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Komora sociálních podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem 
vás zve na semináře 

 

 
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI 

 

 

 

Seminář je určen pro  

 politickou reprezentaci obcí a měst, 

 zaměstnance veřejné správy,  

 úředníky městských úřadů a jejich příspěvkových organizací,  

 zadavatele veřejných zakázek,  

 pro zájemce o společensky odpovědné podnikání z řad podnikatelů.  

 

Na tomto semináři získáte ucelené informace o výhodách i úskalích 

zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, o aktivní politice 

zaměstnanosti a o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů. 

 

Dozvíte se také jak 

 vybudovat společensky odpovědnou firmu a co tím získáte, 

 zadávat společensky odpovědné zakázky. 

 

Přednáší odborníci 

 neziskových organizací, 

 úřadu práce, 

 vězeňské služby, 

 na evropské dotace, 

 i podnikatelů, kteří mají praktické zkušenosti. 
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Termíny seminářů 
 

12. 2. 2016 - Pohořelice 

19. 2. 2016 - Kyjov 

26. 2. 2016 - Blansko 

11. 3. 2016 - Znojmo 

18. 3. 2016 - Hodonín 

11. 3. 2016 - Znojmo 

01. 4. 2016 - Vyškov 

08. 4. 2016 - Boskovice 

15. 4. 2016 - bude stanoveno 

22. 4. 2016 - bude stanoveno 

27. 4. 2016 - Veselí nad Moravou (konference na téma „Začleňování osob s 

 duševním onemocněním schizofrenií do společenského a  

 pracovního života“) 

06. 5. 2016 - Miroslav 

17. 5. 2016 - Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno 

 

PROGRAM SEMINÁŘE  

Ing. Roman Celý, Jihomoravský kraj – Úvodní slovo 

Slovo starosty/místostarosty příslušné obce  

Ing. Milan Venclík, MBA, KSP – Představení Komory sociálních podniků a jejich cílů 

Ing. Josef Bürger, Úřad práce ČR – Aktivní politika zaměstnanosti 

Jiří Štegl, MBA, Vězeňská služba ČR – Zaměstnávání odsouzených 

Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, ESF MU Brno – Srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových 

skupin 

Zástupce místně příslušné Okresní hospodářské komory – představení podnikatelských aktivit v regionu 

Mgr. Richard Budzák, Sdružení příjemců evropských dotací – Právní aspekty společensky odpovědného 

zadávání veřejných zakázek 

Mgr. Jan Mochťák, Úřad vlády České republiky – Příležitosti podpory soc. podnikání ve spolupráci s 

Odborem pro soc. začleňování Úřadu vlády ČR 

Regionální zástupce ANNO JMK – Nestátní neziskové organizace a sociální podnikání 

Zástupce Jihomoravského kraje – Odpovědné zadávaní veřejných zakázek – příklady 

Ing. Marek Juha, KSP, Bc. Lenka Šebelová – Příklady dobré praxe v rámci regionu 

 

Rezervujte si místo na emailu: info@komora-socialnich-podniku.cz, počet míst je omezen.  

Více informací naleznete na www.komora-socialnich-podniku.cz 

 

Spolupracující organizace:  

RHK Brno, OHK Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,  

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
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