akademie. Všem účastníkům z řad sociálních 

podniků i dalších vystupujících byla umožněna sebeprezentace 

v různých formách.

„Pokusili jsme se složit celý program konference jako 

stavebnici témat úzce propojených se sociálním

podnikáním, a v daném čase nabídnout účastníkům zajímavé 

možnosti strávení času, proto jsme zařadili kromě 

standardních workshopů i nonstop kino s dokumenty 

o sociálním podnikání a možnosti individuálních konzultací,” 

řekla Gabriela Kurková, která má na starost mainstreaming 

projektu.

Catering na akci po oba dny zajišťoval sociální podnik Mléčný 

bar Bílá vrána, který funguje pod POHODA - společnost pro 

normální život lidí s postižením, o.p.s. „Měli jsme jedinečnou 

příležitost prezentovat se jako jeden ze sociálních podniků 

formou cateringu. Kolegové z týmu Bílé vrány si chválili 

výbornou spolupráci s organizátory konference z P3. Celkově si 

všichni odnášeli moc dobrý pocit. Díky této zkušenosti jsou 

ještě více motivovaní do další práce,“ řekla paní Lucie 

Mervardová, ředitelka POHODY.

O netradiční atmosféru celé konference se postarala 

novocirkusová skupina mladých performerů Cink Cink Cirk, 

kteří tvoří svůj vlastní, lehce cinknutý, svět, který se pokusili 

dostat i do atmosféry konference.

„Chtěli jsme nabídnout netradičně pojatou konferenci, která 

hravou formou ukáže, že sociální podnikání má svůj smysl a je 

to nosné téma. Inspirovali jsme se s formátem konference 

v zahraničí a doufáme, že se nám to povedlo také,“ řekla 

koordinátorka projektu Monika Šikulová.

Všechny materiály a výstupy z konference – zápisy z 

workshopů, fotografie, prezentace, videospoty,

audionahrávky a články z konference se budou během 

měsíce dubna průběžně nahrávat na web.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o sociálním 

podnikání v ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na 

neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, 

zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní 

podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

V rámci projektu vzniklo třístranné mezinárodní partnerství 

s organizacemi z Belgie RESOC/SERR ( , www.serr.be
www.midwest.be) a z Rakouska Der Bundesdachverband für 

Soziale Unternehmen (www.bdv.at).

Projekt je financován z prostředků Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

P3 - People, Planet, Profit, o. p. s. je organizace, která přináší 

a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním 

dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky 

prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře 

a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

Další informace:

P3 - People, Planet, Profit, o. p. s.

Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Gabriela Kurková, mainstreaming projektu

Tel.: +420 776 236 792

e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz

Web:  a www.p-p-p.czwww.ceske-socialni-podnikani.cz

Ohlédnutí za již proběhlými akcemiOhlédnutí za již proběhlými akcemiOhlédnutí za již proběhlými akcemi
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Aktivní ženy 50+ a jejich uplatňování na lokálním trhu práce:
UDRŽENÍ AKTIVNÍHO MOMENTU                                           

V  p ř e d e š l ý c h  t ř e c h  d í l e c h 

newsletteru jste mohli sledovat 

průběh projektu „Aktivní ženy 50+ a 

jejich uplatnění na lokálním trhu 

práce“, který byl zahájen v prosinci 

2012. 

Do nabízených aktivit se naše ženy 

zapojily skutečně aktivně a díky absolvovaní pracovní a 

bilanční diagnostiky (31 žen), kurzu „Aktivní žena 50+“ (25 

úspěšných absolventek z 30 účastnic), tematicky zaměřených 

svépomocných pracovních skupin job klubů, rekvalifikačního 

kurzu „Základy podnikání“ (11 úspěšných absolventek z 18 

účastnic), individuálních konzultací a v neposlední řadě Job 

burzy - regionálního trhu pracovních příležitostí (více v článku 

na téma job burza) - 13 účastnic, mohly získávat informace a 

znalosti, které jim pomáhaly pozitivně ovlivnit pracovní a 

rodinný život a udržet aktivní moment i v nesnadných situacích.  

                  

Projekt nabídl ženám 50+ - obrazně řečeno - tzv. „záchranný 

kruh“, díky němuž mohly ženy hledat zaměstnání s pomocí 

řady odborníků z pracovně právní a psychologické oblasti. 

Druhou cestou je podpora při rozjezdu jejich vlastního 

podnikání - sebezaměstnání.

Procentní účast znázorňuje graf č. 1, ze kterého je dobře 

patrné, že první aktivity projektu byly vysoce obsazené. 

Průměrná obsazenost klesá s nárůstem vzniku nových 

pracovních příležitostí, které ženy aktivně hledaly. 

Graf č. 1:

Záchranný kruh / Přehled účasti žen na aktivitách projektu

Stav k 30. 4. 2014, vlastní zpracování

ženy uvažují o podnikání v sociální oblasti a nabízení svých 

dovedností a zkušenosti v oblasti služeb pro seniory. Graf č. 2 

znázorňuje pro ilustraci poměr zastoupení.

Díky projektu mohou ženy nacházet pro ně schůdnou variantu. 

Ať jsou v jakékoli pozici na trhu práce, stále mohou využívat 

svépomocných pracovních skupin job klubů, které se 

tematicky zaměřují právě na aktuální problematiku. Například 

v lednu až březnu probíhaly počítačové job kluby, které 

navštěvovalo průměrně 8 žen. Počítačové job kluby vedla 

jedna z aktivních účastnic projektu, která předávala své 

zkušenosti ostatním. Job kluby jsou rozloženy v dopoledních i 

odpoledních hodinách tak, abychom vyšly vstříc co největšímu 

počtu žen. Tj. i těm, které dojíždí do Šumperka či již mají 

zaměstnání. 

Graf č. ̈3:

Aktuální situace účastnic projektu

Stav k 30. 4. 2014, vlastní zpracování

K 30. 4. 2014 se zaměstnání podařilo získat 14 ženám. 8 žen si 

zaměstnání vyhledaly samy bez přímé podpory projektu, 6 žen 

získalo zaměstnání díky přímé podpoře projektu, nicméně z 

nich 4 ženy si svého zaměstnavatele našly samy. 11 žen uvažuje 

o podnikání (z nich 7 se na ně již aktivně připravuje). Tyto ženy 

průběžně využívají individuálních konzultací, které jsou určené 

zejména na podporu rozjezdu podnikání.  1 žena dala 

přednost možnosti přejít do předčasného důchodu. Některé 

A jaké příležitosti projekt nabízí dále? 

„Ženám, které uvažují o podnikání, nabízíme individuální 

poradenství, která budou probíhat až do listopadu 2014, a 

možnost tematicky zaměřit job kluby tak, aby byly podpořeny 

na své cestě. 28. 4. 2014 se proto uskutečnil job klub na téma 

nezisková a spolková činnost, jako jedna z možností k zahájení 

podnikání nejen v sociální oblasti. Job kluby jsou otevřené 

skupiny, kterých se mohou zúčastnit i další ženy 50+, které 

téma zaujme, a budou probíhat do listopadu 2014,“ zmiňuje 

Eva Škrabalová, koordinátorka projektu.

V současné době jednáme o obsazení posledních 

podpořených pracovních míst z projektu. 

Novinky můžete sledovat na webu kde www.aktivnizena50.cz, 

je možné nově shlédnout fotogalerii a první videa z projektu. 

Průběžně doplňujeme zajímavé odborné články a informace z 

oblasti zaměstnanosti, podnikání a rovných příležitostí. 
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POWER POINT I. 

Lektorka: Dana Drexlerová

Místo konání:  Počítačová učebna Střední odborné školy,

  Zemědělská 3, Šumperk

Termín: čtvrtek 21. května od 09:00 do 12:00 hodin

Obsah:

- Co to je PowerPoint

- K čemu slouží

- Přednastavené návrhy 

- Vkládání obrázků

- Vytvoření vlastní jednoduché prezentace

MARKETING

Lektorka: Petra Harazímová

Místo konání:  Centrum sociálních inovací,

  Sládkova 66, Šumperk

Termín: čtvrtek 29. května od 13:00 do 16:00 hodin 

Obsah:

- Co to je PowerPoint

- K čemu slouží

- Přednastavené návrhy 

- Vkládání obrázků

- Vytvoření vlastní jednoduché prezentace

POWER POINT I. 

Lektorka: Dana Drexlerová

Místo konání:  Počítačová učebna Střední odborné školy,

  Zemědělská 3, Šumperk

Termín: čtvrtek 12. června od 16:00 do 19:00 hodin

Obsah:

- Jak prezentovat

- Tvorba jednoduché prezentace

- Práce s jednotlivými obrázky

- Ukládání,  spuštění prezentace

FACEBOOK PRO AKTIVNÍ ŽENU 

Lektorka: Ing. Lenka Hoffmannová

Místo konání:  Počítačová učebna Střední odborné školy,

  Zemědělská 3, Šumperk

Termín: čtvrtek 26. června od 16:00 do 19:00 hodin

Obsah:

- Facebook - historie a využití - soukromý FB, komerční 

- Tvorba nové FB stránky - soukromá, komerční, propagace 

stránky

- Vkládání stavu (nového příspěvku), fotografií, www odkazu, 

sdílení, vytvoření události, správce

- Zabezpečení FB stránky, přátelé

- Založení skupiny - zájmové atd.

- Diskuze

Červen

Bližší informace:

BEC družstvo - 

Business and Employment and Co-operative,

Zábřežská 20, 787 01 Šumperk

e-mail: info@bec-coop.cz.

tel. +420 : 777 60 63 68

http://bec-coop.cz

www.aktivnizena50.cz

www.facebook.com/aktivnizena50

Zajímavé článkyZajímavé článkyZajímavé články

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ JOB KLUBŮ - KVĚTEN A ČERVEN

Květen
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Účastníci projektu rozvíjí své podnikatelské aktivity

Projekt „Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva - Inovativní nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti“ se dostává do své závěrečné třetiny 

realizace. O jeho realizaci projevilo zájem celkem 33 motivovaných 

lidí ze Šumperska, kteří měli v minulosti problém s uplatněním na trhu 

práce. Účastníkům projekt nabízí možnost nalezení své pozice na 

trhu, a to uplatněním a realizací jejich konkrétních podnikatelských 

plánů v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva. 

„Tito lidé úspěšně absolvovali kurz Základy podnikání, kde si 

teoreticky nastavili důležité mezníky svého podnikání a nyní po 

skončení kurzu někteří z nich již rozvíjí své podnikatelské aktivity 

fakticky v reálném tržním prostředí. Jedná se o opravdu široké a velmi 

různorodé spektrum podnikatelských aktivit, kterým se účastníci 

projektu věnují,“ uvádí Zdenek Zívala, koordinátor projektu. „Někteří 

rozvíjí své podnikatelské dovednosti pod hlavičkou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva jako jeho zaměstnanci. Několik z nich 

po skončení kurzu byli již natolik připraveni podnikat, že si založili vlastní živnostenský list a rozjeli své podnikání na vlastní 

odpovědnost. Přesto i někteří z účastníků ještě nebyli dostatečně připraveni podnikat, a proto jim byla projektem nabídnuta možnost 

získat zaměstnání v regionu s ohledem na získání nových zkušeností, které by mohli do budoucna zúročit ve vlastním podnikání“, 

doplňuje Zdenek Zívala, koordinátor projektu. 

Pod hlavičkou družstva v současné době pracují na rozjezdu svého podnikání celkem 4 osoby. Jedná se o výrobu dětských pískovišť, 

se kterou se snaží prosadit na trhu jeden z našich účastníků projektu. Pokud máte zájem ozdobit svou zahradu a potěšit své děti, tak 

se podívejte na stránky e-shopu  a nejen že můžete získat něco co chcete, ale podpoříte tím i začínajícího www.piskoviste-pipi.cz

podnikatele, který se snaží na neúprosném trhu prosadit. 

Dalším zajímavým podnikatelským záměrem je projekt „Bílé stopy“. Účastník projektu, se zálibou v turistice všeho druhu, se podílel na 

vytvoření internetového portálu , který on-line mapuje stroje, které dělají běžecké stopy a tyto informace jsou www.bilestopy.cz

aktuálně prezentovány na výše uvedeném webu. Je to výborný informační servis pro lidi, kteří se chtějí vydat v zimě na běžky, a mají 

tak aktuální představu o stavu běžeckých tras v regionu. Portál je zaměřen nejen na oblast Jeseníků. V přípravné fázi je projekt na 

statistické sledování návštěvnosti lokalit, který by měl doplnit projekt bílé stopy, který je pouze sezónní (zimní období). Sledování 

návštěvnosti by probíhalo celoročně. 

Příkladem z oblasti služeb v rámci podnikatelsko – zaměstnaneckého centra je poskytování poradenství v oblasti homeopatie 

a masáží. Účastnice projektu, která se s touto profesí dlouhá léta zabývala jen jako svým koníčkem, nabízí komplexní poradenství 

a individuální přístup na . Jedná se o alternativní službu, která doplňuje běžné lékařské postupy.www.doteky-homeopatie.cz  

V neposlední řadě, a velmi zajímavým a netradičním podnikatelským záměrem je preparace zvířat a trofejí, které vykonává paní Hana 

Langerová. Další z příkladů, kdy se koníček může stát profesí.

Výše uvedené příklady jsou zaměřeny pouze na osoby, které podnikají pod hlavičkou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva 

s názvem BEC družstvo – Business and Employment Co-operative (  ). www.bec-coop.cz

„Celá řada osob také zkouší rozjet podnikání samostatně, proto navštivte Centrum sociálních inovací na Sládkově 66 v Šumperku, kde 

se můžete dozvědě více, a vždy je zde možné konzultovat Vaše představy a nápady. Příkladem může být i projekt paní Jany Zúbkové, 

která svůj zájem o zdravou stravu transformovala do komplexního kurzu zaměřeného na výživové poradenství. Anebo případ paní 

Ivany Kahleové, která chystá využítí vlastního pozemku u frekventované cyklotrasy pro otevření bistra. Jsou to příklady, které ukazují, 

že podobné projekty mají smysl a pomáhají ukazovat lidem cestu ven z jejich složitého postavení na trhu práce“, doplńuje Zdenek 

Zívala.

Zajímavé článkyZajímavé článkyZajímavé články

N3 STR4
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Výzva D6 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 

Výzva D7 – „Sociální inovace“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin 

na trh práce v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST.

Celková částka pro tuto výzvu je vymezena 150 000 000,- Kč, maximální výše podpory na jeden projekt

je 4 000 000 Kč. Hlavním cílem podpory je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně 

vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. 

Žádost je možné předkládat do 30. května 2014 do 12:00.

Podporovanými aktivitami jsou:

Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu 

vzdělávání. Patří sem zejména nejrůznější motivační kurzy a jiné aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. 

Podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod.) 

Poradenské služby individuální i skupinové, které jsou zaměřeny na řešení obtíží klientů zejména s ohledem na jejich uplatnění na 

trhu práce. Bilanční diagnostika, pracovní diagnostika, ergo-diagnostika apod. Mezi podpůrné služby patří také tzv. přímá podpora 

osob z cílové skupiny v průběhu jejich účasti na aktivitách projektu formou úhrady cestovného, stravného, případně ubytování apod., 

dále profesní vzdělávání, které představují zejména rekvalifikace a další odborné kurzy, převážně akreditované, vedoucí k získání, 

zvýšení nebo prohloubení dosavadní kvalifikace. Do této skupiny aktivit náleží také podpora zahájení podnikatelské činnosti (OSVČ), 

pracovní místa na zkoušku a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům, 

odborné praxe, podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce místních iniciativ, sociálních 

partnerů a dalších spolupracujících organizací a další.

Mezi oprávněné žadatele v rámci této výzvy patří obce a města, místní a občanské iniciativy - jedná se o místní partnerství (volná 

sdružení obcí, samospráv, sociálních partnerů či neziskového sektoru), nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské 

organizace, fyzické osoby.

Více informací naleznete na: http://www.esfcr.cz/vyzva-d6

Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zveřejnilo výzvu D7 

k předkládání grantových projektů  v oblasti podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb – „Sociální inovace“.

Žádosti je možné předkládat od 7. dubna do 13. června 2014 do 12 hod.

Výše finanční podpory na jeden projekt je maximálně 15 000 000 Kč.

Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na 

vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

Cílem výzvy je zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky prospěšných služeb zaměřených na začlenění cílových 

skupin do společnosti a na trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích vč. strukturálních fondů, a to 

úpravou služeb, které jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách či vytvořením a zavedením nových forem 

služeb, které nejsou vymezeny tímto zákonem (tzv. společensky prospěšné služby).

Text celé výzvy naleznete na: http://www.esfcr.cz/file/8875/

Výzva D8 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Cílem je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního 

a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. POZOR! Výzva je určena pouze pro vybranné regiony – 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Žádosti je možné předkládat od 22. dubna do 20. května 2014 do 12 hod.

Text celé výzvy naleznete na: http://www.esfcr.cz/file/8920/

Dotační novinky z ČR:Dotační novinky z ČR:Dotační novinky z ČR:


