Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci se zahraniční účastí

SOCIÁLNÍ FIRMA
šance pro znevýhodněné na trhu práce II
aneb rozvoj sociálního podnikání v Čechách a na Moravě

Místo konání : Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
Termín: čtvrtek 21.9.2006

od 9:00 do14:00 hodin

Na konferenci se budou prezentovány zkušenosti z provozu sociálních firem, které
zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce. Dozvíte se o vzniku a vývoji
sociálního podnikání a sociální ekonomie v Itálii. Získáte také informace o
možnostech rozvoje a podpory sociálního podnikání v ČR.

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím registrujte do 18.9.2006 na e-mailové
adrese:
erbanova@fokus-praha.cz
www.socialnifirmy.cz
www.fokus-praha.cz
Konference se koná v rámci projektu Rozvoj sociální firmy, který je realizován
v rámci programu Iniciativy Equal a je spolufinancován Evropským sociálním fondem
EU a státním rozpočtem ČR.

Sociální firma
Šance pro znevýhodněné na trhu práce II
aneb Rozvoj sociálního podnikání v Čechách a na Moravě
konference se zahraniční účastí
21.9. 2006 9:00-14:00
Opatství Emauzy
Vyšehradská 49, Praha 2

Program konference
9:00-9:30 registrace účastníků
9:30-9:40 uvítání účastníků
9:40- 11: 00
I. blok Sociální firma a sociální podnik
9:40-9:55
Projekt Rozvoj sociální firmy – k čemu jsme došli a co chystáme? Radka Erbanová, Fokus Praha o.s.
9:55-10:15
Sociální firma – v čem se liší od běžné firmy? (zkušenosti ze sociální firmy Jůnův statek) Jiří Novák,
Fokus Praha, o.s.
10:15-10:35
Představení sociální firmy Zahrada a zkušenosti z transformace chráněné dílny na sociální firmu (SF
zaměstnávajíci osoby s duševním onemocněním) Jana Mayová, Fokus Praha, o.s.
10:35-10:55
Zkušenosti z provozu sociální firmy Cafe Therapy (SF zaměstnávající osoby se zkušeností drogové
závislosti), Jan Karel, Sananim, o.s.
10:55-10:30
Zkušenosti z Itálie – sociální podnikání (zahraniční příspěvek)
10:30-11:00 Otázky a diskuse k dopolednímu bloku
11:00-11:15 Přestávka na kávu
11:15- 12:15
II. blok Prosazování konceptu sociálního podnikání v ČR
11:15-11:45
Zkušenosti z Itálie – inspirace pro ČR? Jak se vyvíjel koncept sociálního podnikání a sociální
ekonomie v Itálii (zahraniční příspěvek)
11:45-12:15
Příští programovací období strukturálních fondů a sociální ekonomie, Petra Francová, Nadace rozvoje
občanské společnosti
12:15-12:45 Otázky a diskuse k odpolednímu bloku
12:45 Raut zajištěný sociální firmou Jůnův statek

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky

