POZVÁNKA NA SEMINÁR
Ako podnikať s cieľom dosahovania spoločensky prospešných cieľov.
Je sociálne podnikanie pre mňa?
Termín: 13. júna 2019, 9:30 – 16:00
Miesto realizácie: MsÚ Krupina, Svätotrojičné námestie 5
Lektor: Peter Mészáros, M. A.
Podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V
treťom sektore pracuje viac ako pätnásť rokov, vedie občianske združenie 3lobit, o.z. a rovnomennú obchodnú
spoločnosť 3lobit, s.r.o. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt
podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Je
spolutvorcom Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické
vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Štruktúra seminára:
Dopoludňajšia časť:
1.
Predstavenie sa účastníkov: aké sú naše očakávania, čo by sme sa radi dozvedeli
2.
Čo je to sociálne podnikanie? Ako funguje?
3.
Ako sa stať sociálnym podnikom? Je sociálne podnikanie pre mňa?
4.
Vie mi sociálne podnikanie pomôcť v napĺňaní hlavných cieľov mojej organizácie, združenia či
obce?
Popoludňajšia časť:
5.
Sociálne podnikanie v kontexte Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (Zákon č.
112/2018 Z. z. ):
a.
Čo je to sociálna ekonomika?
b.
Prečo je v podnikaní dôležitý pozitívny sociálny vplyv a čo to je?
c.
Dokážem naplniť zákonné charakteristiky sociálneho podniku? Ako?
d.
Akú môžem očakávať pomoc od štátu a samosprávy, ak sa rozhodnem sociálne podnikať?
e.
Môžem z pozície samosprávy podporiť realizáciu sociálne podnikateľských zámerov v
našej obci?
Prosíme o potvrdenie vašej účasti do 10.6.2019 na mail: info@cvno.sk
Kapacita je limitovaná na 25 účastníkov.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Projekt Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií
(CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske združenie Vidiecky parlament na
Slovensku (VIPA SK). Neformálnymi partnermi projektu sú MAS Hontiansko – Dobronivské partnerstvo, MAS
Hontiansko - Novohradské partnerstvo a MAS Malohont.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

