
O projektu:

Podporujeme nové způsoby práce, 

které efektivněji než ty již zavedené řeší 

aktuální potřeby nejen v sociálních 

oblastech společnosti. 

Co jsou sociální inovace?

Jsou to nové nápady, aktivity, projekty, 

způsoby práce či instituce, které 

přinášejí pozitivní efekty, zlepšují či od 

základu řeší potřeby místní komunity 

nebo společnosti obecně. V reálném 

životě se jedná o nové produkty, 

služby, iniciativy nebo organizace, 

vznikající na základě spolupráce lidí 

a institucí z různých oborů. 

Přestože všeobecně uznávaná definice 

či teorie sociálních inovací doposud 

neexistuje, shoda panuje v tom, že 

sociální inovace vycházejí z principů 

„buttom up“, tzn. „ze spodu nahoru“. 

Jsou to nové myšlenky, způsoby práce 

a iniciativy, které odrážejí místní 

problematiku a neotřelým způsobem 

ji dokáží řešit, nebo aspoň eliminovat. 

Sociálně orientované inovace se tedy 

snaží podporovat zapojování 

Zázemí pro práci: Máme pro Vás nachystanou 

pohodlnou židli, stůl, wi-fi, tiskárnu a dobrou kávu 

v moderním prostředí a příjemné společnosti 

aktivních lidí. Tohle všechno si můžete užít.

Sdílení a podpora: Otvíráme dveře ke společnosti, 

která Váš projekt pomůže dostat o úroveň výš. 

Využijte cenné kontakty a odborné konzultace.

Prostor pro uspořádání akce: Inspirativní místo 

pro téměř jakoukoli akci - od malého jednání po 

konferenci. Prosvětlený prostor poskytuje unikátní 

atmosféru pro práci.

Zajímavé akce: Baví Vás zajímavé akce?  Přijďte se 

vzdělávat, prezentovat svůj projekt nebo se pobavit. 

Každý měsíc se něco děje.

Organizujeme setkávání zajímavýchOrganizujeme setkávání zajímavých
lidí, kteří dělají úžasné věci.lidí, kteří dělají úžasné věci.

Centrum sociálních inovací

Sládkova 66, 787 01 Šumperk

Kontakt:

tel. +420 777 793 714, email: sumperk@cpkp.cz

Zřizovatel:

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

Kancelář CpKP:

Zábřežská 20, 787 01 Šumperk

www.centruminovaci.cz

www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci

Centra sociálně
orientovaných inovací

www.centruminovaci.cz

JEN NA VÁS ZÁLEŽÍ KAM A JAK NAPŘETE

SVOU POZORNOST A SÍLU.

...VŠE SE VÁM VRÁTÍ.

a budování podmínek k tomu, aby co 

nejvíce zainteresovaných mělo 

příležitost a chuť diskutovat 

o problémech, kterým čelíme. Sociální 

inovace se nesnaží dávat přesné 

zadání, nedává přesný návod, nediktují, 

jak má vypadat řešení problémů.

INKUBÁTOR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ

Máte skvělý nápad a nadšení pro 

uskutečnění změn? Potřebujete 

praktické zdroje, prostředky a podporu, 

které vám pomohou váš skvělý nápad 

rozvíjet? Přijďte do Centra sociálních 

inovací  v Šumperku.

Inspirujte se!

„Vaše sny jsou síla, která mění 

svět. Mějte je stále na mysli." 

„Budoucnost není místo kam 

jdeme, ale které vytváříme. Cesty 

nemají být nalezeny, ale 

vytvořeny. A jejich vytváření mění 

tvůrce i jejich cíl.“

John Schaar
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Kompletní nabídka 

pracovních, školících 

a zasedacích prostor, 

které Vám můžeme 

poskytnout.

Budete-li chtít, 

pomůžeme Vám akci 

zorganizovat 

a zpropagovat, 

doporučíme prověřené cateringové firmy nebo fotografa. 

Vyřešíme vše tak, abyste se k nám rádi vraceli.

Všechny prostory jsou vybavené profesionální videotechnikou, 

wi-fi a komplexním zázemím. Jsme k dispozici po celou dobu 

konání Vaší akce a rádi Vám poskytneme organizační 

a technickou podporu. 

VZDĚLÁVACÍ MÍSTNOST

Hlavní prostor, který lze li bovolně využít pro přednášky, školení, 

semináře, setkávání či konference pro 20 lidí. V divadelním 

uspořádání je plně k dispozici prostor pro 40-50 osob.

PRACOVNÍ A NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ

 Prostorné a prosvětlené pracovní prostory

 K dispozici jsou také dva koutky (kapacita 2-4 osoby). 

 Inspirativní prostor pro setkávání. 

 Ideální místo pro prezentace, vernisáže, exhibice.

Technické vybavení:

Dataprojektor a promítací plátno, flipchart a kancelářské potřeby, 

možnost připojení k free wi-fi, variabilní nastavení prostoru, 

technická a organizační podpora, možnost propagace 

v newsletteru a na webových stránkách, výborná zrnková káva.C
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SDÍLENÝ PRACOVNÍ PROSTOR
 - OPEN SPACE

Co-working v doslovném překladu 

znamená spolupráce, sdílení pracovního 

místa i zkušeností. 

Hlavní však je, že každý den u nás můžete 

potkat nové lidi a navázat pracovní 

či přátelské vztahy. Rádi přispějeme 

k podpoře a realizaci Vašich projektů.

Centrum soci-

álních inovací 

nabízí pohodo-

vý a kreativní 

pracovní pros-

tor, kde najdete 

pracovní místo 

s profesionál-

ním zázemím 

i možnost 

občerstvení.

Tento prostor se bude líbit lidem, kteří 

pracují na volné noze, řídí si svůj čas, chtějí 

potkávat zajímavé lidi a sdílet své 

dovednosti, zkušenosti a informace. 

Umožníme Vám tak získat inspiraci a nové 

nápady v neotřelém a ojedinělém 

kreativním prostoru.

Popis prostor:

Vstup do centra je přímo z ulice v prvním 

patře budovy. Před budovou je možné 

parkovat zdarma.

Vhodné pracovní prostředí pro: 

sociální inovátory

osoby uvažující o zahájení podnikání

poradce

nestátní neziskové organizace

pracovníky na volné noze

průkopníky

zájemce o práci

Nabízíme:

samostatné i společné prostory pro Vaši 

práci, free wi-fi připojení, možnost využití 

počítače, tiskárny, skeneru, možnost 

občerstvení a odpočinku, sociální zázemí.

Měsíčně příležitosti pro 

networking a učení se

Newsletter – zprávy, akce 

a další příležitosti

Workshopy pro sdílení 

dovedností a znalostí

Společenské akce

Neformální, ale důležité 

hovory u čaje či kávy. 

Nezávazně přijďte a vyzkoušejte si, zda Vám 

bude tento způsob práce vyhovovat. Stačí 

jen zavolat na tel. + 420 774 926 042 nebo 

napsat na email: jana.zouzelova@cpkp.cz
Prostor. Světlo. Atmosféra.

 Variabilita. Vybavení. Dostupnost.
To jsou jen některé důvody, proč jsme unikátní.
Za nejdůležitější ale považujeme osobní přístup. 

„Nepromarněte
         svoji budoucnost..
                    ..tvoříte ji dnes."


