
Pracovní (tématický) záznam z konání konference:  

III. Fórum Evropský rok 2013, Motto:  EU a My ,,Evropští občané“ 

Praha, 9.4.2013 

III. Fórum si klade za cíl iniciovat a podpořit diskusi nad cíli „Týdnů pro neziskový sektor 

2013“ v České republice. Současně toto fórum nadále rozšiřuje poznání komunitárních 

programů EU z Bruselu pro neziskový sektor a přináší příklady dobré praxe. 
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Bedřich Danda: „Rád bych zmínil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se letos stalo spolu-

gestorem tématiky „sociální podnikání“. Ministerstvo práce a sociálních věcí je pak gestorem 

pro sociální podnikání, které je zakořeněno na evropské úrovni, a to Sdělením „Iniciativa pro 

sociální podnikání“…. „jak Evropská komise definuje „sociální podnik“. Sociální podnik je 

aktérem sociální ekonomiky a jeho hlavním cílem je vytvoření sociálního dopadu, a nikoli 

tvorba zisku ve prospěch vlastníků nebo akcionářů. Působí na trhu tak, že poskytuje 

podnikatelským a inovačním způsobem výrobky a služby a zisky používá hlavně pro naplnění 

sociálních cílů. Sociální podnik je řízen odpovědně a transparentně, a zapojuje přitom 

zejména zaměstnance, spotřebitele a zúčastněné strany, kterých se jejich ekonomická 

činnost týká“….. „Za „sociální podnik“ proto Komise považuje podniky: pro něž je sociální a 

společenský cíl společného zájmu smyslem obchodního opatření, které často vede k vysoké 

úrovni sociální inovace; jehož zisky jsou z větší části reinvestovány pro splnění tohoto 

sociálního cíle; a jejichž způsob organizace nebo vlastnický systém odráží jejich poslání, 

využívají demokratické nebo podílnické zásady nebo směřují k sociální spravedlnosti.“ 

Jan Dobeš: „Sociální podnikání je v podstatě podnikání jako každé jiné, které ale vedle tvorby 

zisku usiluje o dosažení sociálních cílů. Ve své finální podobě jde o podnikání, které musí být 

ekonomicky udržitelné a životaschopné, ale s pozitivním dopadem na místní komunitu, na 

celou společnost.“…. „Z hlediska MPSV je záměrem využít a podporovat sociální podnikání 

především jako nástroje pro usnadnění přístupu znevýhodněných skupin osob na trh práce a 

v souvislosti s tím i pro jejich sociální začlenění. Rozvoj takovýchto podniků považujeme za 

důležitý a počítáme s ním v připravované Koncepci zaměstnanosti 2014+. Naším cílem je 

podporovat především takové sociální podniky, které budou vytvářet pracovní příležitosti 

pro znevýhodněné skupiny, budou integrovat a znovu navracet občany na trh práce. S tím je 

úzce spojena možnost rekvalifikace osob, šíření příkladů dobré praxe, informovanosti 

občanů, podpora dobrovolnictví a využívání konceptu veřejné služby.“ 



Účast 102 zástupců a představitelů z neziskového sektoru, ale i malých a středních podniků, 

městských a krajských úřadů. Účastníci byli opět svou působností ze všech regionů České 

republiky. 

A slovy místopředsedy Asociace nestátních neziskových organizací v České republice: 

Karel Schwarz: „….dosažení rovnoprávnosti NNO (bez ohledu na typ právnické osoby) a 

partnerství NNO s podnikateli a veřejnou správou a samosprávou (stát, kraje, města a obce) 

s důrazem na scénář pracovního roku 2013 v přípravě materiálů pro nové programovací 

období 2014+“. 

  

Výstupy z diskuse a náměty vyplývající z konání této konference, shrnuté do pěti hlavních 

bodů: 

1) Aktualizace obsahového zaměření rekvalifikačních kursů se vztahem k nadcházejícímu 

programovacímu období 2014+ 

2) Podpora rozvoje NNO a MSP výměnou zkušeností a přenosu dobré praxe z projektů 

z komunitárních programů 

3) Podpora teze „Schopnost ekonomické nezávislosti nestátních neziskových organizací“ 

v legislativních podmínkách České republiky 

4) Předpoklad rovnoprávnosti NNO (bez ohledu na typ právnické osoby) 

5) Podpora partnerství NNO s podnikateli a veřejnou správou a samosprávou 

 

Rozpracování v dílčích aktivitách, programy k rámcovému plnění a cíl realizace bude součástí 

činnosti společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o a EU a MY „50+“, o.s., ve spolupráci 

s partnery v České republice, v návaznosti na kancelář v Bruselu.    
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