Asociace NNO Libereckého kraje a Technická univerzita v Liberci
– projektový tým projektu „Sociální podnikání – šance
pro 3. tisíciletí“ společně se ZO ČSOP Armillaria
Vás zvou
na první kulatý stůl k tématu

problematika sociálního podnikání v Libereckém kraji,
který se bude konat
ve středu 30. listopadu 2011 od 15 do 18 hodin v Ekocentru ZO ČSOP Armillaria
(na adrese U Nisy 362/6, Liberec 3 – 2. patro Montážních závodů Liberec)
Témata a otázky, na které by měli a mohli účastníci kulatého stolu společně odpovědět a vyměnit si
informace:
1. Základní zmapování situace a stavu (podpory, přípravy, financování, realizace) jednotlivých
projektů sociálního podnikání a vzniku sociálních podniků v Libereckém kraji – role
jednotlivých klíčových partnerů a subjektů.
2. Koho zahrnuje a oslovuje tento nový přístup k podnikání – kdo jsou cílové skupiny?
3. Jaké jsou aktuální finanční zdroje pro přípravu projektů pro vznik sociálních podniků,
vzdělávání jejich manažerů či pro přípravu jejich týmů?
4. S jakými výzvami/problémy se členové různých právnických osob setkávají?
5. Jaká jsou dnešní základní kriteria fungujících sociálních podniků a jak se osvědčují v našem
kraji? Co již je a co ještě není sociálním podnikem?
6. Lze vytvořit společnou pracovní skupinu, společnou platformu či další nástroje k výměně
informací a šíření příkladů dobré praxe v sociálním podnikání v Libereckém kraji?
7. Klíčové otázky a problémy pro přípravu druhého kulatého stolu – na cca březen 2012, (třetí
kulatý stůl je plánován předběžně na červen 2012 a čtvrtý kulatý stůl na listopad 2012).
Prosíme o přihlášení zájemců o účast na e-mailu: armillaria@volny.cz (s uvedením následujících
základních informací: jméno, organizace, číslo telefonu, e-mail) nejpozději do 28. listopadu 2011, aby
mohly být na stůl předem připraveny jmenovky všech zúčastněných. Dále prosíme o předání těchto
informací zájemcům dle Vašich kontaktů a spolupracujících subjektů i uvnitř organizací. Bude vytvořen
společný adresář účastníků a možných účastníků dalších kulatých stolů k tomuto tématu.
K účasti byli vyzváni zástupci Libereckého kraje a krajského úřadu Libereckého kraje, Krajské
hospodářské komory a Agrární rady LK, Euroregionu Nisa, vybraných neziskových organizací,
podnikatelských subjektů a družstev se zájmem o tuto problematiku. Dále byli pozváni zástupci
zájmových sdružení a asociací právnických osob, Úřadu práce, Technické univerzity v Liberci a CVLK.
Další podrobnosti získáte na tel. 602 154 091, 481 024 457 nebo e-mailem na armillaria@volny.cz.
Těšíme se na Vaši účast

Ing. Jaroslava Syrovátková (TUL) a Mgr. Květa Morávková (ANNOLK)
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