
     
 
REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ I. 

ve středu
Hradec Králové, Nové Adalbertinum

 

Lektor kurzu:

Ergotep, družstvo invalidů 

Cílem je zorientovat se v problematice sociálního podnikání a pochopit jeho filozofii a podstatu. 

 
8:30 – 9:00   Prezence účastníků
 
9:00 – 12:00   

• Cíle sociálního podnikání
pracovních pozic pro OZP

• Třetí sektor, historický vývoj 
podnikání

• Sociální podnik 
obchodní nástroje

 
12:00 – 13:00  Přestávka na oběd
 
13:00 – 16:00  

• Personální, obchodní a IT procesy v

• Perspektiva 

• Závěr, shrnutí, diskuse, zpětná vazba
 
 
 
 

 

Účast na semináři je zdarma. 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, e

Seminář je určen pro subjekty, které realizují nebo mají záměr realizovat své aktivity v

 

    

REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
Platforma pro rozvoj sociální podnikání v Královéhradeckém kraji

 

 
Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací pořádají 

 
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ  

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ I. – úvod do problematiky
 

ve středu 20. dubna 2016 od 9:00 do 16:00 hod 
Nové Adalbertinum, Velké náměstí 22/32, Hradec Králové

Lektor kurzu: Ing. Jarmila Menšíková 

Ergotep, družstvo invalidů – vzdělávací centrum Ergoeduka

  
Cílem je zorientovat se v problematice sociálního podnikání a pochopit jeho filozofii a podstatu. 

Prezence účastníků 

sociálního podnikání, filozofie sociálního podnikání, vytvá
pracovních pozic pro OZP 

etí sektor, historický vývoj sociálního podnikání, současný stav 
podnikání, kritéria sociálního podniku 

Sociální podnik – organizační struktura, legislativní rámec, právní formy, 
obchodní nástroje 

Přestávka na oběd 

Personální, obchodní a IT procesy v sociálním podniku 

Perspektiva sociálního podnikání 

Závěr, shrnutí, diskuse, zpětná vazba 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz, 724 971 702
 

Seminář je určen pro subjekty, které realizují nebo mají záměr realizovat své aktivity v oblasti sociálního podnikání na území 

Královéhradeckého kraje. 

 

Královéhradeckém kraji 

pořádají  

úvod do problematiky 

, Hradec Králové  

vzdělávací centrum Ergoeduka 

Cílem je zorientovat se v problematice sociálního podnikání a pochopit jeho filozofii a podstatu.  

, filozofie sociálního podnikání, vytváření kvalitních 

asný stav sociálního 

ní struktura, legislativní rámec, právní formy, 

702 

oblasti sociálního podnikání na území 


