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Většina výzev, kterým dnes čelíme, získává stále větší
sociální rozměr. Zejména venkovské oblasti čelí
vážným sociálním problémům. Protože zdroje jsou
omezené, je potřeba hledat nová řešení. A to řešení,
která současně uspokojí naše sociální potřeby
(efektivněji než jiné možnosti) a vytvoří nové sociální
vztahy nebo spolupráci – což povede k sociálním
inovacím. Cílem projektu CERUSI je pomoci místním
aktérům v sedmi zemích střední Evropy se zakládáním
sociálních podniků a rozvojem sociálních inovací, a to
zlepšením dovedností i budováním kapacit ve
venkovských a okrajových oblastech ve střední Evropě.
Současně by měl projekt také využít nevyužitý místní
rozvojový potenciál a zavést rámec zprostředkující
podpory vytvářející novou spolupráci mezi místními a
nadnárodními aktéry.

CERUSI chce zajistit, aby venkovské regiony uměly
účinně shromažďovat nápady na inovace a následně
jich i využívat. Vše by mělo probíhat s podporou
místních obyvatel, kterým chybí odpovídající možnosti
přístupu k podpoře v oblastech sociálních inovací a
sociálního podnikání. K tomu bude v rámci projektu
implementován tzv. RSI Karavan pro sociální inovace
na venkově a budou vypracovány místní akční plány
pro sociální inovace na venkově.

PROČ ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY BYLY
ROZVÍJENY SOCIÁLNÍ INOVACE NA

VENKOVĚ

Vytvářením nové spolupráce

zvyšují sociální inovace

schopnost společnosti

aktivně se zapojovat do

veřejného života a jednat.



Akademie venkovských sociálních inovací (RSI Akademie) a
online vzdělávací platforma Skyrocket jsou virtuálním místem,
kde se setkávají výzvy se sociálními inovacemi a kde se
občané, podnikatelé, sociální inovátoři, aktéři místního
rozvoje, investoři a tvůrci politik mohou dozvědět více o
sociálních inovacích či podnikání na venkově. Iniciativy
konající se přímo na příslušných územích partnerů (zejména
RSI Karavany) pomohou místním zainteresovaným subjektům
identifikovat citlivé společenské výzvy a navrhnout možná
řešení.

Zapojte se! Chcete-li vyzkoušet naši vzdělávací platformu a
prozkoumat aktivity v oblasti sociálních inovací z jiných zemí,
vyzkoušejte online platformu Skyrocket – náš nový online kurz
věnovaný sociálním inovacím na venkově začne v lednu 2021.

RSI Karavany jsou akce, kde budeme hledat
sociální výzvy a jejich řešení. Naším záměrem je
zorganizovat tyto akce ve vybraných
venkovských oblastech v Rakousku, Německu,
Itálii, Slovinsku, na Slovensku, v Polsku a České
republice. Úkolem těchto sedmi pilotních
karavanů je vytvořit skutečné sociální prostředí
podporující inovace, ve kterém se uskuteční sběr
nápadů, prototypování, navazování kontaktů a
prezentace sociálních inovací a podnikatelských
nápadů. Samozřejmě, události budou probíhat v
plném souladu s regionálními zdravotními
opatřeními souvisejícími s Covid-19.

ONLINE PLATFORMA SKYROCKET A RSI AKADEMIE

JSME TADY - JE ČAS NA SOCIÁLNÍ
INOVACE!

RSI KARAVANY

Chcete se dozvědět více? Sledujte
pozvánky od projektových partnerů a
zapojte se do projektu karavanů se svými
vizemi a nápady, protože na každém z vás
záleží! Chcete-li zůstat informováni,
přihlaste se k odběru našich novinek.

https://skyrocketplatform.eu/en


Vedoucí partner
Zentrum für Soziale Innovation – ZSI, Rakousko
ZSI je soukromý neziskový institut pro aplikované společenské vědy se sídlem ve
Vídni. Zaměřuje se na výzkumné a aplikační projekty sociálního začlenění a
dopadu všech druhů inovací a podílí se také na navrhování a šíření sociálních a
udržitelných inovací, které by dokázaly efektivně čelit globálním výzvám. Jejich
heslo "Všechny inovace jsou sociálně relevantní" zdůrazňuje rozsah výzkumných
témat a projektů, které ZSI realizuje, a které přinášejí nejen nové poznatky a
metody, ale mají i společenský dopad a je díky nim možné dosáhnout
udržitelného rozvoje. ZSI chce při realizaci projektu CERUSI podporovat sociální
inovace ve venkovských oblastech, budovat dovednosti a kapacity pro rozvoj
sociálních inovací a sociálního podnikání.

Die Regionalmanagement Burgenland GmbH – RMB, Rakousko
RMB byla založena v roce 1995 a je poskytovatelem služeb a kontaktním
bodem pro celou oblast Burgenlandu. Organizace zaměstnává přes 40 osob s
různým odborným zaměřením. Jejím účelem je koordinovat regionální
programy EU, podporovat zakládání regionálních sociálních podniků, nabízet
konzultační, inovační a pilotní projekty, a také monitorovat a hodnotit projekty
EU. RMB je také zodpovědná za změnu nástrojů politik i za vypracování návrhů
budoucích programů. Protože jsou servisní agentura poskytující služby v rámci
této rakouské spolkové země, zodpovídá také za vývoj a řízení pilotních
projektů.

Social Impact – SI, Německo
Social Impact již více než 30 let vyvíjí inovativní produkty a služby, které
přispívají k udržitelnému rozvoji. Na neziskové bázi poskytuje poradenství pro
začínající startupy pomocí sociálních inovací, dále poskytuje koučink pro
podnikatele v Německu i v zahraničí a v průběhu svého působení vytvořila
jedinečnou infrastrukturu deseti "SI laboratoří" po celém Německu. Jedná se o
inkubační a kvalifikační programy pro více než 500 začínajících startupů. Těmito
počiny se organizace řadí mezi největší soukromé poskytovatele podpory pro
začínající sociální podniky a startupy v Evropě. SI podporuje aktéry sociálních
inovací a přispívá tak k rozvoji příznivějšího podnikatelského ekosystému a
prosperujících venkovských komunit.

SEZNAMTE SE S PARTNERY PROJEKTU

Partnerství CERUSI zahrnuje 9 organizací ze 7 zemí střední a východní Evropy, zastupující oblasti
jako vyšší vzdělávání a výzkum, regionální veřejné orgány, zájmové skupiny včetně nevládních
organizací, rozvojové agentury a organizace na podporu podnikání, přičemž všechny mají
odborné znalosti a zájem o sociální inovace a sociální podnikání.

https://www.zsi.at/
https://www.zsi.at/
https://www.rmb.at/
https://socialimpact.eu/
https://www.rmb.at/
https://socialimpact.eu/


Cooperation Fund Foundation – CFF, Polsko
CFF je nevládní organizace založená v roce 1990 na podporu demokratického a
ekonomického rozvoje Polska. Během 30 let svého fungování se CFF angažovala
v oblastech jako je posilování kapacit a znalostí v oblasti sociálních inovací,
podpora startupů a sociálních podniků, podpora místního rozvoje a aktivního
občanství, podpora rovných příležitostí a rozmanitosti, podpora kvality
odborného vzdělávání a celoživotního učení, vedení finančního auditu a
kontroly. Nadace spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty realizujícími
regionální a mezinárodní projekty. CFF se zaměřuje na projekty, které splňují
dlouhodobé cíle, vytvářejí sociální dopad a zavádějí skutečné změny s pozitivním
dopadem.

Fondazione Democenter – Sipe, Itálie
Mottem organizace je „Podporovat inovace a výzkum na zvýšení územní
konkurenceschopnosti“. Hlavním posláním společnosti Democenter je posílit
rozvoj podnikání, podporující interakci mezi inovátory a institucemi. Spravuje
dva startupové inkubátory: Knowbel Startup Space a Mirandola, koordinuje
virtuální komunity People Resolve a Makers Modena Fab. Je členem High
Technology Network pro region Emilia-Romagna. Hlavní odbornost je založena
na technikách podpory kreativity, nástrojích řízení, spojování inovátorů, občanů,
tvůrců politik, finančníků tak, aby našli alternativní a inovativní řešení pozitivně
ovlivňující místní společnost a instituce.

Foundation for improvement of employment possibilities PRIZMA,
Slovinsko
Prizma byla založena v roce 2000 ve slovinském Mariboru s posláním zlepšit
možnosti zaměstnávání a zajistit, aby společnost uměla pružněji reagovat na
dynamické změny na místním a lokálním trhu práce. Nadace inovativním
přístupem vytváří příležitosti pro podniky a organizace, zvyšuje zaměstnanost a
kariérní potenciál jednotlivců. Jako člen regionálního podpůrného ekosystému
pro sociální ekonomiku usiluje o rozvoj sociálních inovací a sociálních podniků,
aby zlepšila kvalitu života a ekonomický a sociální rozvoj v Podrávském regionu.

Nezisková organizácia EPIC, Slovensko
Nezisková organizace EPIC byla založena v roce 2012 mateřskou organizací EPIC
Assist se sídlem v Brisbane v Austrálii. EPIC Slovensko se zaměřuje na
ovlivňování veřejných politik v oblasti zaměstnanosti a začleňování sociálně
marginalizovaných skupin do pracovního procesu. Iniciuje a pomáhá při přípravě
a implementaci programů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti na místní
úrovni. EPIC také zvyšuje povědomí o zaměstnávání lidí s různými typy
zdravotního postižení a poskytuje individualizované služby zaměstnanosti
určené pro znevýhodněné skupiny.

https://www.democentersipe.it/
http://www2.fundacija-prizma.si/
https://epic-org.eu/en/home/
https://cofund.org.pl/pl/start
https://cofund.org.pl/pl/start
https://www.democentersipe.it/
http://www2.fundacija-prizma.si/
https://epic-org.eu/


Fondazione di Modena – FCRMo, Itálie
FCRMo je soukromá a nezávislá nadace bankovního původu poskytující
granty se sídlem v italské Modeně. Od svého založení v roce 1991 byla
zdrojem, který podporuje a pomáhá sociálním a občanským organizacím
lépe sloužit vlastní komunitě. Nadace provozuje aktivity v oblasti umění,
vědeckého a technického výzkumu a péče o zdraví. Jejím cílem je podpořit
sociální podnikání a nové nápady na rozjezd podnikání v sociální oblasti i v
rámci sociálních inovací v regionu Provincia di Modena a zlepšit tak systém
sociálního zabezpečení, inkluze či integrace na trhu práce.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s., Česká republika
RERA je regionální rozvojová agentura, kterou založili klíčoví aktéři regionálního
rozvoje - Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská hospodářská komora,
Jihočeská agrární komora a Svaz měst a obcí Jihočeského kraje. Díky těmto
akcionářům a již zavedené síti spolupracujících subjektů z oblasti cestovního
ruchu, organizací na podporu podnikání, nevládních organizací a dalších, může
RERA nabídnout široké portfolio podpůrných aktivit a zapojení různých
regionálních aktérů. RERA je také jedním z klíčových hráčů v oblasti sociálního
podnikání v Jihočeském kraji.

Chceme využít naší odbornosti při přinášení inovativních řešení
do venkovských oblastí novým způsobem – oslovením místních
inovátorů a podnikatelů v RSI Karavanech a v rámci RSI
Akademie, abychom zajistili propagaci a šíření nových řešení.
Jsme nadšení pro sociální inovace a věříme, že venkovské oblasti
jsou velkým zdrojem úžasných řešení.

https://www.fondazionedimodena.it/
http://www.rera.cz/
http://www.rera.cz/
https://www.fondazionedimodena.it/

