
 
 
 

 

 
 
 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní workshop 

  

Spolupráce subjektů v dlouhodobé péči: 
jak navázat efektivní vztahy mezi 

soukromým, neziskovým a veřejným 
sektorem? 

 
 
 
Workshop pořádá Evropská rozvojová agentura, s.r.o. v rámci projektu „Soudobé trendy 
a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z 
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR. 
 
 

25. dubna 2013 

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a,Praha 5   

9:30 – 17:30 
 

a 
 

                              26. dubna 2013  
Café Na půl cesty, Centrální park Pankrác, Praha 4 

 (mezi ulicemi Milevská a Pujmanové)  
Mlsná Kavka, Sokolovká 327/29. Praha 8 

                                 9:30 – 17:30 
 
 

 

Registrovat se můžete do 24. dubna přes tento odkaz  

http://goo.gl/FEVPH či na adrese  jan.sindelar@eracr.cz, popř. 
 

telefonicky na čísle +420 774 455 216 
 

 

 

http://goo.gl/FEVPH
mailto:jan.sindelar@eracr.cz


 
 
 

 

 
 
 

 
Program workshopu 

 
Den 1. (čtvrtek, 25.6.2013) 
 
Místo konání: Komunitní centrum Prádelna  
Téma: Komunitní přístup v sociální péči: spolupráce soukromého, nevládního a státního sektoru: 
invence a možnosti. Na základě specifik českého prostředí a zkušeností z komunitního přístupu z 
Velké Británie je cílem představit různé přístupy a možnosti k použití komunitního přístupu v oblasti 
sociální péče. 
 
9:00 – 9:30  Registrace účastníků 
 
9:30 – 10:00 Uvedení workshopu a vymezení tématu  
  Jan Šindelář,  Koordinátor projektu Soudobé trendy a inovace v oblasti dlouhodobé a  
  přímé péče, Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (vedoucí partner projektu) 
 
10:00 – 11:00 Zapojení lokální komunity ve Velké Británii  

Chris Hariss,  MsSence (Velká Británie)  
 

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu   
   

11:30 – 12:30 Potenciál lokální komunity  a jiných sociálních inovacích v České republice  

Bude upřesněno 

12:30 – 13:30    Oběd  
 
13:30 – 13:45 Komunitní spolupráce v ČR: příklad Komunitního centra Prádelna (společně   

s prohlídkou  komunitního centra)  
  Jan Čihák, vedoucí Komunitního centra Prádelna 

 
13:45 – 14:45    Praktická část: implementace poznatků do praxe 
  Vedené expertním týmem projektového konsorcia projektu  „Soudobé trendy a  
   inovace  v  oblasti dlouhodobé a  přímé péče 
   
14:45 – 15:00 Přestávka na kávu 
 
15:00 – 17:30 Diskuse a vyhodnocení praktické části 
   Vedené expertním týmem projektového konsorcia projektu  „Soudobé trendy a  
   inovace  v  oblasti dlouhodobé a  přímé péče 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
Den 2. (pátek, 26.4.2013) 
 
Místo konání:   Café Na půl cesty (9:00 – 12:30) 
                            Mlsná Kavka (13:00 – 17:30) 

Téma: Sociální podniky a principy sociálního podnikání. Vícezdrojové podnikání.  
 Cílem je poukázat na různé možnosti při vyhledávání finančních zdrojů a tedy I možnost jak snížit 
závislost na stání prostředky. 
 
Prostory Café Na půl cesty 
9:00 – 9:30 Shrnutí prvního dne workshopu 
  Jan Šindelář, Koordinátor projektu Soudobé trendy a inovace v oblasti dlouhodobé a  
  přímé péče, Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (vedoucí partner projektu) 
 
9:30 -  10:15     Sociální podnikání ve Velké Británii  
  Alan Paterson, MsSence 
 
10:15 – 10:45 Britský model v České republice: příklad Domovu Sue Ryder 
  Radka Kulhánková, Koordinátorka komunikace , Domov Sue Ryder 
 

10:45 – 11:15 Přestávka na kávu 

  
11:15 – 12: 15  Legislativní podmínky pro sociální podnikání  v České republice:  možnosti pro   

veřejné organizace  
  bude upřesněno 

 
Prostory Restaurace Mlsné Kavky 

12:15 – 13:15 Oběd 

14:00 – 15:00  Zapojení cílové skupiny do sociálního podnikání: příklad Mlsné Kavky 
   Michal Dolejš,  Manažer rozvoje (v rámci Roku jinak) Greendoors, o.s.  
 

15:00 – 17:30    Diskuse a shrnutí závěrů workshopu   
  Vedené expertním týmem projektového konsorcia projektu  „Soudobé trendy a  
   inovace  v  oblasti dlouhodobé a  přímé péče 
 
 

 

 

  
 


