Dopolední blok přednášek:
Mgr. Jakub Mareš - je spoluzakladatelem Impact Hubů v Praze, Brně a Ostravě.
Jedním z hlavních cílů projektu je aktivní podpora sociálního podnikání a dalších
sociálních inovací, které udržitelným způsobem řeší společenské a environmentální
problémy. Impact Hub pořádá tři specializované akcelerační programy pro tyto
projekty. Jakub se aktivně zabývá také problematikou regionálního rozvoje.
Jeho přednáška bude na téma sociální podnikání a součástí budou konkrétní projekty
a hlavní faktory jejich úspěchu.

Mgr. Eliška Hudcová - je vystudovaná antropoložka a sociální pracovnice. Během
studia sociální práce se jako členka sdružení AREA viva, z.s. zapojila do
mezinárodního projektu Multifunkční zemědělství v Evropě. Tento projekt odstartoval
konceptuální rozvoj sociálního zemědělství v České republice a navázal na činnost
nemnoha venkovských farem, na nichž pracují, vzdělávají se a orientují se v životě lidé
se sociálním znevýhodněním společně s těmi „zdravými“. Od roku 2014 je členkou
Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství, jejímž cílem je
hledat podporu pro sociálně zemědělské subjekty. Mapuje sociálně zemědělské
aktivity v ČR, stará se o webový portál sociálního zemědělství a snaží se o osvětu
tohoto tématu.
V příspěvku bude krátce představeno sociální zemědělství, co všechno se na tomto
poli v České republice zatím podařilo a co se dále chystá. Budou nastíněny současné
možnosti financování sociálně zemědělských farem a zhodnoceno, jaký je dosavadní
ohlas těchto programů.

Ing. Martin Kučera - je projektovým manažerem MAS Český sever. Dlouhodobě se
zabývá dotační politikou a v rámci Místní akční skupiny má na starosti Integrovaný
regionální operační program (IROP). Je odborný konzultant a zpracovatel projektových
žádostí v rámci Operačních programů.
V jeho příspěvku se dovíme, jaké jsou možnosti a podmínky pro získání dotace na
vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
z Integrovaného regionálního operačního programu.

Miroslav Řebíček – je ředitelem společnosti CEDR – komunitní centrum, která
podporuje vzdělanost, profesní rozvoj, zaměstnanost, dobrovolnictví, odstraňování
bariér na trhu práce, integraci minorit do společnosti a zamezení sociálnímu vyloučení
osob. Působí v regionu Šluknovského výběžku a regionu Českého Švýcarska. Je
spoluzakladatelem sociálního podniku CEDROVATKA a MANA čokoládovna,
provozuje azylový dům v Rumburku a zajišťuje terénní práci na Šluknovsku. Externě
spolupracuje s MAS Český sever, při realizaci strategie MAS v oblasti sociální. Mirek
vykonává činnost hodnotitele pro MPSV v oblasti sociálního podnikání.
Jeho přednáška nás seznámí s možností čerpání finančních prostředků z OP Z.

Ing. Mgr. Marek Hartych –je absolventem Biologické fakulty v Českých Budějovicích
a České zemědělské univerzity v Praze. Po 13 letech ve státní správě dospěl k názoru,
že péče o rozvoj rodného kraje dává výrazně větší smysl a stal se novou posilou MAS
Český sever, z.s. Od roku 2008 se věnuje krajinotvorným projektům ve spolupráci s
místními zemědělci a tím se dostal k problematice zemědělské výroby ve Šluknovském
výběžku. Rád by prostřednictvím vhodného nastavení preferenčních kritérií v
programovém rámci PRV motivoval místní zemědělce k diverzifikaci zemědělské
výroby, především do oblasti ovocnářství.
Jeho přednáška - První vlaštovky přinášejí zdroje. Sociální zemědělství se stává
frekventovaným tématem (viz program Národní konference Venkov 2016), nicméně
nastavení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 tento fenomén
nezohledňuje. První vlaštovkou jsou tak finanční nástroje poskytované Podpůrným a
garančním rolnickým a lesnickým fondem. Možnosti zohlednit sociální zemědělství se
také naskýtají u podpor realizovaných prostřednictvím místních akčních skupin.

Pozvánka na odpolední blok – příklady dobré praxe:
Mgr. Terezie Mertlíková – představí společnost Trutnovská zeleň. Společnost se hlásí
k principům sociálního podnikání, je členem sítě TESSEA, držitelem značky Ethnic
friendly zaměstnavatel a realizujeme projekt Lesní práce – sociální podnik rovných
příležitostí, jehož cíle je zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel,
zvýšení a rozvoj jejich lidského potenciálu a opětovné sociální začlenění.
Kromě sociálně podnikatelské činnosti (zaměstnávání znevýhodněných skupin
obyvatel) rozvíjí organizace aktivity v udržitelnosti naší lokality a v péči o životní
prostředí. Konkrétně se jedná o praktickou výuku ekologie, která je založena
na uchopení problematiky životního prostředí, vlivů člověka apod.

Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. – ředitelka MAS Brdy – Vltava se dlouhodobě věnuje
rozvoji sociální oblasti v území, ve kterém MAS působí. Vystudovala informační
management a nyní ukončuje bakalářské studium sociální práce. Realizovala
následující projekty v sociální oblasti: Komunitní plán sociálních služeb regionu BrdyVltava, v rámci kterého vznikl střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro celé
území MAS včetně malých obcí. Jako součást plánu byla definována lokální síť
poskytovatelů sociálních služeb a největší potřeby v této oblasti.
Přednáška: Možnosti mikroregionů v řešení sociální problematiky aneb spolupráce
se vždy vyplatí.

Mgr. Juraj Grňo - je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V
roce 2009 založil se svou partnerkou Terezou Šarmanovou nevládní organizaci
Silezika. Působí převážně na území bývalého okresu Jeseník v česko-polském
pohraničí, kde se zabývá ochranou přírody a krajiny při uplatnění nízko kvalifikovaných
či dlouhodobě nezaměstnaných lidí.
Přednáška: Perspektiva uplatnění nízko kvalifikovaných lidí při revitalizaci krajiny.

Ing. Antonín Nekvinda - od roku 2010 působí v neziskové organizaci Sdružení
Neratov, o.s. Je jedním ze strůjců transformace Sdružení Neratov do sociálního
podnikání a zemědělství. Vystudoval VUT Brno obor technická kybernetika a po studiu
nastoupil v roce 1991 do České pojišťovny Brno na pozici pracovníka IT. V roce 1998
se stal členem představenstva České pojišťovny Slovensko v Bratislavě a od roku
2000 ji řídil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2010 z pojišťovny
odešel a založil vlastní makléřskou společnost. Ve stejném roce začal pracovat i pro
Sdružení Neratov. Od roku 2011 je výkonný předseda občanského sdružení PONS
21, o.s., která si klade za cíl pomáhat chudým a handicapovaným lidem. Nyní
dokončuje projekt výstavby školy pro chudé děti v Indii pro cca 500 dětí. V roce 2011
založil nový sociální podnik Anpora, s.r.o. v Brně, jehož hlavním předmětem činnosti
je půjčování zdravotních pomůcek, servisní a poradenské služby.
Přednáška: Příklad dobré praxe Sdružení Neratov, o.s.

Jaroslav Lenhart - Vedoucí zahradník na Svobodném statku na soutoku, který v
souvislosti s Camphillem na soutoku utváří v malé vesničce České Kopisty u Terezína,
své cíle ve spolupráci s lidmi se speciálními potřebami. Spolupracuje na šíření
myšlenek spolupráce na místo konkurence a snaží se o znovuobjevení zemědělské
role ve společnosti. Jako bio-dynamický zemědělec se zabývá širšími aspekty
zemědělské praxe a jejími inovativními proudy.
Přednáška: Role zemědělského podniku v sociálním organismu

