Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99

REGION HANÁ

783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
region.hana@seznam.cz

ZAPSANÝ SPOLEK

Zápis z Workshopu sociální podnikání a sociální inovace
Setkání se uskutečnilo dne 23. 02. 2016 od 13:00 do 16:00 v zasedací místnosti MAS Region HANÁ
v Náměšti na Hané
Přítomní: Jaroslav Procházka (město Konice), Jaroslav Brzák (MAS Region HANÁ), Romana
Ambrožová (DZR Bílsko o.p.s.), Ing. Vojtěch Miler, Ing. Miroslav Mačák, Marek Navrátil (Charita
Konice), Mgr. Radka Poučová (divadelní spolek Za Dveřmi), Ing. Jan Tichý, Jana Chalupová
(starostka obce Ústín), Ing. Jiří Burda (obec Lutín, místostarosta), Ing. Kateřina Vičarová (MAS
Region HANÁ).
Program:
1) Zahájení: (seznam účastníků viz. prezenční listina)
Úvodní slovo zahájil J. Brzák a V. Miler
2) Vysvětlení principů sociálních inovací na praktických příkladech (příklady inovací, viz. příloha
e-mailu)
Přednášel Ing. Vojtěch Miler
-

Vysvětlení pojmů sociologie, sociální, sociologie a psychologie

-

Sociální podnikání - základ je podnikání (např. výrobky, služby), něčím se daný podnik
zabývá. Rozdíly: zaměstnává handicapované osoby alespoň z části, ekonomický zisk se vrátí
zpět do podnikání, zapojení do rozhodování, cílové skupiny by se měli podílet na činnosti
podniku, na řízení soc. podniku, mělo by to mít místní dopad, sociální podnik je otevřený
veřejnosti, aktivity pro okolí, pracuje se s lidmi – integrace – učíme je pracovní návyky,
školení. Sociální podniky mají 2 nedostatky – mají nízké inovace (technologická a
výrobková). Sociální podnik má mít i nějakou udržitelnost.

-

Inovace – zlepšení, pokrok,

-

Sociální inovace – něco jinak řešíme, jinými, netradičními postupy

-

Praktické příklady, které byly uznány jako sociální inovace

-

Je nutné si zvolit cílovou skupinu – sociálně ohrožení atd.

-

Je možné mít v rámci projektu zahraničního partnera z EU

3) Stručné představení výzvy č. 024
Přednášel Ing. Vojtěch Miler
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5) Náměty, nápady na sociální inovace:
- Ing. Jiří Burda (místostarosta obec Lutín) - nápad na sociální podnikání, ne vyloženě na
sociální inovaci. Lutín – vzniklo něco jakoby satelit, vesnice. Myšlenka je ta, že se
v Třebčíně scházejí občané, ale nechtějí utvořit oficiální spolek. Je s tím svázána jakási
zodpovědnost. Zápis spolku na rejstříkový soud, platby členských příspěvků atd. S tím zase
souvisí ta spolková podpora (peníze od obce, od kraje) – založení komunitního centra,
místo, kde se budou občané družit.
- Jaroslav Procházka (město Konice) – zatím žádný nápad
- Mgr. Radka Poučová (divadelní spolek Za Dveřmi) - vzájemné výpomoci, sousedská
výpomoc, sdílení kapacity lidí, matky na mateřské dovolené, důchodci, starší osoby na
vesnici, lidé pečující o osobu blízkou. Komunikační platforma – kromě webu, sdílení
kapacit, vymyslet jiné komunikační kanály, vymyslet kontaktní místo (možnost přijít
osobně), sdílení zdrojů, např. volné auto, nákup, vyzvednout léky, atd. Dále hlídaní děti,
seniorů, náhradní babička atd.
- Romana Ambrožová (DZR Bílsko) - potřebují terapeuta pro cílové skupiny DZR Bílsko
(duševně postižení, chronické duševní postižení, muzikoterapie, fyzioterapie, soubor
aktivizačních činností pro tyto cílové skupiny). Spolupráce s univerzitou Olomouc – cílená
výuka na tyto skupiny, kde by se studenti už přímo zacílili na tyto skupiny. Další možnost
spolupráce se zahraničím (např. Finská vysoká škola). Cílem by bylo, aby tyto skupiny osob
,,nevyhořely“, dále se vzdělávali. Student u dané VŠ by měl studijní materiál v tom zařízení
např. DZR Bílsko, vzdělával by se, měl by materiály k napsání své studijní práci atd. Cílová
skupina: matky na MD, ženy 50 + (nezaměstnané ženy), vybrat skupinu a poskytnout jim
něco, aby nezakrněly a vzdělávali se. Zprostředkování do výběrových řízení těm, kteří se
budou ucházet o práci, spolupráce s personální agenturou, aby jim toho dotyčného
člověka doporučila. Dále psychologická, motivační kritéria, matky na MD – hlídání dětí.
Výstupem bude dlouhodobá péče o cílovou skupinu, vyloučených nezaměstnaných lidí.
Zprostředkovat i nějakou zábavu pro tyto cílové skupiny. Výstupem bude, že min. 50 osob
dostane zaměstnání, např. 6 osob na HPP. Jak se o tom tyto skupiny dozvědí: vyvěsit na
úředních deskách Úřadů práce info o tomto projektu. Či jakákoliv jiná cílová skupina,
nemusím být jen matky na MD, či ženy 50 +, vytýčit jakoukoliv cílovou skupinu v území
Regionu HANÁ.
- Jana Chalupová (starostka obce Ústín) - zatím žádný nápad
- Charita Konice (p. Navrátil) - sociální služba směrem ke klientům, aby o ně bylo pečováno.
Projekt z Německa např. předcházel sociálnímu vyloučení seniorů. Rozvoz obědů seniorům
– 2 obědy, aby eventuálně k němu mohl někdo přijít na oběd. U nás zatím asi nereálné,
nikdo by si nedokázal představit, že k němu přijde i někdo jiný na oběd. Britský kuchař –
mladí lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Ve své knize popisuje, jak jim chtěl
pomoct. Jsou typy lidí, kteří jsou samostatně nepoužitelní a nejsou schopni fungovat ve
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společnosti bez pomoci ostatních. Vymyslet projekt nezaměstnaným lidem, kteří to ani
jinak neumějí, než být nezaměstnaní. Návrat sociálních vazeb k venkovu. P. Navrátilovi se
líbil velmi nápad Radky Poučové. Musí se především podporovat i spolková činnost (svaz
žen, zahrádkáři, spolky mezi sebou moc vzájemně nespolupracují, ale měli by
spolupracovat). Aktivní podpora spolkové činnosti. Spolek Haňovští, Hanáci, atd.
Absolventi – taky by mohli mít problém se zaměstnaností. Cca 2-3 % populace, kteří už
nemají zájem pracovat, by se časem mohli stát sociálně nebezpečnými pro společnost.
Tato cílová skupina by mohla být inovativní. Jak je donutit pracovat? Vymyslet a vtáhnout
tyto lidi do práce, aby je to zaujalo.
6) Závěry, postupy
Zpracovat svůj vlastní námět sociální inovace. Termín uzávěrky je do 31. 3. 2016.

Kontakty pro případnou další konzultaci:
Ing. Vojtěch Miler
PPSD, konzultant pro oblast sociálního podnikání
tel: 602 782 337
Ing. Jaroslav Brzák
Manažer MAS Region HANÁ
tel: 605 174 701
e-mail: jarek.brzak@post.cz

V Náměšti na Hané dne 24. 2. 2016
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zapsala Ing. Kateřina Vičarová
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