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Výsledky dotazování českého expertního panelu – slovní komentáře k dílčímotázkám  (zakázka „Evaluace implementace principu 
inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o.) 

Další oblasti 

Financování sociálních inovací 

Slovní komentář 

Mobilizace soukromého kapitálu pro veřejné dobro (trh sociálních investic/sociálního 

financování) 

velké a úspěšné firmy mohou snadno podpořit 

tak těmto pojmům fakt nerozumím..jinak bych to celkem rád vyplnil 

Smysluplné a registrované donátorství sociálních služeb se zaměřením na lokality s vysokou mírou 
nezaměstnanosti, kde je i malé zastoupení středních a větších podnikatelských subjektů. 

spolupráce neziskové organizace a podnikatele při zakládání podniků, podpora tohoto vzájemného 
partnerství a tím i poskytnutí například finančního úvěru  

Je třeba dostat solidaritu ze státní úrovně na úroveň regionální a lokální.  

Nutno podporovat, již někde částečně probíhá,  

ano, ale je důležitější aby tato iniciativa byla dobrovolná a byla přirozeným vývojem ve společnosti, 
jinak se bude stále jednat o krátkodobé podnikatelské záměry na garantovaný příjem nebo o jinak 
provozovanou (dotovanou) sociální službu 

větší propagace a budování sociální odpovědnosti firem 

Zapojování firemních dobrovolníků jako konzultantů či  

podpora konkrétních efektivních nápadů  

pokud to bude výhodné, soukromý kapitál bude investovat 

Poskytování bezplatných služeb podporovaného zaměstnávání ve spolupráci se společensky 
odpovědnými zaměstnavateli. 

Financování sociálních inovací s trhem sociálních investic za předpokladu spoluúčasti s vzdělávacími 
aktivitami, jako motivující prvek a podmíněný faktor 

v této oblasti nemám zkušenosti 

Daňové zvýhodnění těchto výdajů. 

naprosto nevyhovující systém závislosti na fondech EU- nejsou zaopatřeny děti a staří 

Dluhopisy sociálního dopadu (social impact bond) 

--- 

Podporované spoření pro znevýhodněné skupiny (např. hendikepované) 

Z invalidního důchodu spořit nelze 

Komunitní podpora (neziskových) start-upů (kombinace nástroje financování a vzniku 

podpůrné komunity) 

problém nastane, když nastartovaný projekt zajde na mizivé následné financování 

je třeba zjistit úspěšnost v jiných zemích a podle toho uplatnit v ČR 

O svoje chudé by se měla postarat především komunita- Zná dobře jejich potřeby a dokáže účinně 
kontrolovat, zda jsou dodržovány podmínky, na jejichž splnění je pomoc vázána. 

Opět podpora aktivit v rámci komunity, Založené na zanlosti prostředí a potřeb, Prostředky v rámci 
komunity na udržování výstupů jsou, nutno podporovat toto smýšlení. Společně v území je určitý obsah 
prostředků, které se dají využít pro společné blaho. Startovací prostředky poskytovat tam kde je to 
ověřené, na základě reálné potřeby daného území 

spoluúčast motivuje i v této oblasti 
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Podporované zaměstnávání-realizuje cíle a opatření místního komunitního plánování obce a kraje. 

 

Mikrokredity a mikrofinancování 

umožní mj. postupné oddlužování, které je velmi demtivujícím prvkem pro nezaměstnané 

rychlá návratnost motivuje 

Odbourat nedůvěru k mikrokreditům, aplikovat je v chudých oblastech, případně vyloučených 
lokalitách. Chce to však důvěryhodné osobnosti, nikoliv úřední osoby.  

Jiné 

zatím je to tak, že zčásti jsou služby financovány dotacemi, neustále se snižujícími a nedostatečnými, 
dále ze zdrojů ESF, které řeší jen aktuální situaci v době trvání projektu a nikoli trvání inovace či aktivity, 
dále spoustou malých grantů, jež jsou na úrovní desítek tisíc, ale je s nimi zatěžující administrativa. Ve 
výsledku NNO taktak přežívají.a 

personalizace financování sociání péče 

zvýšení komunikace s bankami ve věci podpory podnikání soicálních podniků atd. tj, propagrace a 
osvěta o podpoře NNO, která zahajují podnikání, ale na úvěr z banky nedostanou  

 

 


