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Sociální ekonomika – teorie
o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené sociální
exkluzí. Jedná se především o stimulaci trhu práce.
o generuje ekonomické aktivity pro CS při uplatnění zvýhodněných
podmínek.
o má zájem na tvorbě zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou
prioritou. Vytvořený zisk je přednostně směrován zpět ve prospěch CS.
o je založena na sociálních hodnotách - solidaritě, soudružnosti a
zodpovědnosti.
o je prosazována cestou demokratického řízení, participací občanů na
podnikání a rozhodování a autonomii, vycházející z kombinace
podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu - public interest.
o je nutné ji stimulovat a podporovat z veřejných zdrojů - státní správa a
samospráva.

Sociální ekonomika – definice
Fáze uplatnění principů SE

Vyhledávání a
identifikace CS

Vzdělávání,
koučink a
mentoring

Sociální
podnikání

• Definice:
• Pomoc osobám ohrožených na trhu práce
nalézt vhodné formy jejich (sebe)zaměstnání
a tvorba podmínek pro odbyt jejich výrobků
a služeb.
• SE vytváří sociální podniky, které poskytují
sociální, zdravotní, poradenské, vzdělávací a
jiné služby, nebo zajišťují odbyt vlastních
výrobků, díky kterým jsou uplatněny
ohrožené CS na trhu práce.
o Ne vše lze tedy považovat za SE.
o SE je někdy mylně chápána jen jako pomoc
zdravotně znevýhodněným!
o SE není v žádném případě sociální podporou
– nejsou to sociální dávky!

Sociální ekonomika vs. Sociální
podnikání
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Sociální podnikání – teorie
o různé právní formy (u nás některé obchodní
společnosti, obecně prospěšné společnosti, a
částečně i sdružení).
o vznikají nezávisle na veřejném sektoru a jsou
založeny na demokratických hodnotách.
o chovají se podnikatelsky, plní ekonomické cíle
(výroba a prodej zboží a/nebo služeb) a sociální
cíle.
o mají důležitý význam v místních podmínkách vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby
znevýhodněné na otevřeném trhu práce.

Sociální podnikání – základní
charakteristika
o Vyrábějí výrobky nebo poskytují služby lidem.
o Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů jejich
existence.
o Na rozdíl od většiny veřejných institucí závisí udržitelnost a
finanční
životaschopnost
na
úsilí
zaměstnanců
i dobrovolných členů podniku zajistit potřebné zdroje.
o Můžou kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, placenou a
dobrovolnou práci.
o Hlavní charakteristikou ekonomiky sociálního podnikání je
zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní
úrovni.
o Kolektivní rozměr fungování, participativní management,
zapojování do rozhodovacích procesů.

Definice inovace – teorie
o Inovace je člověkem cíleně navrhovaná změna, týkající se výrobků
(uvedení nových nebo významně vylepšených do výroby a na trh),
výrobních postupů (procesů), organizace práce a výroby (nové organizační
řešení strukturálního významu) a metod řízení používaných poprvé
alespoň na úrovni podniku. (www.inovace.cz).
o Inovace je úspěšné využívání nových myšlenek.
o „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených
trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení
změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace
pracovní síly"
Definice inovace dle dokumentu Evropské komise COM (2003) 112, stejná
definice je použita v dokumentu Národní inovační strategie ČR, Praha
2004

Definice sociální inovace - teorie
•
•
•
•
•

Smyslem je využití znalostí a dovedností místních obyvatel.
Jsou to tedy nové nápady, instituce nebo způsoby práce, které
přinášejí pozitivní efekty, zlepšují či řeší potřeby místní
komunity nebo společnosti obecně.
Přenositelnost - Nemusí se vždy jednat o nápady zcela nové,
ale jde o aplikaci úspěšné inovace, kterou se podařilo
aplikovat jinde.
Sociální inovace se uplatňují v oblasti vzdělávání,
zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, rozhodovací
procesů, řízení atd..
Inovace nemusí mít nutně charakter konkrétního produktu
nebo služby.

Typy inovací
A/ Technické povahy
• založené především na výzkumu
B/ Netechnické povahy
• v oblasti organizace a řízení (nové formy organizace práce,
řízení kvality, procesní řízení, strategického plánování, apod.)

• inovace trhů (recyklovatelné produkty, udržitelný rozvoj)
• inovace modelu podnikání (využití IT, sociálních sítí)
• prezentační inovace (komplexní pojem pro inovace v oblasti
designu a marketingu)

Význam sociální inovace
• inovace je záměrná a výhodná změna stavu/změna přístupu
• výsledkem realizovaných změn musí být technický,
ekonomický nebo společenský prospěch (zlepšení oproti
předcházejícímu stavu)
• inovace je postavena na nových nápadech, přístupech,
metodách
• inovace jsou založeny na vědomostech a znalostech lidí.
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Efekty sociální inovace
• vyšší efektivita využití místních zdrojů (lidských, přírodních,
kulturních, finančních)
• prostor a platforma pro realizaci nových nápadů/projektů
• úspory finanční (náklady) a nefinanční (úspory lidských zdrojů vyšší produktivita práce)
•Inovace – změna pracovních procesu
• vyšší odbyt produktu služeb, výstupů programu, projektu – sítě a
spolupráce)
• posilování sociálního kapitálu v regionu (zahušťování sítě lidských
vazeb, spolupráce, ...)
• vytvoření nových trhů (lokální dimenze – regionální vázanost)

Bariéry sociální inovace
• nedostatek

kreativity – nápadů

• nedostatek zdrojů financí na zavádění SI - příliš vysoké
inovační náklady
• nadměrná ekonomická či jiná rizika
• nedostatek kvalifikovaných pracovníků

• malý zájem uživatelů/zákazníků o nové produkty a služby
• nepružnost/rigidita organizační struktury

• ! Inovace neznamená, že by se měly rušit dosud
používané účinné postupy !

Příklady sociálních inovací
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