Zápis z jednání KS MAS Pardubického kraje

Termín

Čas

Místo

10. 12. 2014
9 - 13 hod
Multifunkční dům, Bystré

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Uvítání hostů a přestavení programu
Přednáška Mgr. Šárka Dořičáková – téma: sociální podnikání
Příklad sociálního podnikání – Mgr. Alena Fiedlerová
Příklad sociálního podnikání – Mgr. Ferdinand Raditsch
Zprávy z Výboru NS MAS ČR, různé

Jednání se účastnili zástupci 8 MAS zastoupených v Krajském sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje.
Hosté: CSV-NUTS II Severovýchod – Ing. Bohuslav Lapáček
CSV-NUTS II Severovýchod – Ing. Jan Groh
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. – Mgr. Šárka Dořičáková
Květná zahrada – Mgr. Ferdinand Raditsch
KOMUNIKÉ, o.p.s. – Mgr. Alena Fiedlerová
Pan Bohuslav Lapáček zahájil úvodním slovem společnou akci CSV a MAS Pardubického kraje a přivítal všechny
přítomné. Poté přivítala všechny zúčastněné i předsedkyně krajského sdružení Místních akčních skupin
Pardubického kraje paní Olga Ondráčková.
1. Předsedkyně KS MAS Pardubického kraje Olga Ondráčková uvítala hosty pana Bohuslava Lapáčka a Jana
Groha z CSV a lektory paní Šárku Dořičákovou ze společnosti P3, paní Alenu Fiedlerovou ze společnosti
KOMUNIKÉ a pana Ferdinanda Raditsche ředitele Domu na půl cesty. Následovalo seznámení s programem
Krajského sdružení.
2. Paní Šárka Dořičáková seznámila přítomné a uvedla je do problematiky sociálního podnikání. Vysvětlila
posluchačům principy a výhody sociálního podnikání v České republice, popsala příslušnou legislativu
a uvedla přínosy i povinnosti sociálního podnikání. Dále všechny seznámila s přípravou zákona o sociálním
podnikání, upozornila na nejčastější chyby sociálních podnikatelů a doporučila konzultanty, kteří se touto
problematikou zabývají.
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3. Paní Alena Fiedlerová posluchače seznámila s činností společnosti KOMUNIKÉ, o.p.s., která byla založena
v roce 2010 za účelem podpory rozvoje sociálních služeb a osob s handicapem. V rámci této společnosti byl
představen projekt RETTIGOVKA JÍDELNA-KAVÁRNA, která byla založena v roce 2013 jako první sociální
podnik se zaměřením na zaměstnávání osob s handicapem, včetně osob s psychiatrickou diagnózou.
4. Pan Ferdinand Raditsch představil účastníkům organizaci Květná Zahrada založenou v roce 2005, zaměřenou
na efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin a mladých lidí, kteří po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy apod. Od roku 2009 se Květná
Zahrada věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno zejména na zaměstnávání sociálně rizikových
a ohrožených mladých lidí.
5. Předsedkyně Olga Ondráčková společně s Petrem Vomáčkou, manažerem MAS Litomyšlsko, informovali
přítomné o zprávách z Výboru, který se konal začátkem prosince v Praze.
Dále požádala všechny MAS o projednání příspěvku na vyjednávání za rok 2014 pro NS MAS ČR.
Přítomní byli seznámeni s novinkami o možnostech čerpání v OPŽP ze strany MAS, které mají území v CHKO
na: hubení invazivních druhů křídlatky a bolševníku nebo výsadbu rostlin lesních dřevin a zeleně mimo les.
Předběžné detailní informace pro MAS, kterých se to týká, byla rozeslána tajemnicí NS MAS ČR.
Předsedkyně Olga Ondráčková předala informace od pana Radima Sršně na nabídku stáží do Bruselu na
dobu jednoho měsíce.
Na setkání krajského sdružení byla také připomenuta podmínka zvolení nového zástupce za krajské sdružení
Pardubického kraje do NS MAS ČR do poloviny února 2015. Předsedkyně vyzvala všechny zástupce MAS, aby
zasílali nominace na email ondrackova@mashlinecko.cz do konce roku 2014.
Zástupci MAS byli také vyzváni k zaslání nominací do pracovních skupin a kontrolního výboru do konce roku
2014 na email ondrackova@mashlinecko.cz.
Dále požádala o zaslání nominací odborníků za MAS Pardubického kraje do pracovní skupiny, která se bude
věnovat oponentuře připravovaného zákona o sociálním podnikání na adresu ondrackova@mashlinecko.cz
do 8. 1. 2015. Kandidáti jednotlivých zástupců s jejich životopisy budou za KS MAS Pardubického kraje
předány do užšího výběru NS MAS ČR.
Dne 27. 1. 2015 se uskuteční volební valná hromada krajského sdružení Pardubického kraje. Místo konání
bude upřesněno.

V Hlinsku 16.12.2014
……..…………………..……………………………………………
Olga Ondráčková, předsedkyně KS MAS ČR Pardubického kraje
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