
 
První park sociálních inovací v Evropě 
červenec 2013 Mikulov 

 

Blacksmith představuje SI park: 



Shrnutí 
Park sociálních inovací (SI park) je průkopnickou 
iniciativou podporovanou společností Blacksmith, 
baskickým centrem sociálních a podnikatelských 
inovací. Zaměřuje se na poskytování nejlepšího 
prostředí pro subjekty třetího sektoru, podporuje 
spolupráci, vzájemné vzdělávání a budování nových 
společných podniků. 
 
Cílem Parku sociálních inovací je ROZPOZNAT NOVĚ 
VYVSTÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY A NA JEJICH ZÁKLADĚ 
ZAHÁJIT SOCIÁLNÍ A EKONOMICKY UDRŽITELNÉ 
SPOLUPRACUJÍCÍ INICIATIVY. 
 
Sociální představitelé již vytvořili velké množství 
společných projektů, ale ještě nikdy nebyl vytvořen 
společný prostor plně věnovaný inovacím v třetím 
sektoru. 
 
Baskický region ve Španělsku má dlouhou tradici živé 
ekonomiky poháněné hlubokým sociálním přístupem. SI 
park bude mezinárodním subjektům působícím v této 
oblasti nabízet jedinečnou příležitost účastnit se  
jednoho z největších projektů v oblasti sociálního 
podnikání. 

 
 
 
 

http://www.denokinn.eu/


Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

- Park sociálních inovací zahájil provoz v červnu 2010. 
 
- SI park zpočátku pokryje 72.000 m2 rozmístěných na 
několika místech centra Bilbaa (1) a městských částí 
Bilbaa (2). 
 
- Tento projekt je podporován národními a regionálními 
autoritami s počátečním rozpočtem 6 milionů Euro a 
bude řízen společností Blacksmith. 
 
- Bude zřízeno více než 50 subjektů a podniků.  V 
současnosti již existuje okolo 12–15 podniků a je 
zapojeno okolo 80 odborníků. 
 
- Baskické, španělské a evropské instituce již podporují 
několik iniciativ souvisejících s tímto projektem. 

SI park v číslech 
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Zdroje SI parku 

G-laboratoř 
 
- Gizartea znamená v baskickém jazyce “společnost”. G-laboratoř je 
proto laboratoř pro sociální inovace v rámci SI parku.  
 
- G-laboratoř bude identifikovat nově se objevující sociální tendence, 
přičemž uplatní své demokratické metodiky. 
 
- G-laboratoř bude představena v dřevěné lodi ručně vyrobené v 
Baskicku.  
 
- Členové SI parku budou každoročně určovat oblasti výzkumu pokryté 
G-laboratoří. 
 
- Výsledky tohoto výzkumu prováděného v G-laboratoři budou 
nabídnuty všem zúčastněným subjektům v SI parku. 
 
- G-laboratoř bude propojena s předními evropskými laboratořemi 
sociálních inovací. 

 



Zdroje SI parku 

Výrobní laboratoř 
 
- Je laboratoř malého měřítka s řadou počítačem ovládaných nástrojů, 
které pokrývají několik různých velikostí a materiálů s cílem vyrobit 
“téměř cokoliv”.  
 
- Je to laboratoř využitá pro výrobu „prototypů“ navržených na zákadě 
nápadů vzešlých z G-laboratoře.  
 
- Neslouží pro masovou produkci, ale pro pojetí prototypů a jejich 
odzkoušení. 
 
- Koncept výrobní laboratoře byl vytvořen v Media Lab Center for Bits 
and Atoms v Massachusettském technologickém institutu.  



Akademie 
sociálních inovací 
 
- SI park bude poskytovat speciální školení pro zlepšování 
kvality služeb nabízených institucemi, organizacemi a 
podniky třetího sektoru. 
 

- On-site a on-line školení přinese nové nápady jak 
zkvalitnit služby. 
 

- Nové podniky zřízené v SI parku obdrží plán 
pravidelných školení pro danou oblast ve spolupráci s 
mezinárodními školami sociálních inovací. 
 
- Společnost Blacksmith již pro tento účel podepsala 
dohodu o spolupráci sLondon School of Economics 
Enterprise . 
 

- Akademie sociálních inovací bude nabízet “Intenzivní 
školení pro představitele třetího sektoru” a vzdělávání 
zaměřené na tvorbu projektů. 

QuickT ime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Zdroje SI parku 
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Sociální podnik 
Generátor & inkubátor 
 
- Spolupracující subjekty v rámci SI parku dostanou příležitost 
vytvořit nové sociální podniky a nově se objevující tendence 
zaznamenané G-laboratoří povzbudí členy SI parku k vytvoření 
nových projektů. 
 
- SI park vyškolí, povede a vyhodnotí nové podnikatele ve sféře 
sociálních inovací se zaměřením na současné znalosti v této 
oblasti. 
 
- Tento proces umožní vznik velkého množství malých a středně 
velkých podniků v rámci SI parku. 
 
- Generátor sociálních podniků již obdržel podporu Evropské 
komise a regionální vlády provincie Gipuzkoa. 
 

- Příklady již vytvořených sociálních podniků jsou: SAIATU-
Palliative Care; HIRIKO; DipiPen; Rehub; Bordebi; Siel Bleu; Urbe 
Intelligent atd. 

Zdroje SI parku 


