Motto: „Úřad jako odpovědný partner v oblasti rozvoje ekonomiky, podpory
životního prostředí a lidí“

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
Vás zveme na II. ročník odborné konference

Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy
konané

18. listopadu 2014
v Administrativním a školicím centru Cejl 73, Brno

Poslání konference
Účelem konference je zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti organizací a možnosti systému
managementu společenské odpovědnosti při řízení organizací veřejné správy a příspěvkových
organizací.
Cílem konference je sdílení informací, zkušeností a dobrých praxí s realizací společenskoodpovědných aktivit, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji regionu.

Program
08:15 – 09:00

Registrace účastníků

09:00 – 09:20

Zahájení konference, úvodní slovo
Věra Vojáčková, Krajský úřad Jihomoravského kraje, ředitelka
Jan Svobodník, QUALIFORM, a.s, výkonný ředitel

09:20 – 09:45

Jarmila Beránková, Krajský úřad Jihomoravského kraje, manažerka kvality
Společenská odpovědnost – naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme)

09:45 – 10:10

Vlaďka Dobiášová, Městský úřad Šlapanice, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21
Šlapanice pro občany

10:10 – 10:25

Coffee break

10:25 – 10:50

Jarmila Štůlová, Dětský domov v Boskovicích, ředitelka
Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské
odpovědnosti

10:50 – 11:15

Marek Juha, Komora sociálních podniků, místopředseda představenstva
Příklady dobré praxe – Komora sociálních podniků

11:15 – 12:15

Oběd

12:15 – 12:40

Zbyněk Tureček, Srdce v domě, p. o., Klentnice, ředitel
Problematika začleňování zdravotně postižených lidí v rámci deinstitucionalizace do
společnosti

12:40 – 13:05

Peter Sokol, Nová ekonomika, o. p. s., konzultant a expert metodik projektu odpovědné
veřejné zadávání
Veřejné nakupování - nevyužitá příležitost pro společenskou odpovědnost?

13:05 – 13:30

Alena Zieglerová, Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády, vedoucí oddělení řízení a
koordinace
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek - dobrá praxe v ČR

13:30 – 14:00

Coffee break

14:00 – 14:25

Tomáš Vymazal, Fakulta stavební VUT v Brně, konzultant
Slabé a silné stránky v praxi zavádění managementu CSR

14:25 – 14:35

Jarmila Beránková, Krajský úřad Jihomoravského kraje, manažerka kvality
Co může přinést pohled zvenčí (Národní cena ČR za CSR)?

14:35 – 15:00

Alan Malec, QUALIFORM, a. s., ředitel odboru posuzování shody
Poznatky z auditů systému managementu CSR

15:00 – 16:00

Ukončení konference, ochutnávka moravských vín, neformální diskuze

Součástí každého příspěvku je diskuze.
Konferenci moderují:

Jarmila Beránková, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vladimír Hřebíček, CEIT Consulting, s.r.o.

Přihlášky k účasti na konferenci je možno zasílat do 11. 11. 2014 na adresu:
Lea Dvořáková – QUALIFORM, a.s.

tel.: 606 808 748, e-mail: dvorakova@qualiform.cz

Účastnický poplatek 500, -Kč.
Fakturační údaje budou zaslány e-mailem na základě provedené registrace.

