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Zapsaný spolek Otevřené zahrady Jičínska (OZJ) usiluje o veřejně prospěšný udržitelný rozvoj území, které
je vymezené turistickou oblastí Mariánská zahrada a částí turistické oblasti Valdštejnova zahrada
v turistickém regionu Český ráj. Cíle spolku jsou naplňovány administrací projektů z vlastních výzev,
dotačním poradenstvím a rozvojem spolupráce subjektů uvnitř území na principu partnerství.

Sociální podnikání
V Opavě proběhla 21. 10. 2014 konference pořádaná pracovní skupinou Vize a rozvoj NS MAS ČR. Byla zaměřená na téma
Sociálního podnikání. Neopomenula důraz na fakt, že oblast sociálního podnikání a jeho podpora je příležitostí pro
uplatnění činnosti MAS v programovacím období 2014 – 2020.
Finance na vznik, rozvoj a podporu sociálního podnikání se budou dát čerpat z evropských fondů – Operační program
Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program.
Velmi podnětné téma, které na konferenci zaznělo, vzešlo ze semináře "Klastr sociálních inovací a podniků, zkratka
SINEC". Jedná se o vytváření sociálních podniků (firem), které zaměstnávají alespoň 30 % lidí se zdravotním handicapem
a sociálně znevýhodněné osoby. Cílem je pomáhat růstu sociální ekonomiky, spolupracovat s podnikateli a napomáhat
spolupráci s místním výrobním sektorem. V současné době má v Moravskoslezském kraji tento Klastr 860 zaměstnanců
z toho 660 zdravotně postižených. Roční obrat přitom dosahuje 260 mil. Kč.
Do 30. 6. 2015 bude probíhat také bezplatné poradenství ze strany MPSV.
Více informací naleznete na www.ceske-socialni-podnikani.cz.
Jinak řečeno je to podnětná myšlenka a výzva přemýšlet, jak ve vaší obci uvést v život sociální podnikání buď již
v zavedeném podniku, nebo vytvořit úplně novou firmu, která bude splňovat znaky pro sociální podnikání.
Na podporu sociálního podnikání se připravuje i zákon o Sociálním podnikání, který má vstoupit v platnost v roce 2017.
Definiční znaky sociálního podniku
 veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován
v zakládacích dokumentech a naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit
 podíl osob znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců a informace jsou veřejně dostupné
 zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby
 zaměstnanci a členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření
a naplňování veřejně prospěšných cílů
 více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku nebo naplňování deklarovaných veřejně
prospěšných cílů; informace o distribuci a využití zisku je veřejně dostupná
 manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli a vlastníkovi
 tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 50 % z celkových výnosů (první dva roky jen 30 %)
 podnik je schopen zvládat ekonomická rizika
 podnik má formulované zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu, které naplňuje je v praxi
 podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry
Příklady sociálního podnikání
 zřízení jídelny pro školy a mateřské školky v jedné obci, která by zajišťovala stravování i pro další obce
 catering, rozvoz a zajišťování přípravy jídla na různé příležitosti z jedné obce do obcí okolních
 stavební firma, která udržuje, rekonstruuje a staví chodníky pro chodce ve více sousedních obcích
 zřízení sběrného dvora v konkrétní obci, kam sousední obce sváží svůj odpad
 skartace materiálu z úřadů z okolních měst a obcí na jednom místě
 pořízení minibusu konkrétní obcí, který rozváží a sváží školní děti a seniory dováží do zdravotnických zařízení

Více informací o činnosti spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. naleznete na www.otevrenezahrady.cz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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