Kraj Vysočina a KOUS Vysočina, z.s.

vás zvou na konferenci

Sociální podnikání
a místní komunity
Pořádáno pod záštitou 1. náměstka Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka

Kdy: 9. 10. 2018
Kde: Kongresové
centrum Krajského
úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava
Dnem nás provede:
Jaroslava Šmrhová,
KOUS Vysočina, z. s.
(1. cirkulář)

„Skvělá práce je odváděná lidmi,
kteří se nebojí být skvělí.“

Fernando Flores
Mediální partner:

Anotace akce
Sociální podnikání zaznamenává v České republice masivní rozvoj. Po více než 10leté historii už pomalu odrůstá z dětských nemocí a profiluje se jako významný pilíř sociální ekonomiky. Cílem této konference je ukázat na
význam sociálního podnikání pro místní komunity a na to, jak mohou subjekty veřejné správy tyto aktivity podporovat. Představeny budou konkrétní kritická místa dalšího rozvoje sociálního podnikání u nás a také příklady dobré
praxe z míst, kde se sociální podnikání úspěšně do rozvoje regionu již zapojilo.
Konference je určena pro zástupce samospráv, stávajících i budoucích sociálních podniků a všechny, kterým je sociální ekonomika blízká a chtěli by využívat produktů sociálního podnikání. Součástí konference bude prezentace
nabídky sociálních podniků působících v Kraji Vysočina a prostor pro vzájemné sdílení.

Program konference
(změny programu vyhrazeny)
8:30–9:00 registrace účastníků

Možnosti uplatnění a význam sociálních podniků
9:00–9:15
9:20–9:40
9:40–10:00
10:00–10:20

Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Ing. Karel Rychtář, ředitel TESSEA
Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva Komory sociálních podniků
Přestávka na kávu

Vzájemné přínosy spolupráce státní správy, samosprávy a sociálních podniků
10:20–10:40 Mgr. Markéta Kousková, MPSV, oddělení projektů sociálního podnikání
10:40–11:00 Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
11:00–11:20 PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., majitel sociálního podniku PTL, s.r.o.,
předseda MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
11:20–13:00 Přestávka na oběd

Pohled sociálních podniků
13:00–13:15
13:15–13:30
13:30–13:45
13:45–14:00
14:00–14:20

Mgr. Martina Kadlecová, vedoucí sociálního podniku SEMiTAM s.r.o.
Ing. Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep (v jednání)
Jiří Klíma, jednatel Chráněná dílna Vysočina s.r.o.
Mgr. Anna Šimonová, jednatelka Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Přestávka na kávu

Panelová diskuse na téma „Sociální ekonomika a její vliv na místní komunity“
14:20–15:20 účastníci panelu: Bc. Markéta Dvořáková, DiS., vedoucí pracovní skupiny pro sociální oblast
NS MAS ČR; Ing. Jana Smetanová, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové;
Ing. Lenka Štraubová, sociální bankovnictví České spořitelny; Ing. Miloš Altner, OCCASIO o.p.s.
15:20–15:30 Shrnutí a závěr konference

Občerstvení zajišťuje Chráněná dílna Vysočina s.r.o.

Organizační informace
Vložné: 450,– Kč.
(Pro zástupce obcí Kraje Vysočina, členy KOUS Vysočina, z.s., sítě TESSEA a Komory sociálních podniků zdarma.)
Každý z účastníků obdrží katalog sociálních podniků působících v Kraji Vysočina a malou pozornost.
Informace o registraci zveřejníme ve 2. cirkuláři.

