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Sociální inovace - myšlenky a řešení pro vytvoření
sociální přidané hodnoty. 

Jak na to? Více o tomto procesu...

RSI Karavan jako prostředek spolupráce v Německu

RSI Karavany v Polsku

Polský projektový partner Cooperation Fund Foundation uspořádal ve
spolupráci s Animacja Foundation třetí sérii RSI Karavanů. Navštívily tři
polská města - Pleszew, Sowina Błotna a Kuczków. Tyto zastávky
přilákaly nejen místní obyvatele, ale také aktivní inovátory a volené
zástupce místní samosprávy. Nejdůležitějšími tématy byla mobilita
obyvatel venkova, dostupnost veřejných služeb, dostupnost
specializované lékařské péče, vylidňování venkova a omezení
pracovního trhu. Poslední z polských RSI Karavanů proběhne na
podzim 2021.

V Německu funguje celá řada podpůrných schémat
pro sociální inovátory a podnikatele z venkovských
oblastí. Tento systém podpor je velice rozmanitý, od
státních podpůrných programů po soukromé nadace.
Mnohé z těchto organizací fungují regionálně a tím
pádem mají široké povědomí o potřebách a
problémech regionu, ve kterém působí a dokáží
připravit řešení, které je pro daný region optimální. 

V světle těchto okolností se projektový partner Social
Impact GmbH spojil s podnikatelským akcelerátorem
"ahoj", který působí v oblasti města Görlitz v Sasku-
Anhaltsku, nedaleko německo-polských hranic. Ve
spolupráci v tímto akcelerátorem připravili stánek pro
sběr nápadů a diskusi o nich pro návštěvníky festivalu
"Fokus", který proběhl 14. srpna 2021. 

Kromě svého původního poslání - sběru nápadů na
sociální inovace - tak RSI karavany slouží také k
posílení spolupráce mezi projektovými partnery a
ostatními podpůrnými organizacemi pro sociální
inovace, které v regionech působí. 

Realizace RSI Karavanů slouží především k setkávání, insipraci, informování a vzdělávání cílových
skupin, především pak "nositelů změn" v rámci venkovských regionu střední Evropy. Nicméně
koncept těchto karavanů - který můžeme shrnout do hesla "pojďte na šálek kávy" - podporuje také
zapojení cílových skupin z oblastí, které bychom mohli z hlediska sociálních inovací nazvat
neprozkoumanými.

P O R O Z U M N Ě N Í  P O T Ř E B Á M  K O M U N I T Y
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RSI Karavany v Itálii

Již všechny italské RSI Karavany byly realizovány. Jejich výstupy,
nápady na sociální inovace a postupy byly pečlivě zaznamenány
a poslouží pro jeden z klíčových výstupů projektu - sadů nástrojů
pro podporu sociálních inovací.

Poznatky získané realizací karavanů v tomto severoitalském
regionu poslouží pro tvorbu analýzy potřeb, které budou
zpracovány pro Sdružení měst oblasti Frignano a Sdružení měst
oblasti Ceramic.

Získané informace budou také zpracovány a připraveny pro RSI
Laboratoře, ve kterých se budou tyto nápady na sociální inovace
dále posuzovat a vylepšovat.

Vedlejší efekt projektu CERUSI na Slovensku

Podnikatelé, kteří se na Slovensku chtějí pustit do sociálního
podnikání, musejí nejprve projít registrací sociálního podniku u
slovenského Ministerstva práce a sociálních věcí. Splnění těchto
podmínek je poměrně náročné, jak časově, tak právně. Zvláště
pro ty, kteří nemají s touto registrací žádné zkušenosti.

Před několika měsíci se slovenský partner projektu, EPIC Non-
profit, setkal s nadějným start-upem. Tehdy nebylo zcela v silách
EPIC tomuto start-upu s procesem registrace pomoci. Nicméně
součástí projektu CERUSI je také komunikace se státní správou.
V rámci projektu následně proběhlo jednání právě se
slovenským Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde byla
diskutována až zbytečná složitost registračního procesu. Projekt
CERUSI byl jistě jen střípkem celé mozaiky, která však ve
výsledku vedla k zjednodušení procesu registrace sociálního
podniku na Slovensku.

V Y T V Á Ř E N Í  S O C I Á L N Í H O  D O P A D U
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RSI Karavany v České republice

Mezi dubnem a červnem letošního roku RERA a.s. zorganizovala sérii on-
line setkání, a to jak s nejrůznějšími stakeholdery, tak s veřejností. Setkání
se uskutečnila v pěti oblastech v Jihočeském kraji a jejich hlavním cílem
bylo shromáždit informace o kvalitě života na jihočeském venkově.
Hlavními tématy byl přístup ke zdravotní péči a sociálním službám,
udržitelné zemědělství, aktivní účast obyvatel na veřejných záležitostech
nebo udržitelné podnikání. Zjištěná data se týkala především podpory
podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech, udržitelného podnikání
a koordinované podpory ze strany místních samospráv. 
Přestože tyto venkovské mikroregiony čelí podobným problémům, je třeba
mít na zřeteli, že každý z nich musí řešit také své specifické potřeby.
Abychom přispěli k možným řešením, pozvali jsme účastníky karavanů do
tzv. RSI Laboratoří, kde mohou své nápady dále rozvíjet a testovat.

Experimenty ve slovinských RSI
Labotořích

Po sérii RSI Karavanů z konce minulého roku bylo
zřejmé, jakým hlavním sociálním výzvám čelí
slovinský region Podravje. Mezi ty nejdůležitější se
řadí stárnutí populace, odliv mladých lidí z venkova,
nezaměstnanost, mezigenerační spolupráce,
zanedbanost prostředí nebo nedostatek služeb a
jejich provázanost.
Není proto překvapením, že většina nápadů v rámci
RSI Laboratoří se točila kolem udržitelného
zemědělství a udržitelného cestovního ruchu. Přes
30 účastníků se zúčastnilo workshopů, které
probíhaly jak fyzickou formou, tak on-line.
Prezentované myšlenky se ubíraly směrem k
obdělávání půdy formou permakultury, zapojení
veřejnosti do procesu vzniku potravin pomocí
osobní zkušenosti, využití přírody jako prostoru pro
relaxaci nebo propojení místních producentů a
lokální produkce výrobků v bio kvalitě. 

P O D P O R A  V E N K O V S K Ý C H  S O C I Á L N Í C H  I N O V A C Í
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Dobrá nálada pomáhá produktivitě

Během jednoho z on-line workshopů pořádaných
slovenským partnerem EPIC byla jedním z pozvaných
hostů také dlouhodobá sociální podnikatelka Melinda
Mikleová. Několik dní před workshopem měla
nezaviněnou dopravní nehodu, která ji způsobila několik
zranění.
Nechtěla však workshop odřeknout, a tak se během
úvodního slova účastníci seznámili také se zdravotní
sestrou, která o ni pečovala. Tato sestra ji dokonce přišla
během workshopu dát infúzi, během které nechala
Melinda kamera zapnutou s tím, že i toto je nyní součástí
její práce. Opatrovatelku všem nadšeně ukázal a nazvala
jí andělem.
Poté, co sestřička dokončila infúzi, zamávala účastníkům,
pro které to bylo úsměvné zakončení celého vstupu.
Nálada na workshopu byla poté znatelně uvolněnější.

RSI Karavan a RSI Laboratoř v přírodním parku 
 Weinidylle v Rakousku

Johann Weber, předseda sdružení správy parku, přinesl následující
problém - v jejich regionu byla nutná iniciativa pro ochranu
vinohradů, které jsou základem tohoto parku. Nicméně zachování
tohoto modelu malovýrobců vína je nyní ohroženo, protože
epidemie Covid-19 omezila jejich možnosti odbytu. Tito malovýrobci
nyní půdu vracejí majitelům, kteří nemají, komu by ji pronajali dále.
Vinicím tak hrozí, že budou zrušeny. Momentálně jsou takto
ohroženy 4 ha vinic. 
Pokud by to nastalo, tak by došlo nejen ke zmizení jedinečné kulturní krajiny, ale také snížení
atraktivity regionálních turistických a cyklistických tras.
Německý partner projektu, RMB, zorganizoval dva workshopy pro starosty dotčených obcí, vinaře,
agrární komoru a organizace cestovního ruchu, aby zkusily najít řešení. Z tohoto workshopu vyšlo
několik zajímavých řešení:
- Pronájem vinic přes sdružení národního parku
- Výroba lokálního produktu - vinného moštu z národního parku
- Spolupráce s existujícími podobnými sdruženími, např. my acker

Johann se svým týmem uvítal, že mezinárodní projekt CERUSI umožnil toto setkání odborníků a
pomohl navrhnout možná řešení.

K A ŽD Ý  MŮŽ E  PŘ I S P Ě T  K E  Z M ĚN Ě



Zapojte se!

 Vítejte na platoformě Skyrocket & RSI Akademii

Skyrocket Platform 
(www.skyrocketplatform.eu) 

 
Místo, kde se výzvy

setkávají se sociálními inovátory
a kde jednotlivé strany mohou

diskutovat o problémech
a jejich řešení.

 
- představte svoji organizaci

- vytvořte svůj pracovní prostor
- uveďte svoji výzvu nebo naopak

řešení
 

Vše je zdarma, zapojte se!

rozhovory s odborníky
přístup k nástrojům využívaných v praxi
šikovné nápady a tipy
kvíz ověřující znalosti získané v každém
modulu
možnost získat certifikát o absolvování

Modul 1: Posílení venkova
Modul 2: Porozumění potřebám komunity
Modul 3: Návrh obchodního modelu
Modul 4: Návrh dopadu
Modul 5: Návrh udržitelnosti

Akademie sociálních inovací
RSI Akademie

Výukový online kurz pro zlepšení dovedností v
oblasti sociálních inovací na venkově:

Moduly:

K dispozici nejen v českém jazyce!

http://www.skyrocketplatform.eu/
https://skyrocketplatform.eu/en/knowledge-hub/rsi-academy
https://skyrocketplatform.eu/en/knowledge-hub/rsi-academy

