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1 SOCIÁLNÍ INOVACE
Mgr. Ivo Škrabal

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA – TEORIE
• Má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Jedná se především o stimulaci trhu práce.
• Generuje ekonomické aktivity pro cílovou skupinu (CS) při uplatnění
zvýhodněných podmínek.
• Má zájem na tvorbě zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou prioritou. Vytvořený zisk je přednostně směrován zpět ve prospěch CS.
• Je založena na sociálních hodnotách – solidaritě, soudružnosti
a zodpovědnosti.
• Je prosazována cestou demokratického řízení, participací občanů
na podnikání a rozhodování a autonomii, vycházející z kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu – public interest.
• Je nutné ji stimulovat a podporovat z veřejných zdrojů – státní správa
a samospráva.
SOCIÁLNÍ EKONOMIKA – DEFINICE
Definice:
• Pomoc osobám ohroženým na trhu práce
nalézt vhodné formy jejich (sebe)zaměstnání
a tvorba podmínek pro odbyt jejich výrobků
a služeb.
• SE vytváří sociální podniky, které poskytují
sociální, zdravotní, poradenské, vzdělávací
a jiné služby, nebo zajišťují odbyt vlastních výrobků, díky kterým jsou uplatněny ohrožené
CS na trhu práce.
• Ne vše lze tedy považovat za SE.
• SE je někdy mylně chápána jen jako pomoc
zdravotně znevýhodněným!
• SE není v žádném případě sociální podporou – nejsou to sociální dávky!
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Fáze uplatnění
principů SE

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA VS. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – TEORIE
• Různé právní formy (u nás některé obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, a částečně i sdružení).
• Vznikají nezávisle na veřejném sektoru a jsou založeny na demokratických hodnotách.
• Chovají se podnikatelsky, plní ekonomické cíle (výroba a prodej zboží
a/nebo služeb) a sociální cíle.
• Mají důležitý význam v místních podmínkách – vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce.
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
• Vyrábějí výrobky nebo poskytují služby lidem.
• Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů jejich existence.
• Na rozdíl od většiny veřejných institucí závisí udržitelnost a finanční životaschopnost na úsilí zaměstnanců i dobrovolných členů podniku zajistit
potřebné zdroje.
• Můžou kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, placenou a dobrovolnou práci.
• Hlavní charakteristikou ekonomiky sociálního podnikání je zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni.
• Kolektivní rozměr fungování, participativní management, zapojování
do rozhodovacích procesů.
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DEFINICE INOVACE – TEORIE
• Inovace je člověkem cíleně navrhovaná změna, týkající se výrobků (uvedení nových nebo významně vylepšených do výroby a na trh), výrobních
postupů (procesů), organizace práce a výroby (nové organizační řešení
strukturálního významu) a metod řízení používaných poprvé alespoň
na úrovni podniku (www.inovace.cz).
• Inovace je úspěšné využívání nových myšlenek.
• „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace
pracovní síly“ (definice inovace dle dokumentu Evropské komise COM
(2003) 112, stejná definice je použita v dokumentu Národní inovační
strategie ČR, Praha 2004).
DEFINICE SOCIÁLNÍ INOVACE – TEORIE
• Smyslem je využití znalostí a dovedností místních obyvatel.
• Jsou to tedy nové nápady, instituce nebo způsoby práce, které přinášejí
pozitivní efekty, zlepšují či řeší potřeby místní komunity nebo společnosti obecně.
• Přenositelnost – nemusí se vždy jednat o nápady zcela nové, ale jde
o aplikaci úspěšné inovace, kterou se podařilo aplikovat jinde.
• Sociální inovace se uplatňují v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, rozhodovací procesů, řízení atd.
• Inovace nemusí mít nutně charakter konkrétního produktu nebo služby.
TYPY INOVACÍ
A) Technické povahy
• založené především na výzkumu
B) Netechnické povahy
• v oblasti organizace a řízení (nové formy organizace práce, řízení
kvality, procesního řízení, strategického plánování apod.)
• inovace trhů (recyklovatelné produkty, udržitelný rozvoj)
• inovace modelu podnikání (využití IT, sociálních sítí)
• prezentační inovace (komplexní pojem pro inovace v oblasti designu a marketingu)
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VÝZNAM SOCIÁLNÍ INOVACE
• Inovace je záměrná a výhodná změna
stavu/přístupu.
• Výsledkem realizovaných změn musí být
technický, ekonomický nebo společenský prospěch (zlepšení oproti předcházejícímu stavu).
• Inovace je postavena na nových nápadech, přístupech, metodách.
• Inovace jsou založeny na vědomostech
a znalostech lidí.
EFEKTY SOCIÁLNÍ INOVACE
• vyšší efektivita využití místních zdrojů (lidských, přírodních, kulturních,
finančních)
• prostor a platforma pro realizaci nových nápadů/projektů
• úspory finanční (náklady) a nefinanční (úspory lidských zdrojů – vyšší
produktivita práce)
• inovace – změna pracovních procesu
• vyšší odbyt produktu služeb, výstupů programu, projektu – sítě
a spolupráce)
• posilování sociálního kapitálu v regionu (zahušťování sítě lidských vazeb, spolupráce atd.)
• vytvoření nových trhů (lokální dimenze – regionální vázanost)
BARIÉRY SOCIÁLNÍ INOVACE
•
•
•
•
•
•
•

nedostatek kreativity – nápadů
nedostatek zdrojů financí na zavádění SI – příliš vysoké inovační náklady
nadměrná ekonomická či jiná rizika
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
malý zájem uživatelů/zákazníků o nové produkty a služby
nepružnost/rigidita organizační struktury
Inovace neznamená, že by se měly rušit dosud používané účinné
postupy!
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Příklady sociálních inovací

2 VÝVOJ SUBJEKTŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIE –
ŠANCE A VÝZVY PRO MÍSTNÍ KOMUNITY
Zbigniew Wejcman
BORIS, Polsko

SOCIÁLNÍ EKONOMIE
• Spočívá v efektivní ekonomické činnosti podřízené výraznému sociálnímu cíli.
• Sociální podnikání hledá řešení, která budou trvalá, efektivní a budou
poskytovat co nejvíc samostatnosti:
– osobám, rodinám, skupinám,
– nevládním organizacím (podnikatelsky aktivním),
– místním komunitám.
OKRUHY SOCIÁLNÍ EKONOMIE
(Národní program pro rozvoj sociální ekonomie 2012)
• Subjekty umožňující sociální a pracovní reintegraci osob sociálně
znevýhodněných, čili zařízení pro pracovní rehabilitaci, dílny zaměstnaneckých dovedností, centrum sociální integrace, klub sociální
integrace.
• Subjekty, které mají povahu obecné prospěšnosti, provozují ekonomickou činnost, zaměstnávají pracovníky, i když se jejich činnost nezakládá
na ekonomickém riziku. Jsou to především organizace.
• Subjekty, které mají tržní charakter, avšak byly vytvořeny v souvislosti
s uskutečňováním sociálního cíle, nebo pro které je společný sociální cíl
důvodem existence komerční činnosti (např. sociální družstva).
MÍSTNÍ KONTEXT SOCIÁLNÍ EKONOMIE
• nové výrobky nebo nová kvalita výrobků (inovační charakter přijatých
opatření, přihlédnutí k etickým a rovnostním zřetelům)
• nové metody organizace a/nebo výroby zboží nebo služeb (zapojení
partnerů, např. orgánů místní samosprávy a podnikatelů k vytváření
nových pracovních míst, navazování místních partnerství kvůli vývoji sociální ekonomiky)
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• zapojení dobrovolníků/obyvatel, zapojení se do činnosti pro místní komunitu, která přesahuje ekonomický rozměr subjektů sociální ekonomie
• nabídka práce a výrobků je určená nejbližší komunitě
MÍSTNÍ ŠANCE
• zintenzivnění spolupráce s ostatními místními subjekty sociální ekonomie – zastupování vůči orgánům místní samosprávy, společné projekty
a činnosti, výměna zdrojů, informací
• iniciování a/nebo aktivní zapojení do budování mezioborových partnerství s účastí orgánu místní samosprávy, podniků, obyvatel (také s přihlédnutím k Místnímu rozvoji vedenému komunitou 2014–2020)
• profesionalizace – účast na školeních, využívání poradenských a finančních nabídek (např. center pro podporu sociální ekonomie, regionálních center Evropského sociálního fondu, SPLOTu (podpora nevládních
organizací) a místních center pomoci, místních aktivních skupin, místních organizací pro granty aj.)
• aktivní podpora orgánů místní samosprávy k používání inovačních nástrojů k podpoře občanských aktivit (sociální ustanovení, místní iniciativa, malé dotace, úvěrové fondy a vlastní vklad, společné projekty, spoluvytváření subjektů sociální ekonomie…)
• práce na místních plánech, strategiích, účast a vytváření veřejné politiky
na každé úrovni orgánů místní samosprávy
• otevření ve spolupráci s místními partnery, kteří stále častěji působí jako
nevládní organizace: podnikání se sociálním zaměřením, centra místní
aktivity, aktivní knihovny, místní partnerství, ústav zdravotní péče
MÍSTNÍ PROGRAMY PODPORY SOCIÁLNÍ EKONOMIE
• Úřady a orgány místní samosprávy a nevládní organizace se mohou podělit o zodpovědnost za vývoj místního sociálního podnikání.
• Příkladem je Program města a obce na podporu sociální ekonomie
ve Wałbrzyském okrese a ve městě Świdnica (2008) a Program obce
Żmigród (2009) v Dolnoslezském vojvodství.
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PARTNERSTVÍ VE VÝVOJI STRATEGIÍ SOCIÁLNÍ EKONOMIE
Organizace mohou propagovat vhodná právní řešení a zápisy, které podporují sociální podnikání v klíčových dokumentech orgánů místní samosprávy – strategie pro řešení sociálních problémů, strategie vývoje orgánů
místní samosprávy, Program spolupráce – nebo v jiných místních programech. Příklad: Partnerství „Nasza 19” vypracovalo strategii pro řešení sociálních problémů v obci Słupno.
• Příklad: Partnerství „Nasza 19” na přelomu roku 2008 a 2009 pracovalo
na novelizaci strategie obce, která se týkala řešení sociálních problémů
ve venkovské obci Słupno.
• Jako VII. strategický cíl byla stanovena „Podpora subjektů sociální
ekonomie a podpora vzniku nových”. V důsledku zavedení strategie
bylo v roce 2012 právnickými osobami založeno sociálního družstvo
„Centrum místních služeb”.
SOCIÁLNÍ REVITALIZACE JE SPOLEČNÁ VÝZVA
• Podpora rozvoje místní komunity – revitalizace, místní aktivace – pomocí
vlastních zdrojů je jednou ze základních forem činnosti v rámci sociální
ekonomie.
• Místní partnerství jsou subjekty sociální ekonomie, které dlouhodobě
ovlivňují vývoj komunity, ve které působí. Mimořádnou roli mají partnerství v marginálních a degradovaných komunitách (příklad obec Bałtów,
Sítě partnerských skupin a pomorský model, Mazowiecká síť místních
partnerství a Warszawská síť místních partnerství v rámci Centra občanské spolupráce v hlavním městě).
OSTATNÍ FORMY MÍSTNÍ PODPORY SUBJEKTŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIE
• Prostorová politika (usnesení/program) umožňuje subjektům sociální
ekonomie pronájem prostor na vedení ekonomizačních činností za preferenční sazby.
• Orgán místní samosprávy (region, okres, obec) vymezí fond (účelový,
rezervní) na interní půjčky, záruky vůči externím institucím.
• Orgán místní samosprávy nakupuje u subjektů sociální ekonomie služby/zboží na základě zákona o veřejných zakázkách s použitím sociálních
klauzulí v těchto zakázkách (preference subjektů sociální ekonomie).
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• Orgán místní samosprávy je aktivním spoluzakladatelem sociálních
družstev zakládaných právními subjekty.
• Orgán místní samosprávy, který vede nebo se spolupodílí na provozovaní organizací (kluby sociální integrace, centra sociální integrace nebo
dílny zaměstnaneckých dovedností), se podílí na sociální a pracovní rehabilitaci sociálně znevýhodněných osob.
• Orgán místní samosprávy plánuje zadávání vybraných úkolů na několik
let zvlášť „citlivým” subjektům sociální ekonomie (např. místní sociální
družstvo založené dlouhodobě nezaměstnanými).
NEZBYTNÉ ZMĚNY V PŘÍSTUPU ORGÁNU MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
K SOCIÁLNÍ EKONOMII
• více finančních prostředků vynaložených regionální samosprávou
a místní samosprávou na vývoj sociální ekonomiky (vzdělávání lídrů,
práce s prostředím, podpora, vytváření politiky/strategie/plánů)
• zmenšení byrokracie a překážek, které jsou důležité pro subjekty sociální ekonomiky a o kterých rozhoduje místní samospráva
• zvýšení podílu sociálních podniků na regionální/místní ekonomice,
včetně oblasti poskytování služeb (také tržních) a výroby zboží.
MODEL SPOLUPRÁCE (MPSV)
• vliv na vytváření veřejné politiky vládou – strategie, programy a rozpočty
(např. programy spolupráce, preventivní program)
• nefinanční spolupráce (např. záštita, poskytnutí, místní iniciativa) a finanční spolupráce (uskutečňování veřejných úkolů prostřednictvím
konkurzů, soutěží a jiných)
• vytvoření podmínek pro vývoj spolupráce (např. místní partnerství, vedení centra pro podporu nevládních organizací, pomoc pro orgány
místní samosprávy při vytváření úmluv mezi organizacemi)
VÝZVY VE FINANČNÍ OBLASTI
• debata o nových rozpočtových perspektivách EU 2014–2020
• návrh na nový způsob fungování Fondu pro občanské iniciativy po roce
2013
• změna způsobu vyúčtování dotací – ze „zúčtovatelného” na „výsledkový”
• vypracování řešení ohledně veřejných sbírek (např. prohlášení o sbírce
místo očekávání na souhlas schvalovacího orgánu)
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VÝZVY VE FINANČNÍ OBLASTI
• Přehodnocení o 1 % – jak zvýšit přístup k 1 % pro větší počet organizací,
co bude s účty pro soukromé osoby a instituce, které nemají povahu
obecně prospěšné společnosti?
• Probouzení individuální dobročinnosti – nové, jiné daňové úlevy?
• Zjednodušení postupů pro získání a vyúčtování přijatých finančních prostředků – a zároveň zajištění jejich bezpečného a transparentního způsobu vynaložení.
PROJEKTY NA ZMĚNY V ZÁKONĚ
• zjednodušení účetnictví pro nemajetné organizace (tým u prezidenta
Polské republiky)
• změna zákona o sdruženích (projekt Národní federace nevládních
organizací)
• napsání nového zákona ohledně veřejných sbírek (parlamentní a vládní
projekt)
• návrh zákona o sociálním podnikání
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3 IDENTIFIKACE VYTVÁŘENÍ ZDROJŮ
SOCIÁLNÍCH HODNOT
Blacksmith Consulting S. l.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODIKY
Nesprávný přístup
Za účelem zachování zisku při soupeření
na trhu je tradiční strategií malých podniků
redukce maloobchodní ceny a snížení nákladů ve stejném poměru. Tento efekt se nazývá
„sendvič“, protože postupně redukuje marže
podniku.
Proč nastává „sendvičový efekt“?
• Neví, jak a kde by mohli vytvořit hodnotu.
• Nedělají to, v čem jsou dobří, nebo to, co
opravdu ovládají.
• Neznají hodnotu jejich lidského kapitálu.
• Nevyužívají příležitostí na trhu.
Správný přístup
Nejprve si musí tým uvědomit, kde jsou jejich limity a poté vytvořit inovativní postupy,
díky kterým vytvoří hodnoty na trhu nabízející nové funkce, doplňky, specifické vlastnosti
atd. Díky tomu se zvýší zisk z daného produktu nebo služby, a to navýšením konečné
maloobchodní ceny produktu nebo služby
ve větší míře, než je navýšení nákladů.
Definice vytváření hodnot
Vytvářením hodnot jsou všechny prvky (technologie, design, funkčnost
atd.), které mohou být nabídnuty zákazníkovi za účelem zvýšit přínos vnímaný zákazníkem.
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Tento přínos pro podnik může být:
• hmotný, neboli měřitelný v měnových jednotkách
• nehmotný, měřitelný ve vyšším hodnotovém systému: sociální, lidský,
design, image, sebeúcta, reputace atd.
Příklad vytváření hodnot pro konečného zákazníka
Sortiment Renault 2001
13 modelů
39 verzí
35 možností
17 exteriérů
9 interiérů
2 přístrojové desky
5.429.970 produktů
JAK APLIKOVAT METODIKU
Identifikace metodiky vytváření hodnot
Počet týmových setkání: 3 setkání
• rozšířená analýza produktu
• analýza hodnotové sítě
• určení současných a budoucích mechanismů vytváření hodnot
Požadovaný tým: Je to takzvaný „tým průzkumníků“ se znalostmi o potenciálním zákazníkovi, hodnotové síti, potencionální konkurenci a procesech
výroby.
ROZŠÍŘENÁ ANALÝZA PRODUKTU
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Reálný produkt je hmotná část, kterou zákazník vnímá.
Automobilový příklad: Automobil, jakékoliv výroby, řady,
ceny atd., je vyroben se základním cílem: přepravit osoby z jednoho místa na druhé. To je fakt, který nezávisí
na typu zákazníka.
Funkce související s reálným produktem se vztahují k charakteru užívání produktu, jeho použití v různých situacích,
k daným potřebám zákazníka atd.
Jsou na pomezí mezi hmotnou hodnotou, protože „funkčnost“ může být měřena, a nehmotnou hodnotou, protože
„funkčnost“ závisí na vnímání zákazníka.
Automobilový příklad: Držíme-li se příkladu automobilu, jsou funkce zabudované výrobcem do reálného produktu funkcemi doplňujícími základní účel produktu, a to přepravu osob. Příklady těchto souvisejících funkcí
jsou: komfort sedadel, rádio/přehrávač hudby, zavazadlový prostor, dobré
interiéry.
Vlastnosti se vztahují k nehmotným hodnotám
určeným výrobcem pro potencionální zákazníky,
a tyto jsou uživateli spojovány s produktem. Je to
např.: image, kvalita, sociální reputace, související postavení atd. Tyto nehmotné hodnoty nezáleží
pouze na vnímání zákazníka, ale také na předpokladech zbytku komunity, která produkt užívá.
Praktické cvičení: Držíme-li se příkladu automobilu, co by bylo těmito
vlastnostmi?
Příklad: V případě automobilového průmyslu je zřejmé, že úsilím výrobce
je spojovat určitou reputaci/postavení/image s auty na trhu... Takže postavení projektované uživatelem na zbytek komunity je navrhováno a vytvářeno výrobcem. Například neočekáváme stejné postavení vlastníka Audi
a vlastníka Seatu, přestože vybavení obou aut může být docela stejné.
Zároveň toto propojení designu/image přidává nehmotnou hodnotu, která je těžko měřitelná.
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Doplňky produktu zahrnují škálu externích služeb
odlišných od produktu samotného, zahrnujících
všechno související s tímto produktem a rozšiřují síť
hodnot vnímaných klientem.
Praktické cvičení: Držíme-li se příkladu automobilu,
co by bylo těmito doplňky?
Příklad: Mluvíme o těch distributorech nebo výrobcích aut, kteří nabízejí nadstandardní služby, jako je
pojištění, volitelná údržba, leasing nebo zapůjčení
aut, ojetá auta, on-line technická asistence.
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4 RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU
PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ
REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ
Blacksmith Consulting S. l.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODIKY
• naučit se podnikat, organizovat průběh podnikatelské činnosti
• základem je tvořivost, „inspirace“ může začít od nuly nebo s předem
vytvořenou podnikatelskou myšlenkou
• neformální prostor, kde je možné vytvořit a „prozkoumat“ podnikatelské příležitosti s ostatními v týmu
• podnikatelská činnost a intra-podnikatelská činnost
• rozsah procesu od prvotních nápadů po zahájení činnosti na trhu

1.
Prvotní
nápady, data
a informace

2.
Vytváření
konceptu
a možností

3.
Průzkum
příležitostí
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4.
Vstup
na trh
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1.1. STANOVENÍ OBLASTÍ ZÁJMU
• Cíl: Stanovit osobní preference a oblasti zájmu týkající se sektoru, trhu,
produktu atd. s cílem definovat pole působnosti a zaměřit se na něj.
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé
• Jak:
M-1.1. INSPIRATIVNÍ METODIKY
– Podnítit a sdílet úvahy a myšlenky se všemi účastníky, aby předložili
své nápady, postupy, preference atd. týkající se sektoru, trhu, produktu nebo služby.
– Seskupení podobných oblastí zájmu s cílem vyhnout se osamoceným individuálním projektům a podporovat součinnost mezi jednotlivci s podobnými zájmy.
1.2. PROFIL PODNIKATELŮ
• Cíl: Stanovit rysy různých podnikatelů, jejich schopnosti, dovednosti
a znalosti. Sebe-diagnostika podnikatelského profilu.
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé a jednotliví školitelé
• Jak:
– Brainstorming setkání na téma, co to znamená „BÝT podnikatelem“.
– Sebe-diagnostika podnikatelského profilu.
– Informování o osobních schopnostech, ve kterých je třeba se zdokonalit a které je třeba rozvinout.
– Pravidelná konzultace s individuálním školitelem.
1.3. VÝBĚR ZDROJŮ KE SLEDOVÁNÍ
• Cíl: Pro každou zájmovou skupinu určit nejdůležitější zdroje znalostí
a informací, které je třeba sledovat a kterým je třeba věnovat pozornost.
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé
• Jak:
– Na prvním místě identifikovat existující odpovídající zdroje pro každou zájmovou oblast (specializovaný tisk, odpovídající webové
stránky daného odvětví, ekonomické zprávy, registrované patenty,
kontakty s klienty a dodavateli…) a vybrat a odsouhlasit ty nejdůležitější, které jsou třeba sledovat.
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1. PRVOTNÍ NÁPADY
• Cíl: Shromáždit co nejvíce informací o daných zájmových oblastech.
• Zodpovědnost: tým pozorovatelů
• Jak:
– Členové týmu budou sledovat potenciální zdroje a nápady týkající
se jakýchkoliv zájmových oblastí a pravidelně budou tyto informace
sdílet.
– Jmenování zodpovědných osob pro „sledování“ a hledání informačních zdrojů definovaných pro každou zájmovou oblast, vybranou
podle jejich znalostí, zkušeností, zájmů, iniciativy, dostupnosti atd.
2.1. ROZTŘÍDĚNÍ A PŘEDSTAVENÍ NÁPADŮ
• Cíl: Roztřídění všech shromážděných informací pro zjednodušení zpracování a rozhodování se.
• Zodpovědnost: tým pozorovatelů
• Jak:
REÁLNÝ NÁSTROJ: PANEL NÁPADŮ
– Jde o reálný panel nebo tabuli rozdělenou jako matice, kde osa x
zobrazuje dané oblasti zájmu a osa y zobrazuje sledované zdroje. Všechny nápady shromážděné „týmem pozorovatelů“ budou
do této matice umístěny (pomocí kartiček nebo štítků) bez kvalitativního nebo kvantitativního omezení.
– Myšlenkou je mít na očích všechny shromážděné informace.
2. VYTVÁŘENÍ KONCEPTU A MOŽNOSTÍ
• Cíl: Identifikovat nové možné koncepty (strategické možnosti), které by
potencionálně mohly být týmem rozvíjeny propojováním všech nápadů
společně shromážděných na tabuli.
• Koncept: Propojení myšlenek, které dávají týmu smysl
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé
• Jak:
– Prostřednictvím tvůrčích setkání konaných jednou měsíčně sloučit
nápady a pozorovat, jestli některý z nich skupinu zaujme nebo je
osloví a „zamilují se“.
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2.3. ANALÝZA HLAVNÍCH DOVEDNOSTÍ
• Cíl: Určit klíčové faktory, které by mohly zaručit úspěch konceptu na trhu,
kde bude konkurovat existující nabídce.
• Zodpovědnost: pracovní tým
• Jak:
M-2.3. METODIKA HLAVNÍCH DOVEDNOSTÍ
– Hlavní dovednosti jsou sadou „faktorů“, které jsou nezbytné, ale ne
dostatečné pro úspěch na trhu s možným produktem/službou.
2.2. PROPRACOVÁNÍ NÁPADŮ/KONCEPTŮ
• Cíl: Prohloubit daný koncept s cílem shromáždit dostatek informací, aby
bylo možné určit jeho realizovatelnost. Propracování nápadů je základem nového potenciálního podnikání.
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé + pracovní tým
• Jak:
– Prohloubit nápady shromážděné k určení POTENCIÁLNÍHO
KONCEPTU PODNIKÁNÍ, který má dát odpověď na následující dotazy: typologie klienta, spokojenost a prvky odlišné od produktů/
služeb nabízených konkurencí.
2.4. VYTVOŘENÍ PORTFOLIA MOŽNOSTÍ
• Cíl: Vyrobit portfolio strategických možností propojením znalostí o trhu
a schopností týmu podnikatelů.
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé
• Jak:
REÁLNÝ NÁSTROJ: MAPA MOŽNOSTÍ
– Grafický nástroj k prezentaci různých možností prozkoumaných
v matici podle následujících proměnných:
– vztah mezi oblastmi zájmu a schopnostmi podnikání týmu
– spojená rizika
– časový horizont
3. PRŮZKUM PŘÍLEŽITOSTÍ
• Cíl: Formulovat možnou příležitost podnikání a stanovit kritéria k přefiltrování různých příležitostí.
• Zodpovědnost: potenciální podnikatelé
23

• Jak:
M3. METODIKA VYTVÁŘENÍ HODNOT
– Umožňuje určit potenciální body sítě hodnot a hlavní procesy, kde se
hodnota vytváří nebo se ztrácí.
M3. METODIKA SYSTÉMU HLAVNÍ OSOBY
– Umožňuje podnikateli si uvědomit potenciál sebe jako člověka, který
je hlavním hybatelem vztahů a struktur, které bude muset využít k zahájení nové příležitosti.
4.1. VYTVOŘENÍ PODNIKATELSKÉHO TÝMU
• Cíl: Vytvoření pracovního týmu, který bude vykonávat vybrané možnosti.
Podnikatelský tým bude vytvořen tak, aby pokryl všechny strategické
možnosti.
• Zodpovědnost: podnikatelé
• Jak:
– Výběr nejvhodnějších osob k realizaci všech vybraných strategických
možností a hodnocení následujícího:
– osobní znalosti, zkušenosti, zájem, iniciativa a dostupnost.
– Osoby začleněné do podnikatelského týmu mohou být osoby z průzkumného týmu, který vypracoval strategické možnosti.
4.2. VYTVOŘENÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU
• Cíl: Odpověď na následující otázku: Jak předáme hodnotu našim zákazníkům? Přesná definice aktivit, produktů, služeb, mezer na trhu atd.
• Zodpovědnost: podnikatelský tým
• Jak: Kontrolní list, který musí obsahovat dostatečné množství informací
v následujících oblastech:
– analýza konkurence a zákazníků
– financování
– plán vývoje a postupů (průběh, instalace, technologie)
– technická realizace
– právní normy podniku
4.3. ROZVRŽENÍ KOMPETENCÍ
• Cíl: Rozvržení potřebných kompetencí k uskutečnění vybraných strategických možností.
• Zodpovědnost: podnikatelský tým
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• Jak:
– Definování plánu požadovaných kompetencí, které musí být předány členům podnikatelského týmu a upřesnění aspektů jako jsou školení, uzávěrky, zodpovědné osoby atd.
4. VSTUP NA TRH
• Cíl: Přivést na trh dříve vybrané možnosti.
• Zodpovědnost: podnikatelský tým
• Jak:
– Jakmile jsou určeny a upřesněny potřebné kompetence, které mají
za úkol vykonávat vybrané strategické možnosti, musí být vyhledány
potřebné zdroje (finanční, potřebné instalace…) pro zahájení podnikání a aktivit na základě toho, co bylo stanoveno v podnikatelském
plánu.
APLIKOVÁNÍ POSTUPU
0. Praktický příklad
Družstvo výrobců zvané X:
Tradiční sektory:
• komercializace: ořechy a sušené ovoce, olej, víno, citrusy, konzervované
jídlo
• zásobování/distribuce
• služby: právní poradenství, pracovní síla, prevence rizik, financování,
účetnictví
Nově vznikající oblasti – kvalitativní skok (radikální):
• polotovary…
• zdravé produkty…
• volnočasové aktivity/turistika…
• energie…
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1. PRVOTNÍ NÁPADY

2. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD
Spolupracující podnik X:
Nově vznikající oblasti – kvalitativní skok (radikální):
• polotovary…
1) …
• zdravé produkty…
1) …
• volnočasové aktivity/turistika…
1) …
• energie…
1) …
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3. VYTVÁŘENÍ KONCEPTU A MOŽNOSTÍ

4. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD
• Polotovary…:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
• Typologie zákazníka?
– XXXXXXXX.
– XXXXXXXX.
• Potřeba uspokojit?
– XXXXXXXX.
– XXXXXXXX.
• Čím se produkt/služba liší od nabídky konkurence?
– XXXXXXXX.
– XXXXXXXX.
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• Polotovary…:
Balení jedné porce pro jednotlivce
• Typologie zákazníka?
– domácnosti s 1 nebo 2 lidmi, kteří obědvají mimo domov a dbají
na zdravou stravu
• Potřeba uspokojit?
– málo kulinářských znalostí, nedostatek času na vaření, oběd mimo
domov
• Čím se produkt/služba liší od nabídky konkurence?
– přímí výrobci
– polotovary
– čerstvost a přitažlivé balení
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5 CENTRUM SOCIÁLNÍCH INOVACÍ
DOBRÉ UPLATŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ
V PRAXI
Blacksmith Consulting S. L

ORAINTXE, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÍM
Předmět činnosti
• Sociální firma, jejíž aktivitou jsou zasilatelské a doručovatelské služby,
nabízející služby zasilatelství prostřednictvím jízdních kol, motocyklů
a dodávek jak na úrovni samosprávy, tak státního sektoru.
• Tato služba spojuje udržitelný rozvoj a spěšnou a efektivní zasilatelskou
službu.
Odvětví
• Zasilatelství a doprava
Zřizovatel
• Asociación Gaztaroa (Federación Sartu), Fundación Inlan
Stručná historie společnosti
• Oraintxe byla založena v roce 1998.
• Po sedmi letech činnosti v Bilbau otevřeli v roce 2005 nové zastoupení
v Getxo, kde pokračují v prosazování principů efektivity, hospodárnosti
a ekologie.
• Aktuálně jsou oficiálními dodavateli některých předních společností
a institucí.
• Zvítězili ve výběrových řízeních vyhlášených Diputación Foral a Radnicí
v Getxu.
Poskytované služby
• služby prostřednictvím jízdních kol
• služby prostřednictvím motocyklů
• služby prostřednictvím dodávek
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Profil začleňovaných pracovníků
• osoby s problémy s pracovním nasazením, dlouhodobě nezaměstnaní,
nezaměstnaná mládež s neukončenou povinnou školní docházkou
Materiální vybavení
• jízdní kola elektrická i běžná (s přídavným vozíkem)
• motocykly elektrické i běžné
• dodávky
Inovativní aspekt
• zasilatelské služby pro městská centra, poskytující zaměstnání znevýhodněným skupinám a sloužící klientům jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru (na základě výběrových řízení)
DRUŽSTVO EKORREPARA
Předmět činnosti
• Ekorrepara má za cíl obnovu vyřazených domácích elektrospotřebičů.
• Po důkladné prohlídce (revizi) a následné opravě jsou podrobovány
kontrole kvality, jejímž výsledkem jsou podrobné záznamy, které umožňují nabídnout optimální výrobek pro potřeby zákazníků.
• Nabízí přístroje a zařízení se zárukou za velmi přijatelné ceny.
Odvětví
• životní prostředí
Zřizovatel
• Cáritas Bizkaia y Rezikleta S.
Coop.
Stručná historie společnosti
• Ekorrepara vznikla v roce
2007 jako výsledek vzdělávacího kurzu „technik obnovy elektrických přístrojů a domácích elektrospotřebičů“, financovaného Evropským sociálním fondem prostřednictvím iniciativy EQUAL,
ARIADNA pro družstevní podnik se znevýhodněnými kolektivy.
• V současnosti má recyklační závod a městskou prodejnu v Bilbau.

30

Poskytované služby
• sběr domácích elektrospotřebičů
• prodlužování životnosti domácích elektrospotřebičů v případech, kde
je to možné
• prodej domácích elektrospotřebičů z druhé ruky
Profil začleňovaných pracovníků
• sociálně-zaměstnanecké družstvo, které vytvořilo pracovní místa pro
osoby s problémy se získáním pracovního místa (zejména příjemci minimálních sociálních dávek, samoživitelé apod.)
Materiální vybavení
• smluvní sběrná služba (kamiony)
• závod na revizi a opravu domácích elektrospotřebičů
• prodejna domácích elektrospotřebičů v centru města
Inovativní aspekt
• služba recyklace domácích elektrospotřebičů, která vytváří zaměstnání
pro znevýhodněné kolektivy a má podepsané dohody s velkými prodejci elektrospotřebičů (Mediamarkt, PC City, Carrefour apod.)
DRUŽSTVO LOGICART – EKOCARTUCHOS
Předmět činnosti
• Činnost společnosti je založena na sběru a obnově prostřednictvím
průmyslových procesů kancelářského tiskového spotřebního materiálu:
pásky do jehličkových tiskáren, cartridgí inkoustových (ink-jet) a tonerových, vhodných k recyklaci a manipulaci, pro tiskárny, faxy a kopírovací
přístroje atd.
Odvětví
• životní prostředí
Zřizovatel
• Asociación Aurkilan
Stručná historie společnosti
• Sociální družstvo vytvořené v oblasti Zalla v roce 2005 a sídlící v Bilbau,
u University de Deusto, v blízkosti hlavních komunikací s přístupem
k veškeré potřebné logistice.
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• Původně byl hlavní činností prodej počítačových spotřebních materiálů,
jak originálních, tak recyklovaných.
• V pozdější fázi rozšířili své služby na kancelářský materiál, počítačové
vybavení atd.
Poskytované služby
• sběr cartridgí a mobilních telefonů
• recyklace inkoustových a tonerových cartridgí
• prodej cartridgí, počítačů, tiskáren, faxů, kopírovacích přístrojů
• pronájem tiskáren, faxů, kopírovacích přístrojů
• údržba zařízení
Profil začleňovaných pracovníků
• podporuje začlenění do pracovního prostředí
• má ve svém závodě přes 60 % osob s nějakým typem znevýhodnění
a s rizikem sociálního vyloučení (dlouhodobě nezaměstnaní, příjemci
minimálních sociálních dávek)
Materiální vybavení
• prodejna domácích elektrospotřebičů v centru města
• online prodej výrobků
• přemísťování za účelem opravy zařízení
Inovativní aspekt
• společnost certifikovaná baskickou vládou jako „Gestor de residuos“
(Správce odpadu) (EUX/016/10) a má klienty jak ze soukromé, tak veřejné sféry (získávání zakázek prostřednictvím výběrových řízení)
DRUŽSTVO PORMU (S. COOP.)
Princip činnosti
• Pormu Coop. je inovativní firma zaměřená na mechaniku ve formě dílny,
kde si každý může opravit své vozidlo.
• Jde o místo, kde řidiči a uživatelé vozidel mají k dispozici prostor k opravě svého vozidla bez čekání, bez vysokých nákladů a kde jsou zároveň
k dispozici všechny potřebné náhradní díly.
Odvětví
• automechanika
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Zřizovatel
Baskická asociace pro romskou podporu
Stručná historie společnosti
• Pormu Coop. je pracovně-sociální firma vytvořená v roce 2009 a umístěná v Iurretě (Durango).
• Původně šlo o malou dílnu, která se v současnosti rozrostla až na 300 m2
s veškerým potřebným vybavením.
• Je tvořena iniciativními mechaniky s chutí rozvíjet inovativní nabídku
v oboru automobilů založenou na úspoře času a peněz.
Poskytované služby
• opravy a údržba automobilů
• zařízení nejmodernější technologie: zvedače, vyvažovačka, zařízení
na demontáž kol
• dodávky a výměna automobilů
Profil začleňovaných pracovníků
• osoby s problémy s přístupem na pracovní trh pobírající sociální podporu za účelem jejich vzdělávání a motivace v profesi žádané na pracovním trhu (kloubí osobní a rodinný život prostřednictvím flexibilní pracovní doby)
Materiální vybavení
• prostory o ploše 300 m2
• zvedače, vyvažovačka, zařízení na demontáž kol
• výměnné místo řešící na místě jakýkoli požadavek
Inovativní aspekt
• vytvořena asociací pro romskou podporu pracující s mládeží v procesu léčby a rehabilitace nebo propuštěnou z výkonu trestu
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6 SOCIÁLNÍ EKONOMIE – SOCIÁLNÍ PODNIKY
Łukasz Domagała
BORIS, Polsko

PROCES ROZVOJE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
• sociální družstva financovaná institucemi (místní vláda, nadace, asociace)
• sociální družstva financovaná občany (50 % ze sociálně znevýhodněných skupin)
Proces
• psychologické poradenství a semináře, individuální terapie (motivace)
• vytváření podnikatelského plánu
• školení (právo, management, skupinová práce, profesní trénink)
• dotace 5000 euro na osobu
FINANČNÍ PODPORA (DOTACE, PŮJČKY)
Dotace
• až 5000 euro na osobu (počáteční investice)
Půjčky
• pro rozvoj podnikatelské aktivity (12 000–40 000 euro)
• pro rozvoj nových produktů nebo služeb (12 000–40 000 euro)
• obnos 12 000–40 000 euro, náklady 8 % ročně
MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ PRO SOCIÁLNÍ EKONOMII
• místní malé podniky (firemní partneři – schválení)
• místní vláda (sociální centra, pracovní centra – schválená)
• místní neziskové organizace, které poskytují služby pro sociálně znevýhodněné skupiny
EFEKTY A PLÁNY
• V regionu Dolní Slezsko existuje 8 nových sociálních družstev.
• Ze sociálně znevýhodněných skupin dostalo práci 45 lidí.
• Tento rok pracujeme s 28 zahajovacími skupinami. Plán je vytvořit nový
sociální podnik a zaměstnat 150 nových lidí, kteří mají problémy na pracovním trhu.
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SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „ARKADIA”
ŻMIGRÓD (U WROCŁAWI)
Víceoborové sociální družstvo „ARKADIA” se specializuje na výrobu chutných, zdravých a levných jídel domácí kuchyně.
Nabídka
• kompletní catering a dovoz jídel naším dopravcem do škol, firem
a institucí
• prodej lahůdek, catering a obsluha na konferencích, seminářích, rautech, banketech, teambuildingových akcích a jiných slavnostech na území Żmigrodu, okolí a celého Dolnoslezského vojvodství
Jídla se vaří na základě vlastní chuti a zkušeností z domácí kuchyně. Všechny
výrobky jsou bez konzervantů. Je to levná, chutná a zdravá kuchyně!
Nejoblíbenější produkty našich zákazníků jsou:
• domácí pirohy (s tvarohovo-bramborovou náplní, se zelím a houbami,
a s borůvkovou náplní)
• domácí smažený kapr (milický)
• domácí sádlo
• domácí pečivo
• domácí kvašáky … a mnoho dalších.
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SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „SZKLANY ŚWIAT” („SKLENĚNÝ SVĚT”)
KROŚNICE (POD MILICZEM)
Podnik na výrobu vánočních ozdob
Odběratelé
• děti a školní mládež, organizované skupiny, firmy, individuální turisté
tuzemští i zahraniční
Nabídka
• placená hodina malování vánočních ozdob (účastník si s sebou odnáší
vánoční ozdobu, kterou si sám vyzdobil)
• výjezdy, prezentace v přírodě i v poskytnutých prostorách
• návštěva dílny (jako vstupenka slouží vánoční ozdoba se jménem, kterou na objednávku předem vyrobíme, náš průvodce dohlíží na celý průběh návštěvy, informuje o dalších etapách vzniku skleněné ozdoby)
• FOUKÁRNA – pracovníci pomocí skleněné trubičky ručně vytvářejí nejrůznější tvary ze skla
• STŘÍBŘÍRNA – pracovník pomocí dusičnanu stříbrného dává ozdobě zrcadlový lesk
• DÍLNA – ozdoby ručně zdobí ženy dekoratérky
• FIREMNÍ OBCHOD – prodej výrobků
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SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „PATRON”
JELENIA GÓRA
Sociální družstvo „Patron” nabízí firmám i soukromým osobám své služby
v těchto oblastech:
• rekonstrukce a stavební práce (omítky, malování, tapetování, pokládka
podlahových panelů atd.)
• tesařské práce
• průběžné opravy a údržba
• dozor nad prázdnými prostory a byty
• demolice a příprava terénu pro stavby, zemní práce
• udržování pořádku a úklid v bytových budovách, institucích a v průmyslových objektech
• úklid chodníků, ulic, zelených ploch a náměstí
• úklid bazénů, autobusů atd.
• obhospodařování zelených ploch (sázení, ošetřování a údržba parků,
zahrad a hřbitovů)
• opravy a údržba nábytku
• demontáž použitých výrobků, obnova surovin z vytříděných materiálů
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SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „MOTO EXPERT”
WAŁBRZYCH
Autoservis
• výměna pneumatik
• opravy aut
• záruční a pozáruční
servis

SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „POMOCNA DŁOŃ” („POMOCNÁ RUKA”)
BYSTRZYCA KŁODZKA
Předmětem činnosti sociálního družstva je provozování společného podniku založeného na osobní práci členů, která zahrnuje tyto služby:
• pečovatelské a ošetřovatelské služby pro nemocné, seniory a děti
• příprava jídel
• nakupování
• úklid bytu svěřence, mytí oken, praní a žehlení oblečení
• přinášení topiva
• vyřizování úředních záležitostí jménem svěřence
Družstvo podepsalo smlouvu s vedoucím Centra sociální pomoci o poskytování pečovatelských služeb.
Centrum sociální pomoci podepsalo s družstvem bezplatnou nájemní
smlouvu na sídlo v ul. Starobystrzycka 31/4, o výměře 40 m2.
K dispozici je jedna kancelářská místnost, jedna místnost s rehabilitačním
vybavením, kotelna a místnost s WC.
Rekonstrukci těchto prostor provedli zdarma účastníci rekonstrukční a stavební dílny Centra sociální integrace.
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SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „FENIKS”
MŚCIWOJÓW POD JAWOREM
Gastronomické a cateringové služby a neveřejná mateřská školka
v Snowidzy. V současné době do školky dochází 16 nejmladších obyvatel
obce (ve věku od 3 do 5 let). Profesionální péči o děti po dobu 8 hodin
zajišťují dvě osoby.
Družstvo začalo provozovat
gastronomické a cateringové služby. Byla to pro členy
družstva největší výzva. Bylo
třeba provést rekonstrukci a přizpůsobit prostor
po bývalé policejní stanici
v Mściwojowě, který poskytla obec Mściwojów. Dotace
ve výši 100 tis. byly použity
na nákup profesionálního gastronomického vybavení a auta, které je nezbytné pro dobré fungování celého podniku.
Družstvo zajišťuje stravu pro předškoláky z „Akademie Fenikse”, poskytuje také cateringové služby na různých akcích (narozeniny, křtiny, svatby),
poskytuje cateringové služby na školeních a venkovních akcích a také zabezpečuje hromadné stravování ve školách a podnicích. Pirohy a vynikající
buchty, které připraví ženy z „Fenikse” jsou velmi oblíbené.
JAK ZAČÍT (KLÍČOVE KROKY)?
•
•
•
•
•
•

Vytvoření skupiny
Co umíme dělat?
Kdo za to může zaplatit?
Co máme, a co nám chybí?
Příprava podnikatelského plánu
Získání podporujících institucí (zadají služby, doporučí činnost, poskytnou nebo půjčí prostředky na začátek)
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7 ATLAS DOBRÉ PRAXE V SOCIÁLNÍ EKONOMII

Úryvek prezentace, kterou připravila Nadace pro sociální a ekonomické
iniciativy na základě materiálů shromážděných partnery v rámci projektů
EQUAL:
Více informací naleznete na internetové stránce:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sdružení pro rozvoj obce Bałtów „Bałt”
Bielské umělecké sdružení Teatr Grodzki
Sociální družstvo poskytující služby, obchod a výrobu v Byczyně
Habitat for Humanity
Sdružení Postižení pro prostředí EKON
Dílna různých věcí SYNAPSIS
Nadace „Nasz Dom” (Náš dům)
Sdružení vzájemné pomoci „Być Razem” (Být spolu)
Sdružení vzájemné pomoci „Flandria”
Sdružení Emaus v Lublinu
Penzion a restaurace „U Pana Cogito”
Banka druhé ruky
EKO „Szkoła Życia” (Škola života)
Sdružení pro rozvoj obce Sokołowo
Komunita Chléb života
Sdružení pro rozvoj obce Debrzno
Grudziądzké centrum CARITAS
Centrum podpory rodiny Caritas v Korytowě
Místní centrum sociální integrace Piątkowo
Místní fond Masivu Sněžníku
Sdružení regionální centrum pro lidí a prostředí CIS (Centrum sociální
integrace)
22. Nadace „Sławek“
23. Sociální družstvo „Kaszt-Rom”
24. Sociální družstvo „Szansa i Wsparcie“ (Šance a podpora)
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SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCE BAŁTÓW „BAŁT”
Cíl/mise
• hospodářské oživení obce, kterou ohrožuje nezaměstnanost
• rozvoj technické infrastruktury
• vytvoření šancí na lepší život pro obyvatele
• rozvoj místní komunity
Kontext
• nezaměstnanost v letech 2002–2003 – více než 30 %
• nepatrné šance na rozvoj zemědělství
• nekompetence místních orgánů
Činnosti
• v Polsku první jurský park (více
než 50 modelů dinosaurů v životní velikosti)
• plavby na vorech po řece
Kamienna
• sjezdovka; jezdecké centrum
• mini ZOO (během ekosafari lze
vidět alpaky, lamy, pštrosy, daňky,
exotické ptáky)
Výsledky projektu
• více než 200 tisíc turistů za rok
• pokles nezaměstnanosti ze 30 na 7–8 %
• dvojnásobně větší příjmy do rozpočtu obce
• 128 pracovních míst ve 4 nově vzniklých subjektech sociální ekonomie
• turistická infrastruktura
• změna obrazu obce
Právní forma
• sdružení – inspiruje zakládání společností s r.o., které se budou zabývat
jednotlivými druhy činností pro rozvoj obce
• nadace, společnost s r.o.
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• v současné době je záměr nesoběstačný – důvod: každý rok velké investice do turistické infrastruktury
42

• možnost uskutečňování rozpočtů bez větších problémů – díky podpoře
z veřejných prostředků
• každoročně systematický růst výnosů z podnikatelské činnosti
Silné stránky projektu
• komplexní přístup – práce na vytvoření značkového turistického produktu včetně celé infrastruktury
• plánování činností – vypracování podrobného plánu včetně vyznačení
cílů, současné zanesení tohoto celku do vývoje turistických aktivit v obci
a okrese
• zapojení a podpora ze strany členů sdružení a obyvatel – na začátku
bylo 120 účastníků záměru; dnes je zapojených více než 290 osob; stálý
tým sestává okolo 10–20 osob
• umění využití příležitostí – jurský park vznikl díky objevení stop dinosaurů
Neúspěchy/problémy při realizaci
• absence vhodné infrastruktury potřebné k organizaci plynulého a bezpečného cestovního ruchu
• administrativní překážky, např. v případě spuštění plaveb na vorech různé výklady práva při zavádění inovačních turistických produktů nebo
činností
• počáteční kritický postoj části společnosti – velká skupina tzv. „fanoušků
porážky“
DRUŽSTVO DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA
SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY, OBCHOD A VÝROBU
V BYCZYNĚ
Cíl/mise
• snížení nezaměstnanosti
• prevence alkoholismu a sociálního
nepřizpůsobení
• hospodářský rozvoj obce
Kontext
• dlouhodobá skrytá nezaměstnanost
• nízké vzdělání obyvatel
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Činnosti
• vznik Centra sociální integrace „CISPOL” (motivačně terapeutické dílny,
podpůrné skupiny – učení správnému psaní, osobní kultuře)
• školení v povoláních zámečníka, tesaře, stavebního dělníka, zahradníka
• úkoly členů družstva: mj. vykonávání sezonních prací (úklid sněhu z ulic,
chodníků a střech)
• programy v oblasti rozvoje turismu v obci, mj. stavba dřevěného hradu
stylizovaného do středověké budovy
Výsledky projektu
• pokles nezaměstnanosti na území obce
• pracovní místa a příjmy pro 10 členů družstva
• nárůst příjmů do rozpočtu obce
Právní forma
• sociální družstvo
• „CISPOL” – pomocné hospodářství městského úřadu v Byczyně (financované z prostředků úřadu)
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• 80 % (20 % – podpora z centra pro podporu sociálních družstev)
• náklady na běžný roční provoz: dle rozvahy cca 510 tisíc PLN
Silné stránky projektu
• nápad – zapojení se do místních činností pro místní rozvoj
• tým – vhodně zvolený, s lídrem, který dokáže lidí inspirovat a mobilizovat je k práci
• podpora ze strany místních partnerů – samosprávy, podnikatelů,
společnosti
• nika, ve které jsou poskytované služby – nechuť ostatních podnikatelů
k vykonávání prací jako jsou: pokládání žulových dlažebních kostek, renovace obranných hradeb, stavba středověkého hradu
Neúspěchy/problémy při realizaci
• nutnost působení na trhu jako komerční podnik – zatížení daněmi a platbami na sociální a zdravotní pojištění
• labilní finanční situace; absence kapitálu – snížení likvidity (potíže se složením vadia ve výběrových řízeních; prodlevy v platbách za materiály
a služby nebo s vyplácením mezd členům a pracovníkům; snížení zisků z důvodů odložených splatností a tím pádem nemožnost využití slev
od dodavatelů při platbě v hotovosti nebo při krátkém termínu splatnosti
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POMÁHÁME RODINÁM BYDLET – HABITAT FOR HUMANITY
Cíl/mise
• pomoc nemajetným rodinám při
výstavbě vlastního bydlení
• rozvoj místních společností
• rozvoj partnerství a dobrovolnictví
Kontext
• vysoké ceny bytů v Polsku
• 3,6 milionů rodin bez vlastního
bydlení
Činnosti
• domy staví potřebné rodiny, dobrovolníci a dárci
• pomoc bytovým družstvům s rekonstrukcemi bytů, které nesplňují základní standardy
• zakládání místních organizací habitatu – členy jsou rodiny, které se chtějí podílet na výstavbě
• fond umožňující výstavbu dalších domů
• program mikropůjček pro postižené osoby na úpravy a rekonstrukce
bytů
Výsledky projektu
• 96 rodin v Polsku bydlí v bytech postavených s Habitatem
• 18 bytů je ve výstavbě
Právní forma
• nadace
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• financování jednotlivých projektů z provozního fondu pro lidský kapitál,
který je tvořen z darů věcných i peněžních a postupným splácením půjček rodinami (princip perpetuum mobile)
• rodiny splácejí půjčky v podobě bezúročných splátek po dobu 30 let
• spolufinancování subjektem na vyšší úrovni (Habitat international) pouze prvního domu v nové oblasti
• v nákladech na stavbu se zohledňují věcné dary (např. stavební materiál), které se současně nenaceňují tržními cenami (jejich hodnota se

45

odhaduje na základě dokladu vystaveného dárcem, který se pak zohledňuje při daňových odpočtech – jsou to obvykle náklady na výrobu)
Silné stránky projektu
• idea – pomoc v řešení závažného problému – umožnění účastníkům dosáhnout na vlastní bydlení
• forma – účastníky nezastupuje, ale aktivně podporuje
• budování komunity na každé úrovni – působení v různých oblastech života: v církvi, v práci, v místní i širší společnosti
• pocit bezpečí – realizace investic jednotlivými odděleními při současném „ochranném štítu“, který poskytuje organizace
Neúspěchy/problémy při realizaci
• potíže s managementem a hodnocením efektivity jednotlivých partnerů
způsobené různou úrovní aktivity a kompetencí (v Polsku na začátku 29
partnerů, nyní 5 aktivních)
• častý jev nárůstu požadavků rodin (v průběhu programu se začínají dožadovat zvýšení komfortu vznikajícího bydlení)
• administrativní a byrokratické potíže spojené se získáním povolení
na stavbu a pak jejím vedením
• rychlost staveb – počet staveb je příliš nízký (důvodem je rychlost vrácení prostředků do provozního fondu pro lidský kapitál)
EKOLOGIČTÍ MRAVENCI Z EKON
SDRUŽENÍ „POSTIŽENÍ PRO PROSTŘEDÍ EKON”
Cíl/mise
• sociální a pracovní aktivizace a rehabilitace postižených, především psychicky nemocných
• ochrana životního prostředí
• ekologická osvěta společnosti
Kontext
• více než 5,2 milionů postižených v Polsku
• nízká pracovní aktivita této skupiny
• marginalizace především psychicky nemocných
• stereotyp, že psychicky nemocní nemohou být dobrými pracovníky
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Činnosti
• tříděný sběr obalů bezprostředně
v domácnostech a institucích
• opětovné třídění odpadů a jejich
odesílání do recyklačních závodů
• zprostředkovávání práce pro zdravé i postižené; školení
Výsledky projektu
• 845 pracovních míst pro postižené
• ve Varšavě sběr odpadů ze 60 tis.
domácností
• více než 7 mln PLN zisku (do konce roku 2006)
• přátelství mezi postiženými
• terapeutický efekt
• zlepšení stavu prostředí
• změna ve vnímání psychicky nemocných (dobré znamení pro EKON)
Právní forma
• sdružení
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• 100procentní
• náklady na běžný provoz: cca 3,7 mln PLN
Silné stránky projektu
• nápad – spojení práce postižených s propagováním ekologie
• profesionalita zakladatelů – velké organizační schopnosti, obchodní
a administrativní zkušenosti
• rozsah působení – 16 center na území čtyř vojvodství
• vysoká kvalita služeb – v roce 2006 EKON obdržel certifikát systému řízení jakosti v souladu s normou PN-EN ISO 9001:2001
• velmi dobré ohlasy na projekt – změna ve vnímání psychicky postižených
Neúspěchy/problémy při realizaci
• malé pochopení pracovního úřadu nebo centra sociální pomoci pro takový druh aktivizace postižených
• prodlevy PFRON (Státní fond pro rehabilitaci postižených) ve vyplácení
refundací
• obrovský počet kontrol (v letech 2004–2006 – 61 kontrol)
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• chybí vlastní pozemek na třídírnu – omezené možnosti plánování
a vývoje
• obrovský počet formalit nutných k vytvoření a udržení pracovního místa
pro postiženou osobu
DÍLNA RŮZNÝCH VĚCÍ
NADACE SYNAPSIS
Cíl/mise
• pracovní a sociální aktivizace dospělých nemocných autismem
• diagnostika a terapie dětí nemocných autismem
Kontext
• cca 30 tisíc nemocných
autismem
• příliš pozdní stanovení
diagnózy
• nemožnost zaměstnání nemocných, kteří mohou pracovat
Činnosti
• centrum pro děti s autismem
(300 rodin v ambulantní péči)
• sociální podnik Dílna různých věcí Synapsis (dílny: truhlářská, keramická, polygrafická, rukodělné výrobky)
• příprava internetového obchodu
Výsledky projektu
• zaměstnání 24 dospělých osob s autismem
• nácvik samostatnosti nemocných
Právní forma
• zařízení pro pracovní rehabilitaci, nadace
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• zatím nesoběstačný záměr (EQUAL 1,25 mln PLN a samospráva
Mazověckého vojvodství 650 tisíc PLN z prostředků PFRON)
• dle plánů – příjem umožňující pokrytí 15 až 30 % nákladů na provoz
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• náklady na běžný roční provoz: je potřeba 1,5 mln PLN na udržení provozu dílny
• s ohledem na specifika autismu – hromadná výroba a zisk na úrovni
100 % – jsou nemožné
Silné stránky projektu
• vytrvalý a flexibilní tým
• vznik nápadu v již existující a dynamicky fungující organizaci
• odhodlání nadace Synapsis
• pomoc od zahraničních organizací
• velký počet spojenců – „čím více spojenců, tím lépe”
Neúspěchy/problémy při realizaci
• nepochopení výjimečnosti projektu „Partnerstwo dla Rain Mana”
(Partnerství pro Rain Mana) ze strany administrace (ukládání komplikovaných a zbytečných požadavků – ve výsledku: dvakrát ztráta likvidity)
• hromadění se byrokratických překážek
• obava z dalšího financování poté, co budou vyčerpány prostředky
z EQUAL
NÁŠ NÁHRADNÍ DŮM V LUTOLU MOKRÉM
NADACE „NASZ DOM” (NÁŠ DŮM)
Cíl/mise
• vytvoření vhodných podmínek chovancům náhradní rodiny, kteří vstupuji do dospělosti
• vytvoření pracovních míst pro nezaměstnanou mládež
• aktivizace místní společnosti
Kontext
• absence řešení problémů vyplývajících z odmítnutí dětí
z dětských domovů
Činnosti
• Sdružení náhradních rodin (mj.
propagování zástupného rodičovství, učení dětí z těchto rodin sebepřijetí)
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• obchod s oblečením a vybavením domácnosti z druhé ruky, který zaměstnává chovance z náhradních rodin
• program předcházení životním neúspěchům u odmítnuté mládeže
WINDA
Výsledky projektu
• více než 400 náhradních rodin ve sdružení
• cca 20 chovanců z náhradních rodin v Lutolu (po celou dobu jejího
působení)
• velká oblíbenost obchodů
Právní forma
• nadace zabývající se hospodářskou činností
• sdružení
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• po zaplacení úvěru – náklady na provozování hospodářské činnosti budou hrazeny z výnosů z obchodů
• příjmy dostačující na pokrytí provozu Rodinného náhradního domova
v Lutolu Mokrém a také na pokrytí vlastních vkladů v uskutečňovaných
projektech v rámci jiných statutárních činností
Silné stránky projektu
• výběr druhu činnosti – čím dál větší zájem o téma náhradního rodičovství
• hospodářská činnost, která generuje zisk – určená na provoz nadace:
poskytuje jí stabilitu, zvyšuje nezávislost
Neúspěchy/problémy při realizaci
• problémy se získáním úvěru v bance (neuznání úvěruschopnosti i přes
sedmnáctiletou spolupráci; nakonec byl úvěr získán v jiné instituci
za velmi nevýhodných podmínek)
• potíže se spuštěním poskytování služeb (opravy lodí, nábytku) – také
z důvodu potíží se získáním úvěru
• prodlužování se doby mezi rozhodnutím o otevření obchodu a jeho
skutečným otevřením
• znejišťující jednání polských drah ohledně pronájmu budovy stanice
v Zbąszyni (kde vznikl obchod); situace nadále nevyjasněná: nájemní
smlouva na 5 let, není jasné, co dál
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NÁPLAST NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBU
SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ POMOCI „FLANDRIA”
Cíl/mise
• zvýšení přístupnosti zdravotních služeb vysoké kvality
• organizace práce dobrovolníků pro děti, nemocné, seniory a postižené
• činnost na základě příspěvkového systému skupiny kolem 7 000 členů
(spotřebitelů lékařských služeb)
Kontext
• krize zdravotní služby
• nízká kvalita poskytovaných
lékařských služeb
• ztížený přístup k lékařům
Činnosti
• lékárna a lékárenský bod
(nižší ceny, farmaceutické
porady)
• Neveřejný ústav zdravotní
péče: poradna pro léčbu
bolesti, ošetřovatelská domácí péče, zubařská ordinace – smlouva s Národním fondem zdraví (služba pro všechny pojištěné)
• obchod a půjčovna s rehabilitačními pomůckami
• Nadace vzájemné pomoci (tábory pro děti z nejchudších rodin, školení,
mj. o přizpůsobení agroturistiky potřebám postižených)
• Mezinárodní spartakiáda postižených
Výsledky projektu
• několik tisíc příjemců ročně
Právní forma
• sdružení zabývající se hospodářskou činností
• Neveřejný ústav zdravotní péče
Stupeň ekonomické soběstačnosti:
• 70–80 % činnosti sdružení je hrazeno z hospodářské činnosti (zdravotní
služby poskytuje ústav zdravotní péče, půjčovny, obchody, lékárny)
• náklady na běžný roční provoz: 3,7 mln PLN
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Silné stránky projektu
• zahraniční partner poskytující pomoc a finanční podporu
• zkušenosti se samosprávou
• orientace v této problematice
• průkopnický charakter záměru
• sehraný vedoucí tým
Neúspěchy/problémy při realizaci
• slabá reklama sdružení
• ohrožení z důvodů politické nestability a měnících se právních předpisů
• narůstající problémy s nalezením kvalifikovaných pracovníků (emigrace
lékařů i zdravotních sester z důvodů lepších výdělků v zahraničí)
OŠETŘOVATELKY Z CHORZOWA
SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO „SZANSA I WSPARCIE” (ŠANCE A PODPORA)
Cíl/mise
• sociální a pracovní reintegrace nezaměstnaných žen kolem 50 let
Kontext
• nízká pracovní aktivita – jeden
z největších problémů polského
pracovního trhu
• málo zaměstnaných ve skupině
lidí nad 50 let
Činnosti
• družstvo zaměstnalo 7 žen po padesátce (pracují jako ošetřovatelky v Centrální klinické nemocnici
v Katowicích)
• smlouva o spolupráci mezi družstvem a nemocnicí
• úkoly ošetřovatelek: péče o hygienu pacientů, pomoc během jídla,
provádění jednoduchých ošetřovatelských výkonů (např. měření tlaku),
přeprava nemocných a vzorků (zkumavek) na vyšetření
Výsledky projektu
• zlepšení standardů pomoci nabízené pacientům v nemocnici
• vytvoření pracovních míst pro osoby po 50
52

Právní forma
• sociální družstvo
Stupeň ekonomické soběstačnosti
• 100 %
• náklady na běžný provoz – kolem 10 tisíc PLN za měsíc (především výplaty pro členky družstva)
Silné stránky projektu
• možnost získání zajímavé a nové profese
• odborná příprava na výkon profese
• zapojení sítě podpory (nevládních organizací, okresních pracovních
úřadů, poradenských organizací, školících firem a místních orgánů
samosprávy)
Neúspěchy/problémy při realizaci
• vyšší náklady na provoz družstva z toho důvodu, že nebyla poskytnutá
refundace pojistného z výplat členek (odmítnutí ze strany pracovního
úřadu – členky družstva spadají pod jiný úřad práce a refundaci uskutečňuje úřad příslušný s ohledem na sídlo společnosti)
• problém s harmonogramem splatností – nemocnice má provádět platbu za své závazky v průběhu 21 dnů od provedení služby (cca kolem
25. dne každého měsíce), platby pro zaměstnance musí být provedeny
do 10. dne každého měsíce
• neshody v týmu
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