
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Borovanech  13.1.  2013 od 8.30 v prostorách JHK České Budějovice 
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek, J. Haňur, L. Kolářová 
     za MAS SR: Z. Guthová, M. Chytrová 
                  za MAS Pomalší: E. Tarabová  
     za NAZARET o.s.:  , M. Kabeláčová- omluvena 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová   
                  za JHK: Luděk Keist, Dana Feferlová 
     za ÚP ČB: J. Beran  
 
         

Program: 
1. Aktuální klíčové aktivity 

 příprava výjezdního semináře  

 výběr stážistu pro výjezd do Walesu  ( prosím zástupce JHK a ÚP  o vytypovaní konkrétní 
osoby) 

 analýza území 

 osnova zpravodaj „podnikání jinak“  (3. Číslo 
2. Různé 

 
 
Add 1.  
Realizační tým projektu se seznámil s obsahem příslušných aktivit projektu, které proběhly a probíhají a 
s plánem dalších činností pracovní skupinu pro podporu zaměstnanosti v regionu.  

 
 jednodenní semináře (KA 04 ) 
pravděpodobný termín byl stanoven na 25.3. 2014 výjezdní seminář bude věnován příkladům dobré praxe 
v oblasti  sociálním podnikání na území Jihočeského kraje“.  
Navrhovaná místa : 

 -     Bemagro Malonty a.s. http://www.bemagro.cz/   
 
- technické služby Kaplice http://www.tskaplice.cz/ 

 
- Avízo Zliv , http://www.avizo-zliv.cz/o-spolecnosti 

 
- Domov sv. Anežky ,http://www.antee.cz/anezka-

tyn/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=1742923 
 

- Kavárna  v Písku, http://www.kavarnapontes.cz/  

 

- Další návrhy:   http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-
podniku/misto-vykonu2/jihocesky-kraj?view=datavw     

 
(Náklady za NOS, technické a organizační zajištění NOS ve spolupráci s MAS SR) 
 
 
úkoly :    členové pracovní skupiny do 22.1.2014 zašlou návrhy jednotlivých míst  
 zástupci ÚP zjistí, zda daný subjekt splňují status QUO  

M. Jarolímek ( NOS) návrh výjezdního semináře do 23.1.2014 
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M. Chytrová : na základě návrhu vytvoří pozvánku  + elektronickou přihlášku a rozešle partnerům do 
29.1.2014 

Z. Guthová, potvrdí termín u zahraničního partnera a objedná letenky ve spolupráci s NOS (M. 
Jarolímkem )    
 
 

 Akční plány a stážisté  
V současné chvíli máme 3 zájemce o stáž ve Walesu a to :  
_ L. Sovová – sociální obchůdek - kavárna v Nových Hradech 
_ p. Hrubeš  - družstevní pivovar v Borovanech ??? 
_p. Teplická – zpracování textilie (využití odpadů) 
Terminy jednotlivých stáží je individuální dle potřeb stážistů a partnera ve Walesu, nejpozději však srpen 
2014. Podmínkou pro účast je přihlášení, motivační dopis a taková znalost anglického jazyka, aby byla 
zvládnuta komunikace v daném prostředí. Současně tito zájemci zpracují akční plány pro založení daného 
sociální podniky, které by chtěli provozovat-( „rozjet“ ) 
 

úkoly:  partneři ÚP a JHK vytipují možné další zájemce    
 
 
 

 mapování příležitostí (KA 03) 
Analýza prostředí pro území MAS Sdružení Růže - inventarizace a příklady  
dobré praxe: 
V rámci aktivity KA 03 proběhla analýza území MAS SR. 
Členové  pracovní skupiny byli seznámeni se zpracovanou analýzou a byla jim předána k připomínkování do 
23.1.2014. Rovněž zde zazněly první připomínky v podobě:  
- doplnit o strukturované informace o zmiňovaných podnicích (v tabulkové podobě)  
- zapracovat obce do analýzy, i když podle definice je nelze považovat za sociální podniky, přesto 

v některých případech „suplují“  funkce sociálního podniku a pro ostatní mohou být inspirativním  
příkladem.  

 
úkoly:  všichni členové PS zašlou do 30.1.2014 připomínky a Z. Guthová je do 7.2.2014 zapracuje a zašle  
J. Novému k oponentuře   

 

   Příprava zpravodaje ( KA 08) 
Třetí  číslo zpravodaje (časopisu) vyjde začátkem března 2014. (formát A4, rozsah cca 12 str., náklad 2000 ks.) 
Ve zpravodaji budou uveřejněny příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikaní. Minimální rozsah článku 
bez fotografií A5. Termín dodání příspěvků do 25.1.2014.  
 
Osnova: 
Úvodník: Jakuba Plojhar  
Medailonky partnerů – NOS – Michal Jarolímek. MAS Pomalší  - Eva Tarabová 
Aktivity projektu: zpráva ze semináře  (zatím není, bude třeba k projektu), M. Jarolímek  
Pozvánka na výjezdní semináře informace – březen , M. Chytrová  
nabídka stáží, M.Chytrová 
Shrnutí analýzy – Z. Gutová 
 
Ohlednutí se za seminářem a Konferencí Jihočeský venkov  :  
Petr Hienl 
Arnošt : Srovnání dotací 
J. Nový : Sociální podniky a rozvoj venkova -  Zuzka 
J. Guth : Historie družstevnictví – vývoj, -  odkaz  



 

Prezentace : Družstevnictví jako moderní způsob obhospodařování menších obecních lesních majetků Jiří 
Štěpánek, starosta obce Přídolí 
 
Výstupy aplikovatelné v ČR  
Mě3ťanský pivovar Borovany …. Z. Gutová 
 
Příklady dobré praxe z ČR:  
český carsharing - družstvo 
Příběh vesnice Vidov  (Z.G.) 
Bemagro – (Knížek – Martina) 
JHK – zdroje financování , podpory,  atd. 
 
 
Distribuce: 

- MAS SR, rozešle JČ MAS a potenciálním zájemcům z území MAS Sdružení Růže 
- UP, JHK svým partnerům 
-   

Výtisk zpravodaje do března   -  7.3.2014 
 
Úkoly: 
Výše jmenovaní dodají článek do časopisu a současně všichni zašlou své nápady pro oživení časopisu  
MAS SR zajistí grafickou přípravu a tisk časopisu (zpravodaje) 

 
 

 Různé  
 
Na webových stránkách (MAS SR, NOS atd.) se uveřejní výstupy ze semináře (prezentace). 
 
Další jednání pracovní skupiny bude 27.února 2014 v 8:30 hod. – na JHK České Budějovice 
( pokud by nevyhovoval, prosím dejte vědět) 
 
Úkoly:  
Z. Guthová  

o vloží na stránky MAS prezentace ze semináře 

 potvrdí termín u zahraničního partnera a objedná letenky ve spolupráci s NOS (M. Jarolímkem )    

 do 7.2.2014 zapracuje připomínky k analýze  a zašle J. Novému k oponentuře  

 do 25.1.2014 zašle příspěvky do zpravodaje   
M. Jarolímek  

 návrh výjezdního semináře do 23.1.2014,  

 vloží na stránky NOS prezentace ze semináře. 

 do 25.1.2014 zašle příspěvky do zpravodaje 
M. Chytrová  

 vytvoří pozvánku  + elektronickou přihlášku na seminář do  29.1.2014 

 připraví podklady pro zpravodaj  a zajistí jeho tisk nejpozději do  5.3.2014  

  
partneři ÚP a JHK ,  

 vytipují možné zájemce pro stáž 

 připomínky k analýze do  31.1.12014 
Tarabová, Filipová 

 připomínky k analýze do  31.1.12014 

 do 25.1.2014 zašle příspěvky do zpravodaje 
 
 
 V Borovanech 14.1. 2014 
Magdalena  Chytrová       Ověřil:  M. Jarolímek  


