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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

    

 

 

 

  Asociace NNO Libereckého kraje                                         
  a Technická univerzita v Liberci             
  – projektový tým projektu „Sociální  
  podnikání – šance pro 3. tisíciletí“ 
   
 
 

               
Vás zvou 

na 4. kulatý stůl* k tématu 

rámec sociálního podnikání v Libereckém kraji 
 

ve středu 26. června 2013 od 15 do 18 hodin do zasedací místnosti (2. patro) 
na adrese ANNOLK, U Nisy 362/6, Liberec 3 

 
Návrh programu a témat KS: 

1. Krátké představení účastníků, formulace očekávání od průběhu akce. 
2. Aktuální stav sociálního podnikání v Libereckém kraji. Shrnutí 1., 2. a 3. kulatého stolu (příprava, 

financování, realizace jednotlivých projektů sociálního podnikání a vzniků sociálních podniků 
v Libereckém kraji, kontakty, možnosti podpory, postřehy z realizovaných exkurzí a příkladů dobré 
praxe) – role jednotlivých klíčových partnerů a subjektů – Mgr. K. Morávková (ANNOLK). 

3. Výstupy a hodnocení projektu SOP3, příprava aktivit v rámci období udržitelnosti projektu – Ing. J. 
Syrovátková (TUL). 

4. Možnosti zapojování jednotlivých cílových skupin – subjektů i osob, zejména Libereckého kraje a jím 
zřizovaných organizací, např. Krajského sociálního podniku s.r.o. – zástupci LK a KSP, KHK, RAR, TUL, 
NNO, jednotlivých sociálních podniků. 

5. Finanční zdroje a cesty usnadňující a umožňující přípravu projektů pro vznik sociálních podniků či ke 
vzdělávání jejich manažerů, přípravu jejich týmů, koordinace cílových aktivit, vč. zaměstnanosti, 
nutné kroky pro vznik nových krajských alternativních zdrojů – společná diskuse. 

6. Úkoly pro společnou pracovní skupinu, společnou platformu a diskuse o dalších nástrojích výměny 
informací. Klíčové otázky a problémy pro další setkávání, spolupráci –  cca do listopadu 2013. 

7. Další podněty a související otázky, informace.  
 

Prosíme o přihlášení zájemců o účast na mail:  annolk@seznam.cz (s uvedením základních informací: 
jméno, organizace, tel., email) co nejdříve, nejpozději do 24.6.2013, a o předání informací zájemcům dle 
Vašich kontaktů a spolupracujících subjektů, předpokládaný počet účastníků je max. 25 osob, další 
podrobnosti získáte na tel. 777 171 876, 481 024 457 nebo mailem annolk@seznam.cz.  
Těšíme se na Vaši účast              Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. (TUL), Mgr. Květa Morávková (ANNOLK) 

 
 
 
 
 

* projekt SOP3 byl ukončen k 31.12.201, tato akce je pořádána v rámci jeho pětileté udržitelnosti a v rámci rozvoje partnerství a spolupráce 
Technické univerzity Liberec, Asociace NNO LK, Libereckého kraje, Krajské hospodářské komory, Regionální agrární rady a dalších subjektů 
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