ERA pořádala mezinárodní workshop o sociálních inovacích
Evropská rozvojová agentura v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti
dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR pořádala dne 25. a 26. dubna 2013 dvoudenní
workshop s podtitulem Spolupráce subjektů v dlouhodobé péči: jak navázat efektivní vztahy mezi
soukromým, neziskovým a veřejným sektorem?
Cílem workshopu bylo představení reálných možností, jak aplikovat a využít sociální inovace v českém
prostředí.
Klíčovým tématem prvního dne bylo poukázat na potenciál komunitního přístupu v sociální péči a
možnosti spolupráce mezi soukromým, nevládním a státním sektorem. Dopolední program
workshopu zahájila poradkyně ministra práce a sociálních věcí Monika Válková, která hovořila o
plánovaných reformách sociální a zdravotní péče v České republice. Poukázala na důležitost
kombinace prvků komunitní, individuální a institucionální péče, s ohledem na rostoucí počet osob
vyžadujících tyto služby. Na českou zkušenost navázal Alan Paterson z britské organizace McSence,
který představil komunitní přístup k sociální péči. K dopolednímu programu také patřila přednáška
Jana Čiháka o provozu Komunitního centra Prádelna na Praze 5, který také doprovázel účastníky při
prohlídce prostorů centra. Druhá část dne se zaměřila na vyzkoušení praktického přenosu nových
trendů, kdy účastníci měli příležitost sami navrhovat inovativní přístupy, které byly následně
hodnoceny a komentovány expertním týmem projektového konsorcia. V této části workshopu
přeběhla bohatá diskuze, na které se ukázaly rozličné přístupy k tématu sociální péče v různých
zemích. Zajímavá byla výměna názorů a také konstruktivní kritika jednotlivých zahraničních expertů.
Zatímco v současné době existuje několik legislativních překážek k širšímu využití komunitní péče,
britští experti poukazovali na samotný fakt, že úroveň a prestiž komunitní péče ve Velké Británii je
výsledkem třicetileté usilovné práce, usilovného lobbingu a tlaku na proměnu legislativy.
Druhý den workshopu byl zasvěcen otázce sociálního podnikání a jeho využití v sociální péči. Cílem
bylo poukázat na výhody vícezdrojového financování a využití tržních metod v neziskovém a státním
sektoru. S příkladem sociálního podnikání ve Velké Británií vystoupil Christopher Harris z McSence,
který poukázal na to, jak z malého sociálního podniku poskytujícího služby pro malé území se dokáže
rozvinout úspěšný podnik. Zdůraznil podstatu sociálního podnikání a výhody, které přináší kombinace
tržního podnikání a poskytování sociálních služeb. Na britské příklady navázala Radka Kulhánková z
Domova Sue Ryder a představila model sociálního podnikání, který byl úspěšně převeden do České
republiky. Druhý den workshopu se odehrával v prostorách tréninkové kavárny Café na půl cesty a
restauraci Mlsná kavka, v sociálních podnicích, které jsou zřizovány organizací Greendors o.s.
Zástupci této organizace Lucie Šišková a Michal Dolejš účastníkům představili další způsob sociálního
podnikání, který lze aplikovat v místních podmínkách. Kromě hodnotných podnětů poukázal
workshop v tomto případě i na několik závažných překážek, na které je se třeba v rámci projektu dále
zaměřit. Jedná se zejména o specifika české legislativy a legálních možnostech organizací poskytující
institucionální péči se do sociálního podnikání zapojit.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na seminář, který se uskuteční dne 28. května 2013 opět v prostorách
Komunitního centra Prádelna na téma využití sociálních inovací v praxi. Seminář je zaměřen na osoby
pečující o osoby blízkou a představí jim současné trendy v sociální péči – využití komunitní či
individuální péče, současné změny v sociální péče v ČR apod.
Těšíme se na shledanou.
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