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Sociálna ekonomika ako hnací motor pozitívnych zmien spoločnosti
Tlačová správa, 2. 12. 2016
Iniciatívy v sociálnej ekonomike, príklady
dobrej praxe v sociálnom podnikaní,
budovanie a chod sociálnych podnikov
udržateľným spôsobom a takisto legislatívny
rámec a finančné možnosti v rámci EÚ na
podporu sociálnej ekonomiky – to boli
kľúčové témy diskusií medzi účastníkmi
medzinárodnej
konferencie
,,Sociálna
ekonomika ako kľúčový hráč pri poskytovaní
účinných odpovedí na súčasné zmeny
spoločnosti v EÚ a vo svete”.
Konferencia sa uskutočnila v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 v Bratislave, pod
záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci slovenského predsedníctva v
Rade EÚ.
Viac ako 200 zástupcov zo sektora sociálnej ekonomiky z celej Európy malo možnosť nielen
prediskutovať úlohu a význam sociálnej ekonomiky v dnešnej Európe, ale tiež príležitosť na
výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a na vytváranie partnerstiev na širšiu spoluprácu na
európskej úrovni.
Zástupcovia EÚ vysoko ocenili zapojenie sa vysokopostavených politikov v danej oblasti,
najmä úvodné slovo predsedu vlády – p. Róberta Fica, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
SR – p. Jána Richtera a štátneho tajomníka spomínaného ministerstva – pána Branislava
Ondruša, rovnako ako aj ďalších vysokopostavených rečníkov z EÚ.
Toto zastúpenie na vysokej úrovni bolo
taktiež pozitívne prijaté účastníkmi, nakoľko
kľúčoví tvorcovia politík podporujú
iniciatívy v sociálnej ekonomike, vytváranie
nástrojov na účinné, pozitívne a udržateľné
zmeny v spoločnosti, prostredníctvom
podpory udržateľných sociálnych podnikov
a podnikania a dláždia cestu k dosiahnutiu
konkrétnych výsledkov na osoh celej
spoločnosti,
vrátane
zlepšovania
existujúceho legislatívneho rámca.
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Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok sa aktívne zapojila do diania na
konferencii a špecializovaných workshopoch. Hoci je bratislavský región najrozvinutejším v
rámci Slovenska, naša agentúra má za to, že sú tu výborné možnosti na rozvoj nástrojov a
konkrétnych aktivít smerom k vytvoreniu podporných štruktúr pre tých, ktorí sú zapojení do
plánovania alebo priamo do aktivít v sociálnej ekonomike – vytváranie sociálnych podnikov,
podpora sociálneho podnikania, atď.

V tejto súvislosti RRA SP plánuje spolupracovať s ďalšími subjektmi, zapojenými do sociálnej
ekonomík na území EÚ a na Slovensku. Konferencia vytvorila možnosti pre zamestnancov
našej agentúry na nájdenie perspektívnych kontaktov na Slovensku a v EÚ na spoluprácu v
sociálnej ekonomike.
RRA SP je tiež otvorená zintenzívneniu spolupráce so všetkými subjektmi (mimovládne
organizácie, samospráva, súkromný sektor, siete a platformy) z celého Slovenska, ktoré majú
záujem a chcú sa iniciatívne zapojiť, s cieľom stať sa hnacou silou na miestnej a regionálnej
úrovni v tejto, pochopiteľne, veľmi dôležitej oblasti.
Všetky materiály z konferencie, vrátane správ, manuálov, príkladov dobrej praxe, kontaktov na
subjekty činné v sociálnej ekonomike zo Slovenska a iných krajín EÚ sú k dispozícii v
kancelárii RRA Senec - Pezinok na Pražskej 27 v Bratislave pre všetkých, ktorí prejavia záujem
o viac informácií.
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