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Úvodní slovo výkonného ředitele
Vážení čtenáři,
dovolte mi dnes malou filozofickou úvahu. K ní si pomohu starým latinským „ Carpe diem“. My,
co jsme ještě měli možnost studovat i latinčinu, víme že to znamená ve volnějším překladu „Utrhni každého dne“. Naši předchůdci nebyli na tom nijak hůře v užívání života. Možná že naopak, že my nevíme
co všechno jsou požitky života. Pokud se zamyslíme nad starou latinskou větou, tak je pro nás vlastně
návodem na život. V těchto dvou slovech je schována velká moudrost.
Ukazuje nám, že je třeba si vážit každého dne. V každém dni je potřeba nacházet to krásné, pro které
stojí za to být na světě, pro co stojí na světě být, na světě žít. Nejde jenom o vyloženě požitky, které
snad jsou i na seznamu těch, se kterými bychom nechtěli být spojováni, ale i o požitky, které jsou kvalitativně vyšší svojí užitnou hodnotou.
V poslední době, zdá se mi, je mnoho těch, kteří by rádi „požitkařili“, ale aby je to nic nestálo, anebo
snad i na úkor svého okolí. Stačí otevřít noviny, pustit rádio anebo zapnout televizi. To je „trhání dne“,
které nás může i roztrhnout. Každý má své představy o trhání dne. Ale jaké třeba mají důchodci, nebo
zdravotně postižení, kteří mají z důvodu poplatků u lékaře zase hlouběji do kapsy, nebo budou muset
škrtit energie nebo počítat, kolik koupí rohlíků?
Když se koukám na volbu prezidenta, tak si jenom utvrzuji, že to není o jedné politické straně. Že je to
v celém spektru křížem krážem. Tam se mi jeví, že Carpe diem mají opravdu za své heslo od rána do
večera. Za své a pro sebe. Nenašel jsem se, kde by chtěli trhat i pro mně. Uvažuji, že budu trhat volební lístky. Pak si uvědomuji, že to není řešení. Naopak, budu poctivě vybírat a napříč spektrem. Nezapomeňte vážení čtenáři – Carpe diem.
Ing. Jozef Slobodník
výkonný ředitel
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Co je nového v sociální ekonomice
Na tomto místě Vás pravidelně informujeme o novinkách v oblasti teorie i praxe sociální ekonomiky v České republice a
ostatních zemích Evropské unie. Dnes bychom Vám chtěli nabídnout informaci o několika publikacích – novinkách, které
jsou možné využít k seznámení s problematikou sociální ekonomiky a sociálního podnikání.
V prvé řadě jde o vlastní publikaci nazvanou „Sociálně vyloučení a sociální ekonomika“. Pod tímto názvem byl v závěru
roku 2007 vydán sborník materiálů ze stejnojmenné konference s mezinárodní účastí, kterou v rámci nadnárodních partnerství FETWE a Social Enterprise organizovalo občanské sdružení ORFEUS a Sdružení pěstounských rodin. Uvedená publikace s označením ISBN 80-903519-4-8 obsahuje více než dvacet příspěvků a odborných sdělení českých a zahraničních účastníků z Itálie a Slovenska. Na požádání je doplněna o CD obsahující všechny power pointové prezentace v původní podobě.
Mezi příspěvky jsou i vystoupení pracovníků Úřadu vlády ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR a MV ČR. Publikaci vydalo občanské
sdružení ORFEUS (www.hefaistos.org) ve spolupráci se Sdružením pěstounských rodin (www.pestouni.cz). Editorem uvedeného sborníků je dr. Josef Vanický, realizační manager projektu HEFAISTOS a Mgr. Zuzana Truhlářová, členka expertní
skupiny uvedeného projektu a tajemnice katedry sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci
Králové.
Další představuje studijní text nazvaný „Sociální ekonomika, sociální podnikání“ katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK Praha, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením doc. Ing. Marie Dohnalové, CSc., JUDr.
Lenky Deverové, Mgr. Jiřího Svobody, DESS a Blaženy Petrlíkové. Uvedený studijní text je součástí projektu „Tvorba nového předmětu Sociální ekonomika“ a navazuje na výzkumný záměr „Antropologie komunikace a lidské adaptace. Úvodní část
textu vymezuje základní pojmy, druhá přibližuje sociální podniky ve Francii, Itálii, Německu, Švédsku a Velké Británii. Třetí
část se zaměřuje na sociální podnikání v České republice a rozebírá otázky ekonomické činnosti nestátních neziskových organizací, problematiku účetnictví a vnitřní kontroly a následně i problematiku legislativního řešení sociálního družstva. Publikace je doplněna řadou příloh a je dostupná na www.socialni-ekonomika.cz v sekci dokumenty. Editorem publikace
označené ISBN 978-807204-552-5 je vedoucí katedry studií občanské společnosti FHS UK Praha doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Poslední publikací, která by měla být vydána v březnu letošního roku má název „Kde podnikání přetváří komunitu - deset
úspěšných modelů sociálního podnikání“, která si klade za cíl seznámit české čtenáře se sociálním podnikáním mimo jiné i
prostřednictvím rozhovorů se sociálními a sociálně zodpovědnými podnikateli ze Skotska, Walesu, Švédska, Rakouska a
České republiky. Jednotlivé případové studie obsažené v publikaci, která vznikala v letech 2006 – 2008 v rámci projektu o.s.
Nový Prostor, představí konkrétní ukázky vyzkoušených a osvědčených podnikatelských řešení problému chudoby a sociálního vyloučení. Autorem většiny rozhovorů je Peter Mészáros a publikaci si je možné objednat na www.hrdi.cz.
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Střípky z naší činnosti
V posledním - prosincovém – vydání jsme Vás na tomto místě krátce informovali
o projektu nazvaném ŠÉM, který by měl dlouhodobě nezaměstnaným z cílové skupiny osob se zdravotním postižením v Praze usnadnit získat pracovní místo .
Uvedený projekt bude především napomáhat lepší orientaci těchto osob na trhu práce a současně zvládat obtížné situace při kontaktech s budoucími zaměstnavateli a
při následných pracovních pohovorech. Bude proto zahrnovat zejména poradenství
specializované na otázky související s uplatněním na trhu práce (silné a slabé stránky, osobní předpoklady pro práci, nalezení a oslovení budoucího zaměstnavatele) a
kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (asertivní jednání, úspěšná verbální komunikace, komunikace v obtížných situacích, efektivní
telefonická komunikace). Specializované poradenství bude zahájeno v květnu, kurzy lze navštěvovat od května 2008 a celý
projekt bude ukončen na konci srpna. Podrobnější informace bude možné postupně sledovat na připravované adrese
www.projektsem.cz.
K realizaci uvedeného projektu se spojilo mimo o.s. ORFEUS několik subjektů pod vedením obecně prospěšné společnosti
SEDUKON působící v současné době v Praze a Ostravě. K základnímu zaměření její činnosti patří zejména vzdělávání nezaměstnaných a jiných sociálně znevýhodněných skupin, problematika rovnosti pohlaví v oblasti politické, sociální a zaměstnanecké a výzkum a prevence všech forem domácího násilí na ženách (www.sedukon.cz). Dalším subjektem je obecně
prospěšná společnost HUMANITAS-PROFES jejímž cílem je napomáhat k občanskému, demokratickému, multietnickému
a multikulturnímu cítění většiny občanů naší společnosti. Svoji činnost rozvíjí pořádáním konferencí, seminářů a kurzů také
vydáváním odborných publikací (www.humanitas-profes.cz). K předním vzdělávacím a konzultačním společnostem patří i
TEMPO TRAINING a CONSULTING s.r.o., která poskytuje své služby v oblasti vzdělávání, personálního a projektového poradenství, příprava a realizace národních a mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů EU a outsourcingu
v oblasti řízení lidských zdrojů. Obdobně jako předcházející organizace má dlouholeté zkušenosti z řešení mezinárodních
programů (www.tempo.cz). Poslední ze spolupracujících organizací je personální agentura MAJORA pomáhající ve vyhledávání volných míst a zprostředkovávání kontaktů s potenciálními zaměstnavateli. Pracuje s širokou databází a k základním
formám práce patří i využívání individuálních osobních pohovorů a konzultací (www.majora.cybertest.cz). Bližší informace o jednotlivých subjektech je možné se dozvědět na uvedených webových stránkách.
V dalším vydání našeho e-zinu Vás budeme informovat o aktuálním stavu realizace projektu Šém.
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Co by Vás mohlo zajímat
V nejbližších týdnech a měsících budou postupně vyhlašovány nejrůznější výzvy ke zpracování projektů a žádostí o dotace
umožňujících čerpání finančních prostředků z Evropské unie v letech 2008 – 2013. Kdo již má určité zkušenosti s čerpáním
těchto nemalých prostředků z EU jistě potvrdí, že zpracování takovéhoto projektu a zejména jeho následná realizace není nic
jednoduchého. Občanské sdružení AGNES proto organizuje několik kurzů z oblasti projektového řízení. Jedním z nich je
kurz nazvaný „ Od nápadu k projektu“, ve kterém se posluchači naučí jak vytvářet kvalitní a konkurence schopné projekty.
V době jeho půlročního trvání si budou moci vytvořit i svůj vlastní projekt. Kurz bude probíhat od března do června 2008 a
jeho cena je 14.000,00 Kč. Bližší informace lze získat na www.agnes.cz.
+++++++
Ve dnech 6. až 9. března 2008 se v prostorách PVA Letňany bude konat pod jednotným názvem FOR FAMILY soubor pěti
zajímavých veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas. Jedním z nich je i druhý ročník veletrhu nazvaného FOR SENIOR,
který má podtitul veletrh pro aktivní život ve zralém věku. Své nabídky zde představí řada výrobců a prodejců z oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, mezi nabízené produkty budou patřit i léčebné, relaxační a rekondiční pobyty a programy specializované pro seniory. Výstavní nomenklatura bude rozdělena do šesti následujících okruhů: instituce s činností
zaměřené na seniory; zdraví; domov a snadnější život, přístroje a pomůcky pro snadnější život – bez bariér; volný čas; sport a
relaxační instutce. Veletrh bude provázet i několik doprovodných programů, například odborný seminář na téma „Role babiček a dědečků (tchýní a tchánů) v dnešní společnosti“ vedený MUDr. Tamarou Tošnerovou z Ambulance pro poruchy paměti
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Brány výstaviště budou pro návštěvníky otevřeny denně od 10.00 do 18.00 hodin. Děti do 6 let mají vstup zdarma, žáci, studenti, důchodci a osoby se ZTP zaplatí vstupné 50.00 Kč (základní pro jednu osobu je 100.00 Kč a rodinné – pro dvě dospělé
osoby a dvě děti – 200,00 Kč). Bližší informace naleznete na www.forsenior.cz.
+++++++
Po schválení reformních kroků v českém zdravotnictví nabývá na významu zejména kvalita a důkladnost v informovanosti
široké veřejnosti o všech otázkách souvisejících s touto problematikou. Ve dnech 6. – 8. dubna 2008 se v pražském hotelu
Pyramida bude konat již. 4. ročník mezinárodní konference „ Nakupování zdravotních služeb – cesta k efektivitě. Uvedenou
akci připravuje sdružení Reforma zdravotnictví – www.forum.cz (Na Zlatnici 7, Praha 4).
Mezi témata konference budou patřit následující otázky:
Obecný koncept nakupování a uzavírání smluv;
Mezinárodní zkušenosti s nakupováním zdravotního pojištění;
Mezinárodní zkušenosti s kontakty mezi poskytovateli a plátci;
Nakupování zdravotní péče spotřebiteli a možnost volby spotřebitelů.
Mezi přednášejícími jsou odborníci z USA, Jihoafrické republiky, Švýcarska, Belgie, Maďarska, Polska a Slovenska. Na
konání konference bezprostředně navazuje intenzivní seminář věnovaný technikám kontrahování zdravotních služeb vedený
americkými lektory, který je určen pro manažery zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení..
Pro účastníky je zajištěno simultánní tlumočení do anglického a českého jazyka. Konečný termín registrace je 21. března
2008 a tuto registraci je možné provést i na www.ihsummit.eu. Bližší informace lze získat na telefonním čísle +420 241 432
113 (pí. Simona Vormová), e-mailové adrese: conference@healthreform.cz nebo www.reformazdravotnictvi.cz.
+++++++
K dnešní uspěchané době patří i velké množství informací, které však jsou mnohdy roztroušené v celé řadě informačních
zdrojů. Také proto existuje mnoho specializovaných webových stránek na nichž vybrané skupiny zájemců mohou nalézt potřebné informace v koncentrované podobě.
Pro osoby se zdravotním postižením a seniory byl v nedávné době zřízen nový portál – www.eSeznam.cz. Je vytvářen zdravotně znevýhodněnými jako komplexní rozcestník organizací, sdružení, firem a podobně zabývajících se řešením problematiky výše uvedených cílových skupin. Součástí portálu je i jednoduchá diskuse pro začátečníky a diskusní fórum pro pokročilé
kde je možné snadno získat potřebnou radu nebo si jen tak popovídat s ostatními.
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Obracejí se na nás
Problematikou sociální inkluze se zabývá kromě orgánu státní správy a samosprávy i řada nejrůznějších organizací nestátního neziskového sektoru, zejména občanských sdružení. K zajišťování široké škály realizovaných aktivit jsou od roku 2004
využívány i finanční zdroje poskytované Evropským sociálním fondem prostřednictvím nejrůznějších projektů.
Příkladem takovéto činnosti je i projekt „Správná volba“ v jehož rámci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR připravuje následující aktivity:
čtyřicetihodinový Rekvalifikační kurz pro osoby s mentálním postižením „Práce s počítačem“, který bude probíhat od
6.února do května 2008 každou středu v době od 10.00 do 12.00 hodin v prostorách Komunitního a poradenského centra
Integrace sídlící v Drutěvě, Dělnická 1020/54, Praha 7. K základnímu zvládnutí obsluhy počítače bude absolventům
sloužit nově vytvořená učebnice a v jeho závěru získají osvědčení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
ve stejných prostorách bude od 18. února každé pondělí od 16.00 do 17.30 hodin probíhat kurz „Hospodaření s penězi“ určený pro osoby od 16 let, kteří mají potíže s učením. Kurz bude probíhat v malých 4 až 5 členných skupinkách za přítomnosti lektora a asistenta a absolventi obdrží Osvědčení. Kurz bude probíhat do konce června;
obdobný kurz, ale v intenzivnější podobě, bude probíhat od 4.března do konce května každé úterý a čtvrtek v dopoledních
hodinách od 10.00 do 11.30 hodin. Také tyto kurzy mají rozsah 40 hodin.
Před zahájením kurzů je nutné se s jednotlivými klienty setkat a společně si s lektory vyjasnit očekávání, potřeby, úroveň
schopností a dovedností budoucích účastníků jednotlivých kurzů. Bližší informace lze získat u paní Michaely Mikulajové,
tel: 221 890 436, 776 237 799 nebo na e-mailu: michaela.mikulajova@spmpcr.cz .
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Inzerce
Potřebujete plošinu pro vozíčkáře a nevadí Vám, že je cca 5 let stará? V případě zájmu se
obraťte na redakci tohoto e-zinu.
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