
 

 

 

ERA uspořádala v Praze seminář o spolupráci sociálních podniků s místní 

samosprávou 

Evropská rozvojová agentura pořádala dne 16. července 2014 v rámci projektu „Soudobé 

trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z 

ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR odborný seminář s podtitulem „Sociální podniky a jejich prospěšnost pro 

místní komunitu: spolupráce s místní samosprávou.“  

 

Seminář se uskutečnil v Praze v Domě národnostních menšin, catering na akci zajišťoval 

sociální podnik Bílá vrána. Semináře se zúčastnili zástupci sociálních podniků, poskytujících 

služby v regionu a zástupci místních samospráv. Cílem bylo informovat účastníky o 

zkušenostech a praxi v jiných regionech, konkrétně o možnostech spolupráce a 

komunikace s místní samosprávou a o nových způsobech zadávání veřejných zakázek.   

 

Seminář zahájila koordinátorka projektu Kateřina Svobodová, která přítomné seznámila 

s programem a s celým projektem. Po jejím úvodu následoval příspěvek paní Venduly 

Gojové z Fakulty sociálních studií z Ostravské univerzity, který měl podobu dvou 

workshopů, kde si účastníci semináře vyměňovali zkušenosti v komunikaci místní 

samosprávy a sociálních podniků, jakož i jejich pohledy na věc, což bylo zhodnoceno jako 

velmi přínosné. V příspěvku samotném pak paní Gojová seznámila účastníky se současným 

pohledem veřejnosti na sociální podniky a s výhodami tzv. komunitní práce. Zároveň s tím 

upozornila na nutnost podpory lokální ekonomiky, ve které se sociálně slabí mohou 

uplatnit, protože prostředky získané od státu nemohou stačit na pokrytí všech sociálních 

nákladů regionu.  

 

Po přestávce na kávu následoval příspěvek paní Jitky Mertlíkové z obecně prospěšné 

společnosti Trutnovská zeleň, která hovořila o osobních zkušenostech její společnosti se 

zaměstnanci ze znevýhodněných skupin a o pozitivním dopadu podobných společností na 

životní prostředí. Zdůraznila nutnost spolupráce sociálních podniků s místní samosprávou a 

nutnost dotování takovýchto podniků, protože znevýhodněné osoby nejsou schopny 

takových pracovních výkonů jako běžní lidé. Poté následoval příspěvek pana Martina 

Synkuleho z Evropské rozvojové agentury, který účastníkům představil možnosti získávání 

zahraničních dotací a navázání zahraniční spolupráce. Na něj navázala paní Kateřina 

Svobodová z Evropské rozvojové agentury, která hovořila o zkušenostech ERA se skotským 

programem Reorganizace péče o seniory. Program motivoval seniory zůstat ve svých 

domovech a neodcházet do sociálních zařízení a zároveň vytvořil nová pracovní místa pro 

mladé lidi. Zpočátku dotovaný projekt místní samosprávou byl úspěšný a nyní funguje již 

jako placená a plně nezávislá služba.  



 

 

 

 

Po přestávce na oběd zahájila další blok paní Petra Kubálková ze sdružení cats2cats, která 

měla přednášku na téma mikrofinancování, neboli malých úvěrů, které jsou poskytovány 

zejména začínajícím drobným podnikatelům. Česká republika je jedinou zemí EU, kde se 

tyto úvěry neposkytují, přitom všude v Evropě je možné získat takovéto úvěry až do výše 

25 000 EUR. Hlavními výhodami této služby je ekonomická odpovědnost – místo toho, aby 

lidé byli na podpoře, mohou začít vlastní podnikání. Na tento příspěvek navázala paní 

Kateřina Hrozová ze společnosti Rozlet. Její příspěvek se týkal zejména osobních zkušeností 

podniku Café Bazaar, který zaměstnává sociálně znevýhodněné lidi a jejich zkušeností 

s komunikací s místní samosprávou, zejména co se týče dotací a pracovních příležitostí.  

 

Po přestávce na kávu zahájila poslední blok přednášek paní Alena Zieglerová z Agentury 

pro sociální začleňování se svým příspěvkem, týkajícím se úpravy zadávání veřejných 

zakázek tak, aby vítězná firma měla povinnost použít na tuto zakázku alespoň 10% lidí z řad 

dlouhodobě nezaměstnaných, a to alespoň po dobu trvání zakázky – tzv. sociální 

podmínka. Dále se její příspěvek týkal především nutnosti definovat sociální podniky 

v české legislativě. Poslední přednáška paní Pavly Brožkové z odboru Regionálního rozvoje 

a územního plánování v Kolíně se týkala projektu Nové ekonomiky, který podporuje 

aplikaci sociálních podmínek do veřejných zakázek s cílem pozitivního dopadu ve městě 

Kolín. 

 

Účastníci semináře měli možnost diskutovat s přednášejícími o konceptu sociálního 

podnikání, jeho výhodách a stinných stránkách a podmínkách v České republice. Zároveň 

měli účastníci možnost srovnat současnou praxi se situací ve Skotsku a nechat se inspirovat  

zahraničními zkušenostmi.  

 


