www.dacr.cz
webová stránka Družstevní asociace ČR, která představuje národní družstevní centrálu
reprezentující české a moravské družstevnictví na veřejnosti i v zahraničí. Ve specializované
sekcí sociální ekonomika se věnuje této problematice z pohledu družstevnictví – obsahuje
informace, zprávy a závěry některých konferencí a jednání v rámci EU . Stránka obsahuje
také dvě diplomové práce na dané téma.
www.nova-ekonomika.cz
webová stránka o.p.s. Nová ekonomika se specializovanou sekcí věnovanou problematice
sociální ekonomiky ( kalendář akcí, slovník pojmů, odborné informace, případové studie,
rozhovory, kdo je kdo v SE). Stránka obsahuje i samostatnou sekci věnovanou informacím o
vzniku, činnosti a záměrech Tématické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA).
www.orfeus-cr.cz
webová stránka o.s.ORFEUS věnuje problematice sociální ekonomiky a projektu
HEFAISTOS jednu ze svých tématických sekcí, která obsahuje mimo jiné informace o
uskutečněných aktivitách v rámci projektu a jejich výstupech. Nalézt je zde možné i
materiály z uskutečněných mezinárodních konferencí a přehled odborné literatury
k problematice sociální ekonomiky a sociálně znevýhodněných osob včetně informací o
několika diplomových pracích.

www.socialni-ekonomika.cz
webová stránka o.s. Nový Prostor specializovaná na informace z problematiky sociálního
podnikání a služeb v oblasti sociální ekonomiky. Jejím prostřednictvím lze získat informace o
projektech, které byly v letech 2005 – 2008 realizovány v programu CIP EQUAL a které
tvořily Národní tématickou síť – C. Stránka obsahuje přehled relevantních dokumentů, rady
jak přistupovat k problematice sociální ekonomiky a řadu dalších informací a aktualit.
www.socialnifirmy.cz
webová stránka o.s. FOKUS Praha věnovaná sociální firmě jako novému modelu
zaměstnávání lidí, kteří mají z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obtížný
vstup na otevřený trh práce. Stránka obsahuje informace o projektu „Rozvoj sociální firmy“,
problematice zaměstnávání znevýhodněných osob, sociální ekonomie a v neposlední řadě i
konkrétní zkušenosti několika sociálních firem
www.scmvd.cz
webová stránka Svazu českých a moravských výrobních družstev obsahující sekci nazvanou
VDI (výrobní družstva invalidů) a sociální ekonomika. Jednu z podsekcí představuje
problematika sociální ekonomiky a sociálních družstev obsahující řadu i informace o
aktivitách v rámci CIP EQUAL a OP RLZ

