
Adresář organizací zabývajících se sociální ekonomikou v Evropě

Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s.
v rámci projektu Tematická sí  pro rozvoj sociální ekonomikyť

pracovní skupina Komunikace

Název organizace Popis Odkaz
A) Mezinárodní sítě

SEE 
Social Economy Europe

Dříve CEP-CMAF celoevropská platforma SE vůči EU založena 5 
evropskými organizacemi v r. 2000; sídlí v Bruselu.

http://www.socialeconomy.eu.
org/

FEDES Evropská federace se zaměřuje na prosazování a hájení zájmů 
evropských organizací řídících struktur podporující ohrožené a zdravotně 
postižené osoby..

http://www.fedes.net/en

REVES Je unikátní evropská organizace, založená na partnerství mezi místními
a regionálními orgány a územní organizace sociální ekonomiky.

http://www.revesnetwork.eu/

Workability Europe Je největším zaměstnavatelským sdružením zastupujícím poskytovatele 
práce a služeb zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením v 
Evropě. Má 40 členských organizací ve více než 23 zemích. S rostoucím 
počtem členských států stanoví pracovní programy pro více než 
1.250.000 osob se zdravotním postižením ročně.

http://www.workability-
europe.org/

The Disability Intergroup Je neformální seskupení poslanců Evropského parlamentu (EP) ze všech 
národností a většiny politických skupin, kteří mají zájem na propagaci 
politiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ve své práci v 
Evropském parlamentu, stejně jako na národních úrovních.

http://www.disabilityintergroup.
eu/

EASPD 
Evropská asociace 
poskytovatelů služeb pro osoby 
s postižením.

Představuje více než 8.000 poskytovatelů sociálních služeb po celé 
Evropě.

http://www.easpd.eu/

Social Platform Sociální platforma evropských sociálních nevládních organizací - aliance 
zástupců evropských federací a sítí nevládních organizací působících v 

http://www.socialplatform.org/
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sociální oblasti.
CECOP Evropská konfederace družstev pracujících, sociálních družstev a 

sociálních a participativních podniků.
http://www.cecop.coop/spip.ph
p?article1

SEN 
Social Employers Network

Je síť vytvořená na podporu, konzultace zaměstnavatelů při náboru 
jakéhokoli druhu znevýhodněných nebo zdravotně postižených 
pracovníků.

http://www.disadvantaged-
employment.eu/index.php

EHSV 
Evropský hospodářský a 
sociální výbor

Kategorie Sociální ekonomika - sdružuje 36 členů z družstev, sdružení, 
nadací a sociálních neziskových organizací.

http://www.socialeconomy.eu.
org/spip.php?
rubrique181&lang=en

Cooperatives Europe Největší členská organizace v Evropě podporující model spolupráce 
podniků se sociálními cíli pro udržitelný hospodářsky pokrok. Poskytuje 
konzultace, dělá výzkumy, sdílí s členy zkušenosti a případové studie. 
Zastřešující orgán evropského družstevnictví. 

http://www.coopseurope.coop

CEDAG 
European Council of 
Associations of General Interest

Evropská platforma pro národní neziskové zastřešující organizace a pro 
národní asociace veřejného zájmu. Sdružuje 32 neziskových 
zastřešujících organizací z 21 evropských zemí.

http://www.cedag-eu.org/

CEFEC 
Konfederace evropských 
sociálních firem, 
zaměstnaneckých iniciativ a 
sociálních družstev

Zastřešující mezinárodní organizace sdružující sociální firmy, sociální 
družstva a neziskové organizace s cílem umožnit placené pracovní 
začlenění osob se zdravotním postižením a znevýhodněním na trhu 
práce. Sdružuje organizace z 18 zemí.

http://www.cefec.org/

ENSIE
European Network for Social 
Integration Enterprises

Založena v belgických Brugách v květnu 1991. V současné době 
sdružuje 19 organizací ze 16 evropských zemí (včetně ČR). Evropská síť 
pro podniky sociální integrace - sdružuje národní a regionální sítě 
pracovní integrace sociální ekonomiky.

http://www.ensie.org/

CIRIEC
Mezinárodní středisko výzkumu 
a informací o sociální a veřejné 
ekonomice a družstvech.

Sdružuje organizace i fyzické osoby z celého světa. Má 13 národních 
sekcí a je podporováno belgickou federální vládou. Založeno v r. 1947 
v Ženevě, kde působilo do r. 1957. V současné době má sídlo na 
belgické univerzitě v Liège. 

http://www.ulg.ac.be 

EMES
Evropská výzkumná síť

Síť 10 evropských vědeckých institucí a 10 jednotlivců. Zabývá se 
studiem vývoje sociálního podnikání. V r. 1996 šlo o zkratku rozsáhlého 
francouzského výzkumu, který přerostl v r. 2002 do založení sítě. Sídlo 

http://www.emes.net 
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sekretariátu na Univerzitě v Liège.

CES
Centrum sociální ekonomiky

Založeno počátkem 90. let, sídlí na Univerzitě v Liège. Jedním z partnerů 
je i výzkumná síť EMES.

http://www.ces-ulg.be

IDES
Institut rozvoje sociální 
ekonomiky

Založen v roce 1983. Sídlí ve Francii (Courbevoie). Cílem založení bylo 
vytvořit investiční společnost (finanční nástroj) pro podporu rozvoje SE. 
Usiluje o posilování podniků SE, rozvoj sektoru SE a garantování půjček 
pro podniky SE.

http://www.esfin-ides.com

Pour la Solidarité
European Think Tank

Poskytovatel služeb pro sociálně-ekonomické a politické subjekty, které 
chtějí profesionálně pracovat v evropském odvětví solidarity.

http://www.pourlasolidarite.eu/
-Presentation-?lang=en 

ICOSI
Institut mezinárodní sociální 
spolupráce

Francie; založen 1983. http://www.icosi.org/

EURICSE
Evropský výzkumný institut 
družstev a sociálních podniků

Založen V/2008 v italském Trentu jako nadace soukromého práva; 
spolupráce  s místní univerzitou a regionální družstevní federací.

http://www.euricse.eu/

RMB 
Les Rencontres du Mont Blanc
/„Setkávání“ pod Mont-Blanc /

Forma asociace; založena koncem r. 2005 francouzskými organizacemi 
SE; sdružuje organizace SE všech typů a všech kontinentů společně s 
odbory, akademickými institucemi, NNO.

http://www.rencontres-
montblanc.coop/185-
English_version&l=en

EUROCOOP
European Community of 
Consumer Cooperatives

Evropské společenství spotřebních družstev zastupuje a reprezentuje 
ekonomické a sociální požadavky evropských spotřebitelských družstev 
před evropskými institucemi.

http://www.eurocoop.org/

EFES
European Federation of 
Employee Share Ownership

Zastřešující organizace zaměstnanců akcionářů, směřuje k vytvoření sítě 
osob a organizací anganžovaných při podpoře zaměstnaneckého 
vlastníctví a participace.

http://www.efesonline.org/

EZAI Foundation Výzkumný ústav, který byl zřízen v roce 1998 Mondragón Corporation a 
Mondragón UNIVERSITY, s cílem podpořit a šířit znalosti týkající se 
veřejné politiky, hlavně, a v obecné rovině, v oblasti hospodářské politiky, 
a také ve všech politikách týkající se sociální ekonomiky.

http://www.ezai.coop/
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B) Národní sítě
The Social Enterprise 
Coalition

Zastupuje široké spektrum sociálních podniků, regionálních a národních 
podpůrných sítí a další související subjekty ve Velké Británii.

http://www.socialenterprise.org.
uk/

ECONOSOC
Economie sociale Econosoc

 Le carrefour de l’économie sociále – síťový portál sociální ekonomiky 
frankofonní Belgie.

http://www.econosoc.be/

CEGES 
Conseil de Entreprises, 
Emplyeurs et Groupements de 
l´Economie Sociale

Národní platforma SE ve Francii /Rada podniků, zaměstnavatelů a 
uskupení SE,  sídlí v Paříži; založena 2001 (transformací z původně 
existující organizace CNLAMCA založené v r. 1970 a autora první 
Charty o SE z r. 1980).

http://www.ceges.org/

FEBECOOP 
Fédération Belge de 
l’économie sociale et 
coopérative

Zastřešující organizace belgického družstevního sektoru. V rámci 
struktury působí tři nezávislé regionální rady (pro oblast vlámskou, 
valonskou a bruselskou).

http://www.febecoop.be/

VOSEC 
vlámská platforma pro sociální 
ekonomiku

Sdružuje konzultační firmy, organizace a odborníky ze sociální 
ekonomiky ve Flandrech. VOSEC zastupuje více než 800 společností a 
iniciativ, a více než 30.000 zaměstnanců.

http://www.vosec.be/

SAW 
valonská platforma pro 
sociální ekonomiku

Federace organizací sociální ekonomiky valonské oblasti, včetně 
Bruselu.

SEN
Social Economy Network

Podporovatel sektoru sociální ekonomiky v Severním Irsku. http://www.socialeconomynetw
ork.org/

CEPES
Konfederace podniků sociální 
ekonomiky ve Španělsku

Španělská platforma sociální ekonomiky sdružující 16 konfederací a 
nejvýznamnějších podniků sociální ekonomiky. Zahrnuje družstva, 
vzájemně zajišťující společnosti (mutuálky), nadace a asociace.  Velmi 
silné postavení zaujímá zejména v Andalusii.

http://www.cepes.es

CIC Association
Community Interest Company 
Association

Asociace sdružující  britské sociální podniky se specifickou právní 
formou Community Interest Company.  Představuje nejrychleji rostoucí 
hnutí zaměřené na komunitní sociální podnikání ve Velké Británii.

http://www.cicassociation.org.u
k/
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Social Economy Branch 
DETI 

Integrální součást Ministerstva podnikání, obchodu a investic (DETI), 
pečuje o rozvoj sociálního podnikáni v Severním Irsku.

http://www.detini.gov.uk
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