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Vás zvou na konferenci 
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O akci: 

Cílem této konference je představit filosofii a možnosti sociálního podnikání. Na konferenci se 
dozvíte jaké výhody pro vás má využívání produktů a služeb od sociálních firem a co již 
v současné době sociální podniky na Vysočině nabízejí. Dozvíte se také o různých formách 
podpory sociálních podniků, které využijete např. pro zahájení vlastního sociálního podnikání.  

V programovém období 2014–2020 jsou na podporu vzniku či rozšíření činnosti sociálních 
podniků vyčleněny stovky miliónů Kč z OP Zaměstnanost a IROP. Prostředky jsou žadatelům 
rozdělovány buď přímo z těchto operačních programů, a/nebo prostřednictvím jednotlivých 
Místních akčních skupin (MAS). 

 

Konference je určena starostům, radním a zastupitelům obcí, vedoucím pracovníkům 
neziskových organizací, představitelům církví, majitelům a manažerům firem, zástupcům 
existujících sociálních podniků a dalším, kteří by se rádi o této problematice dozvěděli více. 

 

Program konference je rozdělen do dvou bloků.  

1. Blok (dopolední): Principy a podpora sociálního podnikání v ČR. 
2. Blok (po obědě): Představení sociálních podniků z Kraje Vysočina. 

 

Organizační pokyny: 

1. Pro účast na konferenci, která se koná 3. 11. 2016 v Humpolci, se přihlašujte  

na e-mail: info@humpolecko.cz nebo telefon 739 426 320. 

2. Vložné na konferenci ve výši 200 Kč uhraďte na účet MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka, z. s. nejpozději do 26. 10. 2016 na účet č:  3624490339/0800. Po přihlášení 

na konferenci Vám bude přidělen variabilní symbol, který uveďte při platbě. Jednou 

platbou můžete platit vložné i za více osob z vaší organizace. 

3. V ceně vložného je účast na konferenci, občerstvení během přestávky, teplý oběd a 

konferenční materiály. 
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Program konference 

(změny programu vyhrazeny) 
 

8:30 – 9:00 ................. Registrace účastníků 

1. Blok: Principy a podpora sociálního podnikání v ČR 

9:00 – 9:10 ................. Přivítání účastníků 

(Ing. Lenka Bartáková, místostarostka města Humpolec, Mgr. Pavel Hrala, 

manažer MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., PhDr. Ing. Vít 

Skála, Ph.D., místopředseda MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, 

ředitel společnosti PTL. s.r.o., ) 

9:10 – 9:40 ................. Co je to sociální podnikání a jeho rozvoj v ČR 

 (Petra Francová, P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.) 

9:40 – 10:00 ............... Příprava zákona o sociálním podnikání 

 (Aleš Ziegler, Úřad vlády ČR) 

10:00 – 10:20 ............. Podpora integračních sociálních podniků z OPZ 

 (Mgr. Linda Janatová, Mgr. Markéta Kousková, MPSV) 

10:20 – 10:35 ............. přestávka 

10:35 – 10:55 ............. Podpora environmentálních sociálních podniků z OPZ 

 (Mgr. Karel Gregor, MPSV) 

10:55 – 11:15 ............. Podpora sociálního podnikání z IROP 

 (v jednání) 

11:15 – 11:35 ............. Podpora sociálního podnikání v MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 

 (Mgr. Pavel Hrala, MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.) 

11:35 – 12:15 ............. oběd 

2. Blok: Představení některých sociálních podniků z okresu Pelhřimov 

12:15 – 12:35 ............. PTL, s.r.o. – sociální podnik s vysokou přidanou hodnotou 

 (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., majitel společnosti) 

12:35 – 12:55 ............. Semitam, s.r.o. –  i lidé z tzv. „okraje společnosti“ mohou být prospěšní 

 (Mgr. Martina Kadlecová, vedoucí sociální firmy)  

12:55 – 13:05 ............. Další sociální podniky na Vysočině 

13:05 – 13:25 ............. TESSEA ČR, z.s. – co to je a jak může sociálním podnikům pomoci? 

 (Petra Francová, expertka na sociální podnikání) 

13:25 – 14:00 ............. Závěrečná diskuse 

14:00 .......................... Ukončení konference 

 (Mgr. Pavel Hrala, MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.) 

http://www.humpolecko.cz/
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Představení organizátorů: 

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. je zapsaný spolek s předmětem činnosti: 

 rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních 
organizací atd., 

 vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky, 
 koordinace mezi subjekty pracujícími v oblasti rozvoje regionu, 
 zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje, 
 navrhovat a vyhlašovat výzvy na realizaci projektů týkajících se rozvoje, zkvalitňování 

služeb a další dle potřeb obcí, členů společnosti, fyzických i právnických osob, 
 poradenství v oblasti získávání dotací a grantů z různých krajských, státních nebo 

evropských zdrojů, 
 propagace regionu, 
 soustřeďování finančních prostředků formou dotací na financování cílů společnosti, 
 přerozdělování finančních prostředků dle vyhlašovaných schémat (výzev) k podání 

žádostí o podporu, 
 spolupráce se subjekty se stejnou nebo podobnou náplní činnosti. 

Více informací: www.humpolecko.cz 
 

 
 

 

Akce se koná za finanční podpory sociálního podniku PTL, s.r.o. 
 

Cílem společnosti PTL, s.r.o. je pomoc s integrací do běžného života zejména osobám se 

zdravotním postižením. Poskytujeme profesionální služby v oblasti internet marketingu. Jedná se 

zejména o: 

 Pomoc s definováním měřitelných cílů vašich WWW stránek. 

 Optimalizace WWW stránek pro vyhledávač (SEO). 

 Analýza návštěvnosti WWW stránek (včetně internetových obchodů) a pomoc s jejich 

úpravou pro lepší plnění vytčených cílů. 

 Zajišťování služeb obsahového marketingu (content marketing). 

 Pomoc s prezentací vaší organizace na sociálních sítích. 

 Správa reklamních kampaní (PPC) zejména na platformách Google, Facebook a Seznam.  

Kvalitních a cenově dostupných služeb dosahujeme díky propracované specializaci práce 

jednotlivých pracovníků společnosti (sedm osob), využíváním nejmodernějších podpůrných 

nástrojů, detailně nastavených firemních procesů a neustálým vzděláváním. 

Více informací: www.ptl.cz 
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