
POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ WORKSHOP
Ústav sociálních inovací, o.p.s. a MAS Za humnama si Vás dovolují pozvat na workshop se zahraničními 
experty k problematice sociálního podnikání a fungování sociálních družstev v rámci projektu 

„Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce“,  
který se uskuteční ve dnech

úterý 29. dubna – středa 30. dubna 2014 
na Obecním úřadě v Telnici. 

Pracovní workshop bude zaměřený zejména na výměnu informací a praktických zkušeností 
v oblasti rozvoje sociálních podniků v regionu. S projekty z oblasti sociálního podnikání nás seznámí 

odborní experti z Polska, Španělska a České republiky. 

P R O G R A M
Úterý 29. dubna 2014  TEORETICKÁ ČÁST WORKSHOPU

19:30  Prezence, občerstvení
Blok 1
10.00  Zahájení, představení projektu „Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce“  

a aktivit Ústavu sociálních inovací, o.p.s. 
 Mgr. Jiří Daneš (Ústav sociálních inovací, o.p.s.)

10.20  Inovace – technického a netechnického charakteru 
 Ivo Škrabal (Ústav sociálních inovací, o.p.s.)

11.00  Představení modelu self-evaluace (samohodnocení) sociálního podniku, proces kreativity (praktický 
příklad vedoucí k identifikaci rozvojového potenciálu malých organizací vlastními zaměstnanci) 
 Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko)

11.40  Procesní řízení v sociálním podnikání 
 Lukáš Trčka (Akademie Sting, o.p.s.)

12.00  Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu)
12.15  Přestávka, oběd
Blok 2
13.00     Rozdíl mezi tradičním a sociálním podnikáním 

Zbigniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)
13.30     Příklady inovací v rozvoji sociálního podnikání ze zahraničí, motivace vedoucí k sociálnímu podnikání – 

sociální družstvo Być Razem 
Mariusz Andrukiewicz (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)

15.00     Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu)
15.15     Přestávka
15.30     Význam kreativního myšlení pro rozvoj sociálního podnikání 

Mariusz Andrukiewicz (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)

Ústav sociálních inovací, o. p. s.
www.socialni-inovace.eu



16.00     Překážky rozvoj sociálního podniku – interní/externí 
Mariusz Andrukiewicz (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)

16.30     Rozvoj center sociálního podnikáni v Polsku 
Zbigniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)

16.50     Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu)
17.30     Ukončení prvního dne workshopu

Středa 30. dubna 2014  PRAKTICKÁ ČÁST WORKSHOPU

18.45 Prezence
Blok 3
19.00 Představení Parku sociálních inovací podporujícího sociální podnikání a vytváření nových sociálních podniků 

Inigo Urquidi (Blacksmith Consulting, Španělsko)
10.00 Představení vybraných projektů, které jsou v Parku sociálních inovací realizovány 

Inigo Urquidi (Blacksmith Consulting, Španělsko)
10.45 Přestávka
11.00 Příklady inovací v rozvoji sociálního podnikání v Polsku 

Zbigniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)
11.40 Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu)
12.00 Oběd
Blok 4
13.00 Nácvik a tvorba sociálně podnikatelských inovací – definice problémů, tvorba idejí, syntéza a hodnocení 

idejí, využití kreativního řešení, vývoj produktů a služeb, sociální podnikání 
Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) 
Inigo Urquidi (Blacksmith Consulting, Španělsko)

14.30 Individuální a skupinová práce: 
Nácvik kreativního myšlení pro rozvoj sociálního podnikání 
Konzultace projektových idejí 
Mgr. Ivo Škrabal (Ústav sociálních inovací, o.p.s.) 
Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) 
Inigo Urquidi (Blacksmith Consulting, Španělsko) 
Mariusz Andrukiewicz (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) 
Zbigniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko)

17.00 Ukončení workshopu

Těšíme se na setkání s Vámi a předem děkujeme za potvrzení Vaší účasti.
Překlad z / do anglického a polského jazyka bude zajištěn po celou dobu konference.

Občerstvení a oběd budou účastníkům konference k dispozici zdarma, 
je možné poskytnout i ubytování mezi oběma dny konference.

ORGANIZACE KONFERENCE: 

Ústav sociálních inovací, o.p.s.
Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice

Mgr. Jiří Daneš, tel.: 739 511 306 
e-mail: info@socialni-inovace.eu

www.socialni-inovace.eu


