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              konference

Sociální inovace je cesta k využití znalostí a dovedností 

místních lidí. Jsou to nové nápady, instituce nebo způsoby 

práce, které přinášejí pozitivní efekty, a zlepšují a řeší místní 

problémy. Se sociálními inovacemi se můžeme setkat v oblasti 

vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, 

rozhodovací procesů, řízení atd. Jejich přínosem je, že 

jsou často přenositelné, nebývají vždy nutně vázané 

výhradně na region, ve kterém vznikly.

Existují lidé, kteří jsou aktivní a podporují vznik sociálních inovací 

v praxi.  Jsou to lidé, kteří nemají obavy se podělit s Vámi o své 

zkušenosti a znalosti. Jsou to osobnosti s příběhem a s budoucností. 

Jsou odborníci, kteří podporují místní komunitu a rozvoj znalostí.

PROČ PŘIJÍT NA KONFERENCI ?

Přijďte se seznámit s jejich příběhy a znalostmi!

Najděte si své příležitosti.

Využijte zkušenosti těch, kteří úspěšně inovují. 

Seznamte se blíže s tématem sociálních inovací. 

Podpořte jejich úspěšné zavádění i u nás. 

Organizace semináře:

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, 

regionální kancelář Šumperk: 

Zábřežská 20, 787 01 Šumperk

E-mail:  nebo tel.: +420 775 760 354CSI@cpkp.cz
PŘIDEJTE 

SE K NÁM! 
www.centruminovaci.cz

https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci

Reprezentační 
sál ANAG, 2. patro Paláce Bohemia Kollárovo nám. 698/7, Olomouc
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09:30 Prezence

10:00 Ivo Škrabal - Centra sociálně orientovaných inovací 

10:30 Tomáš Šulák - Inovace místního partnerství

10:45 Dalibor Tomko - Troufalé otázky o sociálních inovacích na zahřátí

11:00 Roger Horam - Ukázka sociálních inovací - skotská perspektiva

11:30 Přestávka

12:00 Javier Finez - Iniciativy sociálních inovací v Baskicku

12:30 Juraj Kisztner - Transparent City

13:00 Oběd

14:00 Emil Underberg - Sociální inovace na venkově v Rakousku

14:30 Catarina Prado - Sociální inovace v „magických“ horách Portugalska

15:00 Přestávka

15:30 Šárka Dořičáková - Sociální podnikání v České republice

16:00 St. Turek - Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením v praxi

16:30 Dotazy, diskuse

17:00 Ukončení dne  

09:30 Vendula Gojová - Sociální inovace a studium sociální práce - patří k sobě?

10:00 Dalibor Tomko - Sociální inovace jako jízda na stoupající hodnotové vlně + 10 postřehů jak zítra začít

10:30 Roman Bojko: 

 Social Impact Award - Prezentace vítězných projektů - Inteligentní záchranný modul, Joyride, Rekola

11:30 Inigo Urkidi - Sociální inovace v praxi. Příklady z Baskicka. 

12:00 Norbert Novak - Sociální inovace vytvořené námi (populací) - Jak je podporovat? Rakousko 

12:30 Oběd

13:30 Petra Harazímová - Práce nás baví 

14:00 Dotazy, diskuse - evaluace konference 

14:30 Ukončení konference
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WORKSHOP sekce a prezentace
inovativních projektů

11:00 - 12:00 Jak na sociální inovace? 

 Dalibor Tomko - Design Thinking, inovátor jako způsob života

14:00 - 15:00 Sociální inovace v praxi:

 Karel Novák - Role Agentury pro sociální začleňování v podpoře sociálních inovací

 Eva Škrabalová - Aktivní ženy 50+ a jejich uplatňování na lokálním trhu práce

 Dana Drexlerová - Šumperská aktivní žena

16:30 - 17:00 Sociální podnikání v České republice:

 Šárka Dořičáková - 3P, Podané ruce

 Zahrada2000 o.s. - Sociálně rehabilitační centrum

 Střípky ze studijních cest projektu CSI

 v průběhu přestávek během celého dne - foyer, modrý salónek

 Sociální networking - prostor pro navazování vazeb a kooperačních sítí 

 v průběhu přestávek během celého dne - foyer, modrý salónek

10:00 - 11:00 Sociální inovace v praxi:

 Jiří Pavlát - Česká společnost AIDS pomoc - provozovatel Domu Světla

 Alena Fritscherová - občanské sdružení Ryzáček

11:30 - 12:30 Jak na sociální inovace? Roman Bojko - HUB Praha, Social Impact Award 

 Efektivní podpora sociálních inovací (finanční udržitelnost)

 Společensky prospěšné podnikání (jak pomáhat a podnikat zároveň - přístup SIA, Laboratoře Nadace Vodafone)

 Střípky ze studijních cest projektu CSI

 v průběhu přestávek během celého dne - foyer, modrý salónek

 Sociální networking - prostor pro navazování vazeb a kooperačních sítí 

 v průběhu přestávek během celého dne - foyer, modrý salónek
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Catarina působí ve sdružení pro rozvoj venkova 

ADRIMAG, která je Místní akční skupinou (MAS). 

Podílí se na strategii místního rozvoje s cílem 

vytvořit dynamický region, podnikatelské a inova-

tivní prostředí s vysokou kvalitou života. Zaměřuje 

se na specifické místní zdroje a propagaci turistiky 

a ochrany životního prostředí, které nenarušují sou-

držnost a dobré sociální soužití místních obyvatel. 

Mezi její cíle patří podpora venkovské turistiky, pod-

pora aktivit spojených s ruční výrobou a řemesly, 

etnografie a oživením krajiny a podpora zakládání 

inovativních podniků, které jsou udržitelné, ohledu-

plné a sociálně odpovědné.

Inigo se specializuje na rozvoj sociálních inovací 

spolu s klienty BIB, analýzu potřeb a možností, 

zaplňování mezery mezi nápady a trhem a transfor-

mování dovedností klientů do podnikatelského 

záměru. Pohybuje se v celé řadě oblastí, od vývoje 

elektrických automobilů, rozvoje venkova, až k sek-

toru kultury a zdraví. Milovník rozmanitých zahra-

ničních kuchyní, ve spolupráci s BIB a Ministerstvem 

cestovního ruchu Venezuely se snaží propojovat 

venezuelskou vládu, venezuelské potravinářské 

společnosti a dovozce s baskitskými firmami, s cílem 

navázat spolupráci a přilákat mladé turisty na Isla 

Margarita. 

Claudia se ve sdružení ADRIMAG zaměřuje na rozvoj 

venkova a získávání finančních podpor z EU a národ-

ních programů. Odborník na integrované plánování 

a regionální rozvoj v oblastech rozvoj venkova, 

školení a vzdělávání dospělých, rozvoj obchodních 

a podnikatelských činností. 

Člen P2P, mezinárodní organizace, která se 

zaměřuje na studium, výzkum, dokumentaci a pod-

poru „peer to peer“ postupů ve velmi širokém smys-

lu. Od roku 1992 aktivně působí v GIVE, výzkumné 

společnosti pro život na venkově se sídlem ve Vídni. 

Zde se zaměřuje zejména na interakce mezi novými 

komunikačními technologiemi a životním prostorem 

člověka. V jednom z mnoha výzkumů se zabývá např. 

dopadem hospodářských činností jednotlivých akté-

rů, kteří posouvají kupředu technologický vývoj pod-

porující ekonomickou globalizaci daných území.

Zabývá se otázkami podpory vzniku nových pracov-

ních míst, přináší vizionářské přednášky, které nás 

mají učinit připravenějšími pro nové životní změny, 

které v našem místě vznikají. S GIVE vytvořil několik 

významných událostí; například Global Village 

konferenci, výstavu o kulturním dědictví (CULTH 98) 

a další.

V rámci činností organizace BIB vyhledává inovační 

projekty a poskytuje podporu a zázemí pro jejich 

úspěšný rozvoj. Po celém světě řeší potřeby svých 

klientů a jako producent inovací zapojuje odborníky 

z různých oborů. Vedl výzkumnou činnost v nezis-

kové organizaci Denokinn, centru pro rozvoj sociál-

ních inovací v Baskitsku, kde se zaměřoval předev-

ším na vyvíjení vlastních výzkumných metodik k po-

chopení potřeb klientů; identifikaci inovačních 

příležitostí a vytváření nových nápadů, které mohou 

být úspěšné na trhu.

Ve Skotsku patří Roger mezi top 5 odborníků v oblasti 

projektového řízení, přístupu k financování a získá-

vání prostředků na podporu podnikání, více jak 12 

let poskytuje odborné poradenské a vzdělávací 

služby pro organizace veřejného sektoru a nevlád-

ních organizací v celé Velké Británii a Evropě. Jeho 

hlavní činností je obchodní start-up poradenství 

a podpora - napříč odvětvími, včetně tvůrčích 

odvětví. Vedl řadu vládou financovaných projektů, 

které směřovaly k naplnění vzdělávacích potřeb 

a rozvíjení tvůrčích podniků a jednotlivců.

Jeho hlavní vášní je téma začleňování a sociální 

spravedlnost, neúnavně pomáhá zajišťovat podporu 

a získávat prostředky k zaměstnání nebo samostatné 

výdělečné činnosti znevýhodněným skupinám jako 

jsou etnické menšiny, mládež, starší lidé, dlouho-

době nezaměstnaní, ženy a dalším, kteří čelí jakým-

koliv znevýhodněním. 

Catarina Prado 

Odborník pro rozvoj venkova v oblastech 

Montemuro, Arada a pohoří Gralheira.

Manažer sociálních inovací a poradce pro 

management působící v BUSINESS 

INNOVATION BROKERS (BIB).

Ekonom ve sdružení ADRIMAG.

Sociolog, spisovatel, odborník na sociální inovace

 s využitím technologií, spoluzakladatel GIVE

Manažer sociálních inovací působící

v BUSINESS INNOVATION BROKERS (BIB).

Speciální konzultant na projekty a financování, 

projektový manažer na volné noze, 

ředitel ve společnosti Red Lynx Limited.

Inigo Urkidi

Claudia Silva

Franz Nahrada

Javier Finez

Roger Horam

PORTUGALSKO

ŠPANĚLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

ŠPANĚLSKO

SKOTSKO

MEZINÁRODNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Sledujte pravidelně náš web – www.centruminovaci.cz 

Dále se můžete těšit na české odborníky, úspěšné inovátory, specialisty na sociální podnikání, akademiky, zástupce úspěšných 

NNO a veřejného života. S těmi všemi se můžete potkat osobně a prodiskutovat svoje plány.

Konference je realizována v rámci projektu Centra sociálně orientovaných inovací (CSI)

www.centruminovaci.cz


Průzkumník a facilitátor nových hodnotových proudů 

a způsobů myšlení. V současnosti tvoří experimen-

tální prostor v Podkrkonoší . Příleži-www.divoko.cz

tostně pomáhá veřejným i komerčním organizacím 

s pochopením designu zaměřeného na člověka či 

sociálními inovacemi. Poučení čerpal v ČR i ve světě 

během consultingu pro nadnárodní korporace, 

dobrovolničení v neziskovkách, rozdmýchávání 

lokálního aktivismu i prozkoumávání rozmanitých 

okrajových komunit.

Věnuje se především podpoře podnikání a udržitel-

nému rozvoji v rámci týmu Hub Innovation i v rámci 

jiných aktivit. Působí jako koordinátor projektu 

Social Impact Award, určený mladým lidem kteří 

mají nápad v oblasti společensky prospěšného 

podnikání a chtěli by si zkusit rozjet svůj vlastní 

sociální podnik. Koordinuje také Laboratoř Nadace 

Vodafone, jejímž cílem je najít a podpořit 

technologicky orientované projekty zaměřené na 

řešení konkrétních sociálních nebo enviromentál-

ních problémů.

http://www.hubpraha.cz/kontakt/tym/

Je zakladatelem softwarové firmy GeoCitySolutions 

s.r.o. Věnuje se vývoji prostorových aplikací 

a robustních cloudových aplikací. Pracoval na 

významných projektech pro atomové elektrárny, 

z oblasti ochrany životního prostředí, geodézie a 

fotogrammetrie. Juraj je absolventem VŠB-TUO, 

obor Geoinformatika. V současné době se při práci 

věnuje PhD. studiu na VŠB-TUO.  Je tvůrcem 

aplikace Transparent City, která dokáže využít 

mapových podkladů obce k tomu, aby mohla 

upozorňovat občany na změny v územním plánu či na 

nové stavby. Tato aplikace získala cenu organizátorů 

prvního ročníku tzv. Green Light Startup Show 

Centra podpory inovací Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO).

V roce 2008 založila sociální firmu Podané ruce, 

družstvo v Zubří, které poskytuje terénní sociální 

služby a zaměřuje se na umělecké zpracování skla. 

Od ledna 2013 je ambasadorkou sociálního 

podnikání P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., od 

června 2014 také konzultantkou MPSV pro oblast 

sociálního podnikání.

Pomáhá lidem najít práci, která je bude bavit 

a naplňovat. Petra má za sebou manažerskou kariéru 

v bankovním sektoru. Po porodu první dcery se 

začala velmi intenzivně věnovat osobnímu rozvoji 

a koučování. Zaměřuje se především na oblast 

„práce a poslání“. Dokáže v lidem odhalit jejich 

silné stránky a talenty a nasměřovat je v jejich 

kariéře směrem, který jim přinese úspěch, ale 

i radost. V posledních letech se intenzivně věnuje 

projektu „Práce nás baví“ ( ), www.pracenasbavi.cz

ve kterém pomáhá lidem, kteří hledají práci nebo 

změnu v práci. Petra ctí jedinečnost každého z nás 

a ukazuje ostatním, v čem jsou oni jedineční a jak se 

nejlépe uplatnit na trhu práce, ale i v osobním 

životě.

V současné době je starostou obce Veselíčko (od roku 

2010), předsedou DSO Mikroregionu Lipensko 

a místopředsedou MAS Moravská brána. V letech 

1995-2005 byl editorem středomoravské MF DNES. 

Od roku 2005 působí v oblasti strategického 

plánování, projektového řízení a animace venkova. 

Působil nejprve v CpKP Střední Morava a Národní 

observatoři venkova, poté v MAS – Partnerství 

Moštěnka (nyní předseda správní rady o.p.s.). 

Založil Středomoravskou agenturu rozvoje venkova 

(SMARV), která řešila projekty PRV a OP VpK ve 

spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc. Jako 

poradce spolupracuje s MAS Moravská cesta, MAS 

Regionu Poodří a dalšími. Působí ve Spolku pro 

obnovu venkova a Národní síti MAS ČR - je editorem 

měsíčníku Zpravodaj venkova.

Její profesní zájem je orientován na život sociálně 

vyloučených cílových skupin sociální práce a přístup 

veřejnosti k nim. Proto na Katedře sociální práce na 

Fakultě sociálních studií OU vyučuje téma Menšinové 

skupiny. Nejen z těchto důvodů považuje Noc venku 

za počin umožňující inovativním způsobem uchopit 

problémy současné společnosti. Současně se věnuje 

otázkám uplatnění sociálního podnikání v sociální 

práci. 

Dalibor Tomko

www.divoko.cz Transparent City

Podané ruce

Fakulta sociálních studií OU, Noc venku

Social Impact Award MAS Moravská brána

Práce nás baví

Roman Bojko 

Juraj Kisztner

Šárka Dořičáková

Petra Harazímová 

Tomáš Šulák

Vendula Gojová

ČEŠTÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

S těmito českými odborníky, úspěšnými inovátory, specialisty na sociální podnikání, 

akademiky a zástupci úspěšných NNO a veřejného života se můžete potkat osobně 

a prodiskutovat svoje plány.

Sledujte pravidelně náš web – www.centruminovaci.cz 

Konference je realizována v rámci projektu Centra sociálně orientovaných inovací (CSI)
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Před 15 lety se jeho život začal měnit, když objevil 

metodu nazvanou ThomasSystem - software analýzy 

osobního potenciálu. 

Opravdu má propojovat individuální zvláštnosti lidí 

s jejich životními příležitostmi. Od té doby pracuji 

s tímto nástrojem a sbírám mnoho zkušeností 

s osobním "voláním".

V mém soukromém životě jsem se podílel na co-

housing společenství Brot v Kalksburgu. Toto spole-

čenství je velmi unikátní ve své velikosti a kvalitě. 

Od roku 2010 přibližně 110 osob, které žijí na 
24,200m  bytové plochy a sdílí 100,000 m2 lesa a luk, 

což umožňuje vytvořit ráj pro děti s ovcemi, kuřaty, 

včely, to vše uvnitř Vídně.

Pracuje ve firmě, ve které 5 - 6 000 lidí bez práce (za 

rok) jsou veden a aktivně podporování při hledání 

nové práce.

Norbert Novak

Celou svoji dosavadní profesní kariérou má vždy více 

či méně spojenou s problematikou rozvoje 

„komunit“. Již během studia na Ostravské 

Univerzitě začal pracovat se znevýhodněnými 

skupinami obyvatel - komunitním způsobem s cílem 

co nejvíce je aktivizovat a společně tak řešit jejich 

místní/lokální problémy.   Později se zaměřil na 

problematiku rozvoje venkova. Z tohoto úhlu 

pohledu nabral řadu zkušeností v souvislosti 

s iniciací vzniku místních partnerství na venkově 

prostřednictvím uplatnění metody Leader např. 

vznik MAS Partnerství Moštěnka, MAS Mohelnicka, 

JEMAS.  Jejichž hlavním cílem a posláním je 

koordinace udržitelného rozvoje místních komunit. 

V několika posledních letech v souvislosti s předcho-

zími zkušenostmi a v souvislosti s dopady ekono-

mické krize na venkov, se zaměřuji na hledání 

„nových“ řešení nezaměstnanosti a zastavení tzv. 

syndromu „brain drain“. A to především uplatňo-

váním inovativní metody BEC – Business and 

Employment Co-operative Initiatives. Založené na 

podpoře (sebe)zaměstnávání) osob znevýhodněných 

na trhu práce založených na principech sociální 

ekonomiky a sociálního podnikání.

Ivo Škrabal

ředitel CpKP Moravskoslezský kraj GIVE Vienna 

Je vizionář a průkopník opravdové „zelené“ ekono-

miky. Jeho hlavním tématem je budování rovnováhy 

mezi ekologií, ekonomickou a sociální oblastí.  

 Od roku 1991 do současnosti je manažerem v malé 

výzkumné a konzultační firmě zaměřené na 

zlepšování kvality a kvantity přírodních produktů - 

zejména ekologického jídla. 

 Byl aktivní v projektech po celé Evropě, ale i v Asii, 

Severní a Jižní Americe, či Africe v oblasti dekonta-

minace, odsolování a provzdušňování půdy, Terra-

Preta, kompostování, recyklace, optimalizace 

a dlouhodobé maximalizace zemědělské a lesnické 

výroby stejně jako zpracování přirozených produktů 

s mezikulturním a mezinárodním balením, logisti-

kou, komunikací a marketingem.

 Má v podstatě zájem o předávání znalostí principů 

a mechanismů super-systémového charakteru, jako 

jsou synergie, uzavírání obvodů, modulární a buněč-

né struktury a využít těchto znalostí pro včasné 

varování, krizové řízení, komunikaci a spolupráci. 

 Zabývá se sociálními inovacemi ve venkovských 

oblastech.

Emil Underberg 

Manažer, kouč, lektor. Vede organizaci, která poskytuje osobám se zdravotním 

postižením (zejména osobám s duševním onemocněním) v regionu Jesenicka 

ucelený systém podpory v oblasti bydlení, sociálních služeb, přípravy na 

zaměstnání a zaměstnávání na vymezených chráněných místech v několika 

samostatných ekonomických provozech. Organizace má bohaté zkušenosti 

s realizací a evaluací řady projektů včetně projektu zaměřeného přímo na 

sociální inovace, je akreditovanou vzdělávací institucí (MPSV, MŠMT), 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnavatelem více než 

50%osob se zdravotním postižením.  Několik ekonomických provozů organizace 

tvoří sociální podnik.

Manažer v organizaci ZAHRADA2000

Stanislav TUREK

V letech 2000-3  se podílel se na vzniku programu terénní sociální práce v ČR 

a SR. Na Slovensku pracoval v komunitních programech rozvoje romských osad 

a metodicky se podílel na programech podpory obecních firem na východním 

Slovensku. Dlouhodobě pracoval jako manažer sociálních služeb a návazných 

fakultativních činností ve společnosti Člověk v tísni a spolku Ester. Od roku 2013 

je lokálním konzultantem ASZ.

lokální konzultant pro Osoblažsko a Mikulovice, Agentura pro sociální začleňování

Karel Novák 

DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Sledujte pravidelně náš web – www.centruminovaci.cz 

Konference je realizována v rámci projektu Centra sociálně orientovaných inovací (CSI)

www.centruminovaci.cz

