
Akci pořádá P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. v rámci projektu  
Inovativní prosazování sociálního podnikání, který je financován z prostředků  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

Na akci spolupracuje také Ashoka ČR, Asociace společenské odpovědnosti a Ekumenická akademie.

program 2.4. 2014

KDY: 2.4. - 3.4. 2014
KDE: Ballingův sál, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

09:30 -10:00  Prezence

10
:00

 - 
10

:30 ÚVODNÍ SLOVO ANEB JAK SI STOJÍ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ČR 
Petra Francová, ředitelka P3

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je nezisková organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, ●	
koordinujeme Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA a podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání.

10
:30

 - 
11

:10 JAK SE SOCIÁLNĚ PODNIKÁ V RAKOUSKU
Manuela Vollmann, generální ředitelka bdv austria

bdv austria je zastřešující organizací tranzitních integračních sociálních podniků v Rakousku.●	
Představitelka partnerské organizace bdv austria, celostání zastřešující asociace integračních sociálních podniků v Rakousku, Manuela Vollmann, Vám představí aktuální situaci 
v oblasti sociálního podnikání v Rakousku. Popíše současné trendy v SP, jakým způsobem spolupracují se CSR a jsou napojeni na oblast sociálních inovací. Připraví si pro Vás 
příklady typických oblastí a způsobů SP, příběhy, zajímavé postřehy, které jsou typické pro jejich region. A jistě Vás také budou zajímat nějaké statistické údaje - počty podniků, 
zaměstnanců, jak dlouho existují apod. V neposlední řadě zmíní známky kvality a případná ocenění, která se v Rakousku udělují. Sociální podnikání je důležitou částí aktivní 
politiky zaměstnanosti v Rakousku. Podporuje lidi vzdálené od volného trhu práce pomocí služeb v oblasti zaměstnávání, poradenství, konzultaci a také pomocí kurzů a tréninků.

11
:10

 - 
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:30 JAK SE SOCIÁLNĚ PODNIKÁ V BELGII
Brigitte Smessaert, koordinátorka ERSV/RESOC-SERR

ERSV/RESOC-SERR: Regionální sociálně ekonomický výbor regionu pro severozápadní Flandry.●	
Zástupkyně partnerské organizace ERSV/RESOC-SERR, socioekonomický výbor regionu, Brigitte Smessaert, Vám představí aktuální situaci v oblasti sociálního podnikání 
v Belgii a především ve Flandrech. Popíše současné trendy v SP, jakým způsobem spolupracují se CSR a jak jsou napojeni na oblast sociálních inovací. Připraví si pro Vás příklady 
typických oblastí a způsobů podnikání, příběhy, zajímavé postřehy, které jsou typické pro jejich region. A jistě vás také budou zajímat nějaké statistické údaje - počty sociálních 
podniků, zaměstnanců, jak dlouho existují apod. V neposlední řadě zmíní známky kvality a případná ocenění, která se v Belgii udělují.
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:20 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VE FLANDRECH: současnost a budoucnost
Geert VERSTRAETE, finanční ředitel, Mariasteen and Molendries

Mariasteen je sociální podnik, který úzce spolupracuje se Social Workplace Molendries.●	
Zástupce společnosti Mariasteen Vám představí tento podnik, který patří mezi největší a nejinovativnější sociální podniky ve Flandrech. Dozvíte se vše o oboru jejich činnosti, 
jejich historii, představí Vám, v čem jsou jedineční a specifičtí a podělí se s Vámi o své plány do budoucna.
Dále vám představí situaci sociálního podnikání ve Flandrech a jaký vývoj očekává do budoucna.

12
:30
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:30 OBĚD zajistí sociální podnik MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA z Prahy.
Mléčný bar Bílá vrána zřízený POHODA o.p.s. poskytuje občerstvení a podporuje normální,  ●	
důstojný, plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením.  
A hlavně je příjemným místem pro odpočinutí. 

Záštitu nad akcí převzala  
paní Táňa Fischerová, 

předsedkyně Českého 
helsinského  

výboru.
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:30
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14
:30 Workshop 1:

FAIR TRADE - historie Fair trade a význam propojení se sociálním podnikáním
Fair trade neboli spravedlivý obchod se snaží zavádět férové podmínky a partnerství mezi země globálního Jihu a Severu. Jaké jsou jeho  počátky v zahraničí a Česku? 
Jak vznikla myšlenka propojení spravedlivého obchodu a sociálního podnikání v podobě založení obchodního družstva Fair & Bio? Nová Pražírna fairtradové kávy Fair & Bio 
slouží jako unikátní příklad takového projektu v ČR. Jaké jsou jeho úspěchy a výzvy v souvislosti s praktickými koncepty sociálního podnikání platných v kontextu  
se společenskou atmosférou?

Vystoupí: Kateřina Tschornová, administrátorka projektu Pražírna fairtradové kávy Fair&Bio
Moderuje: Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha a předseda družstva Fair&Bio

Fair & Bio je obchodní družstvo zaměřené na sociální, udržitelnou a solidární ekonomiku, produkty spravedlivého obchodu.●	
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:45

 - 
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:15 Workshop 4: 
AMBASADORKY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ ANEB POHLEDY DO REGIONŮ
Workshop vám umožní setkat se a popovídat si s několika ambasadorkami sociálního podnikání, které se s vámi podělí o své postřehy z ambasadorské praxe z regionů. 
Šárka Dořičáková pohovoří o problematice sociálních družstev a jejich fungování. Jitka Čechová, bývalá ředitelka Pracovní Soboty z Plzně, pohovoří o sociálním podnikání  
v praxi i o problematice veřejných zakázek a sociálního podnikání. Lenka Šebelová bude hovořit na téma Jak obchodovat, když jsem sociální podnik? Finanční prostředky 
z vlastní ekonomické činnosti a jak je získat pro udržitelnost a pro mzdy svých zaměstnanců.

Vystoupí: Šárka Dořičáková, ambasadorka pro Střední Moravu, Lenka Šebelová, ambasadorka pro Jihovýchod, Jitka Čechová, 
ambasadorka pro Jihozápad
Moderuje: Martina Macurová
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:30 Workshop 2: 
ZPŮSOB ŘÍZENÍ V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH 
Worshop bude vycházet z výstupů z konference ve Štrasburku o budoucnosti sociálního podnikání v Evropě, které jsme se účastnili. Blíže se podíváme na struktury řízení 
v sociálních podnicích: Jsou participační? Zohledňují gendrovou rozmanitost a spravedlnost? Jsou podnikatelé inovativní a orientovaní na budoucnost co se týče způsobu, jakým 
jsou organizace vedeny?

Vystoupí: Manuela Vollmann, generální ředitelka bdv austria
Moderuje: Petra Francová
Poznámka: Workshop bude v němčině s tlumočením.
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:45 Workshop 5: 
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ JAKO INOVACE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V BELGII
Region Severozápadní Flandry se zaměřuje zejména na produkci regionálních potravin a tímto směrem rozpracovává své strategie. Brigitte Smessaert nás seznámí 
s inovativními plány, které zpracovává pro socioekonomický výboru regionu. Jedná se o partnerské uskupení zaměstnavatelů, veřejné správy a třetího sektoru. Brigitte Vám 
představí, jak lze zkombinovat zdravé místní jídlo, sociální podnikání a inovativní rozvoj.

Vystoupí: Brigitte Smessaert, koordinátorka RESOC/SERR
Moderuje: Petra Francová
Poznámka: Workshop bude v angličtině s tlumočením.
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:30 Workshop 3:
JAK ZLEPŠIT PROPAGACI SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ V ČR?
Workshop bude zaměřen na sdílení aktuálních zkušeností a forem propagace SI a SP v ČR. Skupinový brainstorming hledání nových komunikačních nástrojů a kanálů za podpory 
PR a marketingových specialistů.

Vystoupí:  zástupci HUB Praha,  Kliktivisti.cz
Moderuje: Olga Shirobokova, Nadace Ashoka, Česká republika

HUB Praha je inspirativní místo pro téměř jakoukoli akci - od malého jednání po velkou konferenci.●	
Kliktivisti.cz aneb i kliknutí může znamenat změnu. Blog o využívání nových médií pro české nevládky.●	
Ashoka je mezinárodní nevládní organizace, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.●	
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:15 Workshop 6: 
ZELENÉ PODNIKÁNÍ V ČR. Začínají se objevovat nové přístupy k půdě. Co je na nich sociálního?
Eliška Hudcová představí koncept sociálního zemědělství a jeho aktivity v ČR. Jan Valeška pohovoří o komunitně podporovaném zemědělství a představí činnost sdružení  
Kom-Pot, které hledá nové cesty k potravinám a k zemědělskému hospodaření. Lucie Lankašová z KOKOZY o.p.s. přiblíží propagaci kompostování a pěstování ve městě. 
Kateřina Malá bude hledat cesty, jak by šlo získat pro sociální zemědělství finanční podporu ve spojení se sociálním podnikáním.

Vystoupí: Eliška Hudcová, Jan Valeška, Kom-Pot, Lucie Lankašová, KOKOZA o.p.s.
Moderuje: Eva Fraňková, odborná asistentka, Fakulta sociálních studií - Katedra environmentálních studií - Masarykova univerzita ČR

Kom-Pot je sdružení lidí hledající nové cesty k potravinám a k zemědělskému hospodaření.●	
KOKOZA o.p.s. je nezisková organizace, propagace kompostování a pěstování ve městě.●	

KINOMIX
NONSTOP

OTEVŘENÝ PROSTOR, který vám bude po celé odpoledne 
k dispozici pro posezení, setkávání, domlouvání a možné síťování.

odpolední pásmo filmů a dokumentů  
o sociálním podnikání s komentářem

www.p-p-p.cz   www.ceske-socialni-podnikani.cz
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09:00 -09:30  Prezence

09
:30 Na úvod

DOKUMENT O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V ČR - promítání

10
:00

 - 
11

:00 SOCIÁLNÍ INOVACE A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Tématické okruhy: Jaký je vztah sociálního podnikání k sociálním inovacím aneb je sociální podnikatel inovátorem a sociální inovátor podnikatelem? Kdo jsou sociální inovátoři? 
Jaké jsou jejich inspirace a motivace? Jaké jsou ingredience dobré sociální inovace?  Jsou Češi inovační? Jak podpořit podnikavé sociální inovátory?

V panelu vystoupí: 
Anna Kadeřábková, expertka na sociální inovace v ČR, Centrum inovačních studií VŠEM
Karin Pospíšilová, výkonná ředitelka, Naše kavárna, příklad sociální inovace

Naše kavárna zaměstnává rodiče a další příbuzné těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.●	
Michal Prager, ředitel cestovní agentury Bezbatour, příklad sociální inovace

Bezbatour je cestovní agentura, která se specializuje primárně na cestování bez bariér.●	
Olga Shirobokova, koordinátorka Ashoka ČR

Ashoka je mezinárodní nevládní organizace, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.●	
Martin Kontra, Bajkazyl, sociální inovátor, Ashoka fellow

Bajkazyl staví kola pro lidi, kteří chtějí jezdit po Praze ekologicky. Je to dílna, samoobsluha, půjčovna a informační bod.●	
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:20
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:10 CSR A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Tématické okruhy: Jaký je vztah sociálního podnikání a CSR? Je sociální podnik ze své podstaty již společensky odpovědný? Spolupráce se sociálními podniky v rámci 
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Společensky prospěšné podnikání v regionech

V panelu vystoupí: 
Alena Plášková, odborná asistentka, Katedra managementu, VŠE 
Alena Králíková, manažerka pro společenskou odpovědnost, ČSOB
Lucie Mádlová, výkonná ředitelka, Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Miriam Janyšková, zakladatelka, Charitky®, finančně udržitelný propagační program se sociálním dopadem
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:10
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:00 JAK SE DAŘÍ SOCIÁLNÍM PODNIKATELŮM V ČR
Tématické okruhy: Jak se daří sociálnímu podnikání? Co by sociální podnikatelé uvítali ze strany státu, CSR ? Jak vidí sociální podnikatelé budoucnost sociálního podnikání?

V panelu vystoupí: 
Petra Francová, ředitelka P3

P3 - People, Planet, Profit je nezisková organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, ●	
koordinujeme Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA a podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání.

Jakub Knězů, ředitel Etincelle, Kladno
Etincelle pomáhá klientům poskytovatelů sociálních služeb. Provozují pekárnu, kavárny, úklidové služby a farmu.●	

Martina Kadlecová, ředitelka Semitam, Havlíčkův Brod
Semitam vytváří pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Provozuje knihařskou a šicí dílnu, úklidové služby a služby ●	
v oblasti gastronomie.

Marie Horáková, ředitelka APPN (pod kterou funguje Tichá kavárna), Praha 
Tichá kavárna je prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že se neslyšící mohou s úspěchem uplatnit.●	

13
:00
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:00 OBĚD zajistí sociální podnik MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA z Prahy.
Mléčný bar Bílá vrána zřízený POHODA o.p.s. poskytuje občerstvení a podporuje normální, důstojný, plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným ●	
postižením. A hlavně je příjemným místem pro odpočinutí. 

od
po

led
ne
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:00

 - 
15

:00 Workshop 7: 
SOCIÁLNÍ INOVACE
Workshop bude průlet velmi dynamickým tématem sociálních inovací. Každý o nich mluví a každý se považuje za inovátora. Na workshopu se dozvíte, co je a co není sociální 
inovace, jaká jsou úskalí úspěšné sociální inovace, kdy je organizace inovační a jak tuto inovačnost zvýšit. Budeme hledat inovační řešení sociálních problémů, hodnotit silné 
a slabé stránky inovačních příkladů, a tím rozvineme vlastní inovační potenciál.
Moderuje: Anna Kadeřábková, expertka na sociální inovace v ČR,  Centrum inovačních studií VŠEM

KINOMIX
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OTEVŘENÝ PROSTOR, který vám bude po celé odpoledne 
k dispozici pro posezení, setkávání, domlouvání a možné síťování.
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:15 Workshop 10: 
SETKÁNÍ SE SOCIÁLNÍMI PODNIKATELI
Workshop vám umožní setkat se a popovídat si se zajímavými sociálními podnikateli z různých regionů a s různým oborem činnosti. 
Vystoupí: 
Martina Kadlecová, ředitelka sociálního podniku Semitam

Semitam vytváří pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Provozuje knihařskou a šicí dílnu, úklidové služby a služby ●	
v oblasti gastronomie.

Šárka Dořičáková,ředitelka sociálního podniku Podané Ruce
Podané ruce pomáhají lidem v náročných situacích jejich života, převážně jde o poskytování služeb pro cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením.●	

Dana Šťastná, ředitelka Kruhu zdraví
Kruh zdraví: jídelna (čerstvé suroviny bez chemických přísad) je založena na principech sociální firmy - zaměřena na zaměstnávání osob se zdravotním ●	
handicapem.

Lucie Mervardová, ředitelka mléčného baru Bílá Vrána
Mléčný bar Bílá vrána zřízený POHODA o.p.s. podporuje normální, důstojný, plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením. A hlavně ●	
je příjemným místem pro odpočinutí.

Moderuje: Martina Macurová
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:00 Workshop 8: 
FAIR TRADE - fair trade jako alternativa k současnému nastavení obchodu a perspektivy propojení se sociální podnikáním
Fair trade zaručuje pracovníkům důstojné podmínky a mzdu v zemích globálního Jihu. Jaký je jeho význam a směřování do budoucna? V době ekonomické krize přestává být 
důstojná práce samozřejmostí i v zemích globálního Severu.  
Logickým završením principu spravedlivého obchodu je tak zapojení osob znevýhodněných na trhu práce. Právě o to se snaží projekt Pražírny fairtradové kávy Fair&Bio jako 
unikátní sociální podnik tohoto typu v Česku. Jak se daří naplňovat férovost a jaké jsou jeho hlavní výzvy? Jak projekt vznikal – zejména podnikatelský plán a marketingová 
koncepce?
Vystoupí také: Kateřina Tschornová, administrátorka projektu Pražírna fairtradové kávy Fair&Bio
Moderuje: Markéta Vinkelhoferová, členka družstva Fair&Bio, Ekumenická akademie Praha
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:15 Workshop 11: 
SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A FIREM
Na základě praktických příkladů a zkušeností z praxe si interaktivní formou sami vyzkoušíte, jak mohou firmy efektivně a se skutečným dopadem na společnost nakupovat služby 
či benefity od sociálních podniků.
Vystoupí také: 
Olga Shirobokova, Ashoka
Moderuje: Lucie Mádlová, výkonná ředitelka, Asociace společenské odpovědnosti o.p.s. (A-CSR)

A-CSR je nezávislou a otevřenou platformou pro všechny, kteří mají zájem měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti (CSR).●	
Ashoka je mezinárodní nevládní organizace, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.●	
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:00 Workshop 9: 
ODSTÍNY ZELENÉ V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ
Mělo by sociální podnikání být ze své podstaty i environmentálně šetrné? Do jaké míry je reálné uvádět hezká ekologická předsevzetí do praxe? V dílně si představíme některé 
přístupy k zelenému podnikání a designu (např. cradle-to-cradle či circular economy) a seznámíme se s příklady zeleného či eko-sociálního podnikání v ČR i zahraničí.
Vystoupí také: 
Stanislav Kutáček, zakladatel a ředitel družstva Autonapůl
Georg Schön, Ashoka Střední Evropa
Moderuje: Eva Fraňková, odborná asistentka, Fakulta sociálních studií - Katedra environmentálních studií - Masarykova univerzita ČR

Autonapůl je první český car-sharing a snaží se snižovat dopad automobilové dopravy.●	
Ashoka je mezinárodní nevládní organizace, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.●	
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ROZVOJ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
V rámci workshopu nejdříve krátce představíme několik inovativních projektů zaměřených na rozvoj podnikatelských dovedností mladých lidí s důrazem na společenskou 
prospěšnost. V druhé části pak budeme společnými silami hledat a přemýšlet o dalších možnostech a cestách jak rozšiřovat povědomí o společensky prospěšném podnikání 
ve formálním a neformálním vzdělávání. 
Vystoupí také: 
Marie Dohnalová, Katedra občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK, Praha
Jaroslava Šťastná, Evangelická teologická fakulta UK
Georg Schön, Ashoka Střední Evropa
Moderuje: Lukáš Policar, koordinátor projektu Podnikavá škola

Podnikavá škola je projekt, který pomáhá českým školám a univerzitám zavádět a nabízet vzdělávací programy zaměřené na rozvoj podnikatelského  ●	
myšlení a dovedností.
Ashoka je mezinárodní nevládní organizace, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.●	
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INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE ZDARMA:

Nabízíme také možnost bezplatných individuálních konzultací vašich záměrů na sociální podnikání v době konání workshopů. 

KONZULTANTI pro oblast sociálního podnikání, kteří budou na místě k dispozici:
Konkrétní zkušenosti z praxe ze sociálního podnikání - Jitka Čechová a Šárka Dořičáková, sociální podnikatelky a ambasadorky sociálního podnikání●	
Finance - Jana Juřicová a Daniela Bednáriková - konzultantky P3●	
Jak začít - Petra Francová - ředitelka P3●	
Družstva - Karel Rychtář - ředitel odboru Svazu českých a moravských výrobních družstev●	
Marketing a podnikatelský plán - Gabriela Kurková - konzultantka P3●	

Rezervace času konzultanta bude k dispozici ráno u prezence. 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

CINK CINK CIRK ●	 vás bude bavit po celou dobu konference
květinovou výzdobu na akci připraví ●	 Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií - Aranžérie vznikla jako sociální podnik Společnosti „E“, ve které lidé 
s epilepsií vytvářejí profesionální květinové dekorace a kytice na zakázku. www.spolecnost-e.cz , www.pinterest.com/aranzerie/
PRODEJ A PREZENTACE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ●	
projekce vašich dokumentů, videí a fotografií na velkoplošných obrazovkách●	
výstava ●	 Social Impact Award “Podnikáme jinak”
dětský koutek●	  bude k dispozici od familyandjob.cz zdarma po celou dobu konání akce

PRAGULIC - nabídka prohlídky Prahy●	
Pragulic je sociální podnik, který nabízí veřejnosti zažít svět lidí bez domova a tak bourat zažité stereotypy o bezdomovectví. Nabízíme prohlídky během kterých ●	
poznáte odvrácenou tvář Prahy, dostanete se na netradiční místa a od člověka nejvíce povolaného se dozvíte o životě na ulici. Provázet vás totiž bude člověk, 
který sám na ulici strávil několik let svého života. Projekt vznikl z iniciativy tří studentů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2012 a získal řadu 
mezinárodních ocenění

            
Prohlídka Prahy očima lidí bez domova:

úterý   19:30h Karim
středa  18:00h Zuzka
vstupné: dospělý 220 Kč, student/senior 160 Kč

Přihlašovací formulář:  zde

Telefon: +420 257 313 988 nebo +420 776 236 792
E-mail: info@p-p-p.cz nebo gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Weby: www.p-p-p.cz  a www.ceske-socialni-podnikani.cz 
FB: P3

KONTAKT:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika

https://docs.google.com/a/pragulic.cz/forms/d/1JPLS3Bt9plL-RWJUgq7OiJR83ac4BdpiDyDJRUW1ctI/viewform
http://www.p-p-p.cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz 
https://www.facebook.com/pages/P3-People-Planet-Profit/281769295173813

