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Milí priatelia,
 
spoločenská zodpovednosť firiem je súčasťou firemnej kultúry každej modernej a silnej obchodnej
spoločnosti. Tradične býva u nás vnímaná ako forma charitatívnej činnosti: aktivity financované zo zisku,
prípadne dobrovoľníckou prácou zamestnancov. 

Spoločenskú zodpovednosť však môžu firmy prejaviť aj v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bez
dodatočných nákladov, pri dosiahnutí obchodných cieľov. 
Túto formu spoločenskej zodpovednosti predstavuje obchodná spolupráca so sociálnymi podnikmi. V
zásade ide o firmy, ako ktorékoľvek iné. Podnikajú, vyrábajú produkty, ponúkajú služby. Nielen vianočné
pohľadnice čí prívesky na kľúče. Prevádzkujú reštaurácie, hotely, práčovne, poskytujú upratovacie či
stavebné práce, reklamu a marketing, ekologickú likvidáciu či repasovanie spotrebnej elektroniky, vyrábajú
nábytok, textilné výrobky alebo cukrovinky, recyklujú odpad. Presadzujú sa kvalitou, spoľahlivosťou
dodávok, flexibilitou ponuky. 
Líšia sa len v tom, že nevznikli, aby vytvárali zisk, ale aby poskytli prácu ľuďom, ktorým znevýhodnenia
bránia nájsť zamestnanie v „bežnej“ firme. Sú telesne postihnutí, majú mentálne poruchy, nemajú žiadne
vzdelanie, alebo jednoducho už celé roky nepracovali a chcú sa vrátiť do normálneho života. Ak
normálnemu životu patrí riadna, každodenná práca. 
Štát sociálne zameranie takéhoto podnikania podporuje viacerými nástrojmi, ale zároveň prísne kontroluje a
vyhodnocuje napĺňanie jeho spoločenských prínosov. Preto skratka „r. s. p.“, čiže „registrovaný sociálny
podnik“ za skratkou obchodnej spoločnosti zaručuje, že nejde o podvodníkov. 
Obchodná spolupráca „bežných“ firiem so sociálnymi podnikmi je vo vyspelom svete bežnou formou
spoločenskej zodpovednosti, ktorá spája spoločenský prínos s naplnením podnikateľských potrieb a plánov.
 
Medzinárodný projekt CE RESPONSIBLE, ktorého slovenským partnerom je Centrum vedecko-
technických informácií má za cieľ podporiť takúto obchodnú spoluprácu. Prospešnú pre Vás i pre
ostatných. 
V spolupráci s národnou platformou subjektov sociálnej ekonomiky – Alianciou pre sociálnu ekonomiku
na Slovensku, Vás touto cestou srdečne pozývame za okrúhly stôl, za ktorým sa stretnú zástupcovia
„bežných“ firiem a sociálnych podnikov. Predstavíme Vám existujúce úspešné modely takejto spolupráci,
vysvetlíme príležitosti, ktoré sa v nej skrývajú a ponúkneme možnosti, ako takúto úspešnú spoluprácu
nadviazať. 

Termín a miesto konania podujatia: 
21.03.2022 od 10:00, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava
23.03.2022 od 10:00, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Boženy Němcovej 5, 040 01 Košice 

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatie uskutoční online. 

Program: 
1.     Marek Smrek, CVTI: Medzinárodný projekt CE RESPONSIBLE
2.     František Fabo, ASES: Registrované sociálne podniky v SR
3.     Imrich Holečko, ASES: Obchodná spolupráca RSP s inými podnikmi, príklady z praxe
4.     Sieťovanie prítomných zástupcov firiem a sociálnych podnikov
5.     Občerstvenie a záver


