
 

V Praze dne 29. listopadu 2012  

V Praze proběhlo první setkání Klubu sociálních podnikatelů  

Dne 27.11. 2012 proběhlo v prostorách Autoklubu v Praze první setkání Klubu sociálních 
podnikatelů, které pořádala P3 – People, Planet, Profit o.p.s.  Setkání, které se neslo v neformální 
atmosféře, se zúčastnilo téměř  20 sociálních podnikatelů. Cílem nově vzniklého Klubu sociálních 
podnikatelů je sdružovat vedoucí pracovníky sociálních podniků a vytvořit přátelské prostředí k 
navázání osobních a pracovních kontaktů, informovat o změnách a novinkách v oblasti sociálního 
podnikání. Sociální podnikatelé uvítali možnost pravidelně se scházet a vyměňovat si názory. 

Na akci vystoupili dva hosté z MPSV, vrchní ředitel ESF Vladimír Kváča a Svatava Škantová, která má 
na starosti výzvu č. 30 OP LZZ Sociální ekonomika. Zahraniční host Johann Heep z good.bee, 
představil financování sociálního podnikání ve Střední Evropě. Záštitu nad klubem převzal Jan Palička 
z 1. Severočeského družstva zdravotně postižených, které je prosperujícím sociálním podnikem. 
„Chceme posílit podporu sociálních podniků, síťování a nastavení systému. Vznik klubu vítáme a 
doufáme, že s vámi budeme moci konzultovat naše záměry“, řekl Vladimít Kváča z MPSV.  

Klub sociálních podnikatelů je nezávislý, volný a otevřený všem skutečným sociálním podnikatelům. 
Nabízí nezávazná setkání s lidmi obdobné nátury, s podobnými zájmy a problémy. Vznikla při TESSEA 
(Tematické síti pro sociální ekonomiku) v rámci projektu TESSEA získává mezinárodní zkušenosti, není 
však její součástí. Klub nemá právní subjektivitu.  

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního 
rozpočtu ČR. 

Good.bee je založena Erste Group a Nadací Erste. 

TESSEA - Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA – je názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní 
neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální 
podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. Dále podporuje vznik nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální 
ekonomiky. Vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a dnes její činnost TESSEA 
koordinuje P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. 

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, koordinátorka projektu  

Tel.: +420 776 236 792 

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

Web: www.p-p-p.cz 


