
 

 

Sociální ekonomika a sociální podnikání ve Walesu a jeho podpora 

Exkurze za příklady dobré praxe 

 

Termín: 11. – 18. května 2013 

11. května 
17:00 odjezd z Českých Budějovic, parkoviště u Výstaviště (Husova ulice) 
 
 
12. května.  
příjezd do Tenby 16:00 – 17:00 
Ubytování v Giltar Hotel, volný program (večeře, prohlídka města) 
 
 
13. května.  
10:00 odjezd z hotelu 
11:00 návštěva Hermon – projekt komunitního podnikání v North Pembrokeshire, (detaily 
projektu na www.cwmarian.org.uk)   - komunitní pronájem školy přetvořené do komunitního 
centra s širokým spektrem podnikatelských aktivit. 
 
 
13:00 návštěva města Cardigan  - volno na oběd.  
14:00 setkání s Cris Tomos  - credit unions, community share options a jejím zapojení do 
těchto organizací. Cris je také zapojena do celé řady projektů a a podnikání s prvky 
komunitního vlastnictví (více na www.4cg.org.uk) 
Odpoledne návštěva opatství St. Dogmaels Abbey a Coach house – projektu sociálního 
podnikání financovaného z Fondu rozvoje venkova (www.thewelshabbey.org.uk) 
(občerstvení, prohlídka, výklad)  
18:00 návrat do hotelu 
19:00 večeře v hotelu 
 
 
14. května  
Tento den se mohou zájemci účastnit konference “Leading the Way – Communities 2020”, 
International Conference Tenby) 
 
10:15 odjezd z hotelu k návštěvě zemědělského družstva Puffin Produce 
(www.puffinproduce.com)  následovanou návštěvou další farmy (brambory) poblíž města 
Pembroke (ještě nepotvrzeno) a návštěva sociálního podniku ve městě, který realizuje řadu 
projektů a v současnosti pronajímá vlastní budovu (více na www.pembroke21c.org) 
Oběd na farmě (vhodné oblečení a obuv pro případ vlhkého počasí) 
17:00 Návrat do hotelu 

http://www.cwmarian.org.uk/
http://www.4cg.org.uk/
http://www.thewelshabbey.org.uk/
http://www.puffinproduce.com/
http://www.pembroke21c.org/


 

 

18:00 Odjezd na Folly Farm, velice úspěšnou farmu (v diverzifikaci), která slaví 25 let 
existence jako největší turistická atrakce oblasti. Recepce a výroční slavnost následuje 
formální večeře v 20:00 (lehký společenský oděv, vázanky nejsou nutné ) 
Návrat do hotelu 
 
 
15. května. 
Workshopy a exkurze dle programu a rezervací  
Volný večer v Tenby 
 
 
16. května 
9:00 odjezd z hotelu 
Návštěva LAG Vale of Glamorgan, uvítání penam Phil Chappell, Creative Communities 
(www.exploreandmore.co.uk)  - turismus a místní dědictví. 
 
Večer ubytování v Copthorne Hotel u Cardiffu (zvoleno z hlediska dostupnosti dalšího 
pátečního programu) 
Večeře dle přiloženého menu 
 
 
17. května  
10:00 návštěva Sbectrwm, káva, čaj 
10:15 organizace Vision 21  http://www.vision-twentyone.com/Sbectrwm 
Přivítání, představení práce organizace Vision 21 t – jedné z nejúspěšnějších sociálních firem 
ve Walesu (www.pack-it.com) 
10:40 prohlídka centra Sbectrwm  
11:00 Rhian Edwards, (Wales Co-operative Centre)  - družstevní hnutí ve Walesu 
11:20 Simon Harris, (Business in the Community) – odpovědné podnikání ve Walesu 
12:00 přesun do Cardiffu, návštěva historického centra, volný program 
16:00 odjezd zpět do ČR 
 
 
 
Pořádá: 
Novohradská občanská společnost, o,s, ve spolupráci s Místní akční skupinou Sdružení Růže, 
V rámci projektu: Rodina a zaměstnaní – inovace pro venkov  
Reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01./77.00382 
Klíčová aktivita: 02 

http://www.exploreandmore.co.uk/
http://www.vision-twentyone.com/Sbectrwm
http://www.pack-it.com/

