Tisková zpráva o 16. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2018
Více než padesátka zástupců z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, představitelé
z řad sociálních podniků, banky, univerzity. Takto rozmanitou společnost přilákal 16. ročník
mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®, která se konala dne 4. října 2018 na půdě
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Pořadatelem konference byl spolek TRIANON z
Českého Těšína, zakládající člen Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.
Cílem konference bylo navázat na úsilí sociálního podnikání jako formy perspektivního
partnerství s firmami a institucemi. Konference se aktivně zúčastnili také partneři z Polska.
Konferenci zahájil Prof. Ivo Vondrák - hejtman Moravskoslezského kraje. V úvodu konference
se k problematice sociálního podnikání vyjádřili Mgr. M. Navrátil za Pakt zaměstnanosti MSK,
Mgr. M. Sláviková za EZUS TRITIA, S. Očadlá za Českou spořitelnu.
„Vidíme, že se sektor posouvá dopředu. Stále více sociálních podnikatelů buduje své podnikání
tak, aby dokázalo stát na vlastních nohou. Podnikatelé si uvědomují nutnost udržitelnosti.
K tomu se jim snažíme pomoci nejen financováním, ale také poradenstvím, vzděláváním či
předáváním zkušeností v rámci konferencí,“ vysvětlila Simona Očadlá z České spořitelny.
Účastníky konference informovala o zkušenostech a poznatcích z koncipování podmínek EU
pro sociální podniky také poslankyně EP Ing. K. Konečná.
Konference se zúčastnili zástupci z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, včetně
vědecko-vzdělávacích institucí, Úřadů práce, municipalit, KR NRZP MSK, Nadace OKD.
Zkušenosti svých institucí prezentovali Ing. K. Rychtář - ředitel TESEA, Ing. M. Venclík z Komory
sociálních podniků Brno, Doc. E. Sikorová z Moravské VŠ Olomouc, členové Klastru sociálních
podniků MSK. Výkonná ředitelka spolku TRIANON Ing. T.Siudová prezentovala využití dotace
MSK pro technické vybavení a inovaci provozu. Dále prezentovali zástupci vzdělávacích
institucí Dr. D. Mika z ATH Bielsko Biela, expertní personální podpory sociálních podniků. Ing.
M. Uhrová – ředitelka personální agentury KaPA Třinec, zástupce sociální ekonomiky M.
Andrukiewicz ze společnosti Bycz razem z Polska. Se zajímavou prezentací ARCHA o
mezigeneračním bydlení studentů OPF a seniorů v Karviné vystoupila Ing. Z. Palová. Jedná se
o ojedinělý projekt společnosti RESIDOMO a OPF Karviná. V dalším programu prezentovali
specifickou problematiku Ing. I. Palátová o krizové připravenosti hendikepovaných osob a
PhDr. R. Čichoň o vlivu transfemorální amputaci na zaměstnání. Sociální a psychologické
aspekty sociálního podnikání prezentovali partneři Mgr. M.Kujańska a Dr.M.Górka z Polska.
Součástí konference byl Kulatý stůl dne 5. října 2018, konaný v Domě energetiky v Ostravě.
Jednalo se o úspěšný pokus dynamizovat proces efektivního partnerství mezi sociálními
podniky a strategickými podnikatelskými subjekty v regionu. Kulatý stůl poskytl podmínky k
diskusi o konkrétnějších možnostech spolupráce a definování nabídky – poptávky mezi
významným podnikatelským subjektem a Klastrem sociálních podniků MSK.
Organizátor konference spolek TRIANON, děkuje za finanční podporu uspořádání konference
podnikatelským subjektům v regionu – Třineckým železárnám, a.s., KOVONĚ SYSTÉM, a.s.
České spořitelně, Finclubu Plus, a.s., ČEZ Distribuce a.s., dále statutárnímu městu Havířov,
statutárnímu městu Karviná, KÚ Moravskoslezského kraje a NRZP ČR.
Více informací o sociální ekonomice a podnikání naleznete na www.ostrianon.cz, ve sborníku
konference ISBN 978-80-905573-6-9,. Další informace o sociálním podnikání na:
www.ceske-socialni-podnikani.cz, http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/,
http://www.komora-socialnich-podniku.cz/
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