
 

V Praze dne 14. září 2012  

V Praze proběhla mezinárodní konference Trendy sociálního podnikání v ČR a v Evropě 

Dne 12.9. 2012 proběhla v prostorách Národní technické knihovny v Praze mezinárodní konference Trendy 
sociálního podnikání v ČR a v Evropě, kterou pořádala P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Konference se 
zúčastnilo 140 zástupců nestátních neziskových organizací, sociálních podnikatelů, veřejné správy, 
akademické sféry i soukromého sektoru. Z porovnání zahraničních zkušeností se situací v ČR je zřejmé, že ve 
všech představených zemích existuje pro sociální podniky ze strany státu větší podpora, než je tomu v České 
republice. Stát by je měl v jejich úsilí podporovat, protože sociální podniky kromě toho, že vyrábějí zboží a 
služby a zaměstnávají znevýhodněné lidi, budují sociální kapitál.  

Přehled toho, co se v oblasti sociální ekonomiky událo v posledních deseti letech a jaké jsou trendy do 
budoucna, seznámila přítomné Petra Francová z P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. Na konferenci vystoupili 
zástupci dvou zahraničních partnerů. Souhrnnou informaci o sociální ekonomice v Polsku přednesl Krzysztof 
Cibor z Foundation for Social and Economic Initiatives. Paní Dorotea Daniele z belgické DIESIS COOP seznámila 
přítomné s tím, jak funguje sociální podnikání v Itálii, Rakousku a Belgii a popsala plány Evropské komise na 
podporu sociálního podnikání. 

Odpoledne bylo věnováno českým sociálním podnikatelům. Kavárnu Bistro u dvou přátel z Hradce Králové 
představily Kateřina Drábková Bibusová a Jitka Jirsová. O tom, jak se negativně dotkly změny v zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením firmy GERLICH ODRY s.r.o., promluvil pan Zdeněk Mateiciuc. Činnost stavení 
firmy STAVZEM s.r.o., která zaměstnává Romy, představil pan Lukáš Bršťák.  

V posledním bloku vystoupili bratři Jan a Pavel Palička z 1.SDZP z Ústí nad Labem, paní Jitka Čechová z plzeňské 
Pracovní Soboty a pan Martin Fojtíček, který představil líheň sociálních podniků na plzeňsku. Hlavní rady 
sociálních podnikatelů zněly takto: ze všeho nejdůležitější je zvolit dobrý podnikatelský záměr, vytrvat a 
nezapomínat na vyváženost ekonomických a sociálních cílů. 

Konference byla uspořádána v rámci projektu „TESSEA získává zahraniční zkušenosti“, jehož cílem je 
poskytování podpory veřejné správě při zavádění sociálního podnikání na základě sdílení zkušeností a 
dovedností se zahraničními partnery. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR. 

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. 
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