
 

Program odborného semináře 

„Sociální podnikání v kontextu udržitelného rozvoje“ 
2. dubna 2020 

záštitu nad seminářem převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  
pan Mgr. Stanislav Folwarczny 

Místo konání: 

konferenční sál Vyšší odborné školy sociální  
Zelená 2824/40A, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 

 

08:30– 09:00 hod Prezence 

09:00– 09:30 hod 

Zahájení semináře a uvítání hostů: 
Ing. Eva Kazdová, ředitelka OA a VOŠS Ostrava –Mariánské Hory, p.o. 
 
Zdravice zřizovatele školy a významných hostů. 
 
Moderátor semináře: Mgr. Táňa Waliszewská (OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory, p. o.) 

9:30 –10:15 hod 
Referát: „Přírodovědná východiska UR a jejich interpretace ve výchově pro udržitelný rozvoj“  
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (Klub ekologické výchovy)                                                     

10:15 –10:45 hod 
Referát: „Ekonomické aspekty sociálního podnikání a jeho projektová podpora“  
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. (OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory, p. o.) 

10:45– 11:30 hod 
Referát: „Založení sociálního podniku“ 
Ing. Zuzana Palová (Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z. ú.) 

11:30 –12:15 hod Přestávka (coffee break) 

12:15 –12:45 hod 
Referát: „Společensky prospěšné podnikání při prosazování rovných příležitostí.“ 
Mgr. Michaela Holaňová, Mgr. Soňa Lenobelová, Mgr. Adéla Webrová  
(Pohled očima pedagogů VOŠS Ostrava) 

12:45 –14:15 hod 

Příklady dobré praxe: 
1. Prezentace: „Sociální družstvo Stabilita Olomouc“ 

Mgr. Petr Šeda, DiS., výkonný ředitel, statutární zástupce a zakládající člen družstva a jeho 
provozovatel      

2. Prezentace: „Spirála, o. p. s., Ostrava“      
Mgr. Eva Krestová, spoluzakladatelka a zástupkyně ředitelky sdružení             

3. Prezentace: „MENS SANA, z. ú., Ostrava“ 
Mgr. Jaroslava Saidlová, ředitelka a statutární zástupkyně organizace a jednatelka sociálního 
podniku BOTUMY, s. r. o. 

4. Prezentace: „CENTROM IMPEX, s. r. o., Ostrava“ 
Jan Houdek, statutární zástupce a ředitel sociálního podniku  

14:15 –15:00 hod Řízená diskuse 

 

Pro účastníky semináře: do 25. března 2020 zašlete dotazy pro řízenou odbornou diskusi na e-mailovou adresu 

konference@voss-ova.cz. Dotazy budou předány referujícím. Mohou se na ně předem připravit a vybrat nejčastější dotazy, 

které zodpoví. Využijte tak možnost ovlivnit témata, která budou probírána v odborné diskusi.   


