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Podpora sociálního podnikání v ČR 

pokračuje 

 rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných

poradců a možností stáží pro začínající nebo stávající sociální

podnikatele

 podpora prostřednictvím mainstreamingu a webového portálu 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/


Lokální konzultanti

Síť 20  lokálních  konzultantů - poskytují konzultace budoucím nebo 

současným zaměstnavatelům v oblasti sociálního podnikání

 poskytují základní vhled do tématu sociálního podnikání

 vysvětlují principy sociálního podnikání

 poskytují informace k založení sociálního podniku

 seznamují s praktickým chodem sociálního podniku

 informují o specifikách zaměstnávání osob se znevýhodněním

 předávají kontakty na relevantní subjekty v regionu (síťování, sdílení praxe)

 poskytují základní informace o společensky odpovědném zadávání veřejných 

zakázek

 neposkytují konzultace k administraci či přípravě projektových žádostí



Experti/koučové
14 expertů/koučů – odborné poradenství převážně pro sociální podnikatele

Gastropodnikání

 kompletní poradenský servis v oblasti gastronomie

 analyzování problémů či nedostatků gastroprovozu, následné doporučení konkrétních 

cílů a postupů ke zlepšení

 pomoc s nastavením cen a při tvorbě jídelníčku

 doporučení efektivních marketingových opatření, způsobu přípravy jídel, vhodného 

designu a vybavení provozovny

Marketing

 kompletní poradenský servis v marketingu a PR

 podpora při nalezení správné marketingové strategie a její zavedení do praxe podniku

 doporučení optimálních PR a marketingových nástrojů

Management (krizový management, finanční řízení, strategické plánování, 

principy sociálního podniku)

 kompletní poradenský servis při řízení a organizaci podniků

 podpora podniků, které se  nachází v ekonomické nestabilitě

 identifikace příčin problémů a stanovení strategie vedoucí k odstranění těchto příčin

 pomoc při hledání vhodné podnikatelské strategie, nastavení ekonomiky provozu, 

tvorbě cen

Envirosociální podnikání

 environmentální kritéria sociálního podnikání

 Zavádění principů udržitelného rozvoje v podnikání

 podpora místní ekonomiky

 zásady ekologického zemědělství a ekologicky šetrných provozů

Veřejné zakázky

 poradenský servis v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek



Stáže

 smyslem je: 

 přenos informací o fungování sociálních 

podniků 

 zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení 

sociálních podniků 

 získání informací o práci s cílovou skupinou 

 stáž může být uskutečněna ve vybraném sociálním 

podniku, běžném podniku, či v neziskové 

organizaci 

 poskytovatel stáže obdrží jednorázovou částku 

3000Kč/den, další náklady si hradí stážista



Mainstreaming
 správa, modernizace a rozšiřování webového portálu 

www.ceske-socialni-podnikani.cz
 příprava tematických článků, letáků, tvorba odborných 

publikací, videospotů…
 videospoty naleznete na našem kanálu Youtube
 nově jsme i na Facebooku

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/


Připojte se k Adresáři 

sociálních podniků

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/adresar-socialnich-

podniku

Adresář sociálních podniků je jedinečný zdroj informací o

sociálním podnikání v České republice. Naleznete v něm přes

200 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání.



Děkuji za pozornost

Mgr. Šárka Vokálová

Odborný garant projektu Podpora sociálního podnikání v ČR 
pokračuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oddělení zahraniční zaměstnanosti

tel.: +420 770 116 519

e-mail: sarka.vokalova@mpsv.cz

mailto:sarka.vokalova@mpsv.cz

