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Strategie EU (EHSV)
„Pokud chceme vytvořit dlouhodobou strategii pro rozvoj sociální
ekonomiky, je zřejmě velmi důležité mezi zákonodárci/politiky a
sektorem sociální ekonomiky na vnitrostátní i evropské úrovni udržovat
nepřetržitý dialog. Dialog, který zahrnuje zkušenosti všech členských.
Všichni příslušní aktéři jsou zváni ke spolupráci s EHSV s cílem dosáhnout
uznání sociální ekonomiky. Sociální ekonomiky coby klíčové – možná
dokonce řídící – součásti budoucího ekonomického a sociálního modelu
Evropy.“
Krzysztof BALON
mluvčí zájmové skupiny Sociální ekonomika
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Strategie EU (EHSV)
Evropská komise definuje sociální podniky jako nedílnou součást
sociální ekonomiky:
„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. Je řízen odpovědně a
transparentně, a zapojují přitom zejména zaměstnance,
spotřebitele a zúčastněné strany“
(Sdělení Evropské komise, Iniciativa pro sociální podnikání, COM(2011) 0682
final ze dne 25. října 2011).

Strategie EU (EHSV)
V roce 2011 došlo v souvislosti se sociální ekonomikou, nebo
přesněji řečeno sociálními podniky, k významné změně politického
programu Evropské komise, jelikož Komise začala uplatňovat
Iniciativu pro sociální podnikání.
„Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v
rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací“
(COM(2011) 682 final). Iniciativa pro sociální podnikání zahrnovala
politický program Evropské komise s 11 klíčovými kroky. Jedná se o
zlepšení soukromého a veřejného financování.

Strategie EU (EHSV)
Tvorba předpisů týkajících se sociální ekonomiky.
V posledních sedmi letech většina evropských zemí věnovala
pozornost tvorbě předpisů týkajících se sociální ekonomiky. Ve
Španělsku (2011), Řecku (2011 a 2016), Portugalsku (2013),
Francii (2014) a v Rumunsku (2016) byly na vnitrostátní úrovni
přijaty zvláštní právní předpisy týkající se sociální ekonomiky
V Belgii (Valonsko, Brusel a Vlámsko) a ve Španělsku
(Galicie) byly přijaty také na úrovni regionální.

Strategie EU (EHSV)
Národní a regionální akční plány jsou klíčovými politikami pro rozvoj
sociální ekonomiky.
Představují významné dohody mezi různými aktéry, zejména mezi vládou a
zástupci sociální ekonomiky / třetího sektoru, ale také odbory,
univerzitami a dalšími, s cílem zlepšit jejich vzájemné vztahy, což je z
dlouhodobého hlediska ku prospěchu obou stran.
Zahrnují obecně stabilní rámce financování, režimy účasti a konzultací,
strategické oblasti, které je třeba rozvinout, a zlepšení vztahů a
společenských změn.

.

Co je síťování ?
❑Komunikační platforma
❑Pracovní platforma

❑Informační platforma
❑Implementační platforma

Proč síťování ?
Základní princip funkční sociální ekonomiky:
„Je postaven na partnerství veřejného a
soukromého sociálního sektoru při
poskytování veřejných služeb a při prosazování
veřejné politiky zaměstnanosti“
(Hunčová, 2007).

Proč síťování ?
❑Ve světě je na sociální podnikání pohlíženo
jako na non-profit oblast.
❑"Sociální firmy" jsou v zásadě považovány za
součást třetího sektoru nebo konkrétněji
sociálního hospodářství, které vidí potenciál
ve zřizování "sociálních společnosti" v
dlouhodobém horizontu.
❑Veřejná správa tedy musí vytvořit podmínky
pro sociální podnikání.

Východiska projektu
❑Jednou z priorit strategických dokumentů Evropské unie a
České republiky je integrace osob znevýhodněných na trhu
práce s prioritním zaměřením na OZP
❑Tato povinnost je přímo zakotvena v Úmluvě OSN o lidských
právech zdravotně postižených v článku 27 „Práce a
zaměstnávání“, kterou většina států včetně ČR ratifikovala
❑V Úmluvě je definována povinnost veřejné správy na všech
úrovních podporovat tyto aktivity

Východiska projektu
❑Tento trend se ale plošně nedaří naplňovat
❑Stávající legislativa nepodporuje fungování podniků a
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyto skupiny osob.
❑Nejedná se primárně jen o finanční dotace ale o celý
motivující systém podpory těchto zaměstnavatelů.
Např. Přístup k vhodným zakázkám pro podporu
těchto aktivit.
❑Tyto subjekty nejsou schopny uspět v tržní
konkurenci, pokud zaměstnávají osoby, jejichž
pracovní produktivita se pohubuje v rozmezí 10 – 90%
obvyklého výkonu.

Východiska projektu
❑Je třeba budovat partnerskou komunikaci a veřejnou osvětu v této
oblasti mezi veřejnou správou, neziskovým prostředím, veřejností,
komerčním sektorem a zaměstnavateli znevýhodněných skupin.
❑Je také zapotřebí vyčíslovat celospolečenský ekonomický a sociální
přínos pro společnost, který toto aktivity přináší.
❑Je třeba důrazně upozornit na skutečnost, v současné době, kdy je
rekordně nízká nezaměstnanost v České republice i jinde v EU včetně
Slovenské republiky, je v oblasti znevýhodněných skupin na trhu
práce opačný trend, který se nelepší, ale naopak se procentuálně
zhoršuje.

Cíl projektu
❑Vytvoření funkční komunikační struktury mezi
zásadními stakeholdery v oblasti zaměstnávání
znevýhodněných skupin lidí s důrazem na OZP na
otevřeném a chráněném trhu práce v Jihomoravském
kraji (dále JMK) a v Trnavském samosprávném kraji (dále
TSK).
❑Nastartovat spolupráci místní a regionální veřejné
správy s mimovládními organizacemi, institucemi a
komerční sférou.
❑Vytvoření podmínek pro vznik úspěšné plošné
regionální strategie zaměstnávání lidí neuplatnitelných
na otevřeném trhu práce s primárním zaměřením na
zdravotně postižené osoby (dále OZP).

Cíl projektu
❑Budou vytipovány stakeholdeři v oblasti sociální ekonomiky
a sociálního podnikání v JMK a TSK.
❑Bude vypracována jednotlivá metodika pro oslovení těchto
subjektů.
❑Budou podepsána memoranda o spolupráci.
❑Subjekty utvoří „Radu pro podporu a rozvoj sociální
ekonomiky a zaměstnávání znevýhodněných skupin v JMK“ a
„Radu pro podporu a rozvoj sociální ekonomiky a
zaměstnávání znevýhodněných skupin v TSK“.
❑ Rady vytvoří společný nadnárodní „Výbor pro podporu a
rozvoj sociální ekonomiky a zaměstnávání znevýhodněných
skupin“.
❑Tyto orgány budou pracovat na principu rovného partnerství
(což není vždy veřejnou správou akceptováno).

Cíl projektu
❑Bude vydána příručka pro partnery a veřejnost,
která popíše vybudovanou strukturu a její cíle.
Popíše také její funkci, význam sociální ekonomiky,
společenské odpovědnosti a roli veřejné správy v
této oblasti.
❑Bude uspořádána mezinárodní konference v Brně,
na téma evropské trendy v zaměstnávání
hendikepovaných lidi a společenská odpovědnost,
kde bude struktura a cíle představeny.
❑Bude vydán sborník přednášek.

Výstupy projektu
❑Po realizaci zasíťování prostředí vznikne v obou
krajích situace, že zásadní nositelé inovačních
přístupů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných
skupin budou spolupracovat a dobrovolně předají
své zkušenosti, které nabyli dlouholetou praxí.
❑Tyto údaje a skutečnosti budou podkladem k
následnému vypracování „Strategie sociální
ekonomiky pro třetí tisíciletí v obou regionech“.

Výstupy projektu
❑Následným krokem by měl být plán na vypracování
Regionální inovační strategie sociálního smíru
(integrace) JMK (dále RISSS JMK), čím by se vytvořil
zásadní průlom v systemizaci integračních procesů a
JMK by se opět stala unikátní jak v ČR, tak EU.
❑Toto know-how by mohlo být současně v případě
zájmu implementováno i na Slovenské straně.
(nebo opačně ?)

Řídící struktura
Zřizovatelé řídící struktura jsou:
❑Komora sociálních podniků
❑Centrum vynímočnosti a zodpovědného podnikania
Zřizovatelé jsou odpovědni za zabezpečení provozu a
odbornou kvalitu předkládaných materiálů. Proto je
výkonný předseda jmenován KSP. V rámci odpolitizování
této struktury jmenuje předsedu KSP. Tento předseda je
většinou jmenován z krajské nebo obecní úrovně.

Řídící struktura
❑Struktura bude v ČR postavena na čtyřech základních
pilířích, které vytvoří tyto skupiny stakeholderů:
1. Samospráva na všech úrovních
2. Nestátní neziskový sektor
3. Hospodářské komory – komerční zaměstnavatelé
4. Sociální podniky, chráněné dílny a sociální zařízení
❑Na počátku bude osloveno minimálně 5 stakeholderů z
každé skupiny.
❑Tyto členy v obou krajích vybere zřizovatel.
❑Tato celá skupina vytvoří Plénum pro vytvoření Rady

Řídící struktura
Celková struktura bude následující:

1. Předseda – řídí zasedání Výkonný výboru a Rady
2. Výkonný místopředseda – připravuje podklady
pro Výkonný výbor a Radu
3. Místopředsedové
Tito volení představitelé tvoří Řídící výbor rady.
4. Členové Rady
5. Plénum

Závěr
Za předpokladu uskutečnění cílů projektu dojde k
vytvoření:
❑Unikátní řídící struktury v oblasti systematizace
zaměstnávání OZP a jiných hendikepovaných skupin
❑Ke vzniku platformy pro zpracovávání strategických
materiálů
❑K výraznému zlepšení v oblasti toků finančních
zdrojů do regionu
❑Zvýšení transparentnosti rozdělování financí mezi
poskytovatele služeb

Síťování stakeholderů

Děkuji za
pozornost.
Milan Venclík

