
 

MĚSTO TŘEBÍČ  
 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
 
 

 

 

MYSLÍME GLOBÁLNĚ, JEDNÁME LOKÁLNĚ 

SEMINÁŘ ke společensky odpovědnému hospodaření s veřejnými prostředky samospráv 

 

31.3.2016 od 9:30 do 14:00 hod,  

v Konferenčním centru Hotelu ATOM, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč 
 

9.00-9.30 Registrace, občerstvení 

9.30-11.00 1. část VŠEOBECNĚ O TÉMATU SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO NAKUPOVÁNÍ   

Národní síť Zdravých měst (Mgr. Petr Hermann)  

 - představení asociace, včetně principů společensky odpovědného chování v praxi 

MPSV (Mgr. Alena Zieglerová)  

- legislativní možnosti, motivace, první kroky a jak začít aneb sociální kritéria  

ve veřejných zakázkách, (příp.zaměstnávání znevýhodněných skupin) 

NaZemi (Mgr. Stanislav Komínek)   

- etické principy ve veřejných zakázkách na příkladu kávy a textilu  

 

11.00-11.15 Přestávka na fairtradovou kávu a lokální občerstvení 

 

11.15-13.00 2. část PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - prezentace JAK TO JDE  

 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. (Petra Francová - ředitelka P3)  

- konkrétní přílady společensky odpovědného nakupování v ČR  
  z hlediska sociálního začleňování, propojení se sociálním podnikáním 

Město Litoměřice (Bc. Hana Tobiášová - koordinátorka Fair Trade) 

- informační akce, kampaně, granty na podporu fair trade 

Město Kroměříž (Mgr. Viliam Staněk - koordinátor pro Zdravé město a MA21) 

 - odpovědné nakupování, Fairtradový den 

Fairtradové Město Vsetín (Mgr. Iva Koutná - Líska z.s.) 

- kampaň Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené - podpora a propojení lokálních  
a fairtradových výrobků, spolupráce zaangažovaných subjektů 

Jihomoravský kraj (Ing. Roman Straka) 

 - příklady společensky odpovědného nakupování  

Město Třebíč (Ing. Marie Černá - radní) 

 - veřejné zakázky na fairtradové občerstvení a eticky vyrobená trička  

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč (Mgr. Jitka Vejtasová) 

 - Fairtradová škola 

TTS energo s.r.o.,Třebíč  (Ing. Richard Horký - ředitel společnosti) 

 - udržitelný způsob zásobování teplem – příklad vytápění Třebíče biomasou  

 

13.00-14.00 Neformální síťování u oběda (formou bufetu) 

Doprovodný program:  

PREZENTACE LOKÁLNÍCH PRODUCENTŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  

(příklady sociálního začleňování, podpory lokální produkce,  

prezentace, ochutnávka a prodej fairtradových výrobků, výstava Plné ruce práce, …) 

 

Veřejné prostředky je nutné využívat k prospěchu celé společnosti.  

Přidejte se k nám, můžeme se učit od sebe navzájem. 
 

Seminář je pro účastníky bezplatný a koná se v rámci projektu „Každá obec se počítá: společensky 

odpovědné nakupování - TEĎ!“ 




