Zveme Vás na III. ročník konference

Společenská
odpovědnost
ve všech
oblastech
lidské činnosti

19. – 20. listopadu 2015
Multifunkční centrum zámek Lednice

Organizátor: Jihomoravský kraj a QUALIFORM, a.s.
Pod záštitou:
JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Michala Štefla, předsedy Krajské hospodářské komory jižní Moravy
JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu
a obchodu a předsedy Rady kvality ČR
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Cíl konference
Poskytnout prostor pro konstruktivní sdílení zkušeností s proaktivním přístupem ke společenské
odpovědnosti (CSR) a vzájemné výměně dobrých praxí, které přispívají k udržitelnému rozvoji.

Témata
Praktické uplatňování CSR, zkušenosti se systémovým pojetím CSR v organizacích
Spolupráce veřejného sektoru se soukromým sektorem při prohlubování CSR
Zkušenosti sociálních podnikatelů, úspěšné projekty podpory technického a učňovského vzdělávání
Vyhlášení vítězů Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

Účastnický poplatek
1 000 Kč včetně DPH / 1 osoba
1 800 Kč včetně DPH / 2 osoby z téže organizace

při registraci do 30. 9. 2015 sleva 10 %

2 500 Kč včetně DPH / 3 a více osob z téže organizace

přednášející sleva 100 %

Účastnický poplatek zahrnuje: odborný program, konferenční materiály, prohlídku Zámecké jízdárny, večerní program, občerstvení,
osvědčení o absolvování konference
Účastnický poplatek nezahrnuje: ubytování a dopravu. Účastníci si na vlastní náklady zajišťují individuálně.
Informace o možnostech ubytování a dopravy budou poskytnuty organizátorem akce.

Registrace probíhá vyplněním on-line formuláře na adrese:
http://www.qualiform.cz/seminare/spolecenska-odpovednost-ve-vsech-oblastech-lidske-cinnosti.htm
Registrace bude uzavřena 6. 11. 2015.
Kontaktní osoba: Lea Vymlátilová – QUALIFORM, a.s., tel.: 606 808 748, e-mail: vymlatilova@qualiform.cz
Podrobné informace o programu na stránkách Asociace společenské odpovědnosti http://www.spolecenskaodpovednost.cz

„Vzdělání, podnikavost, úcta k lidem a prostředí.“

Partneři:

Společenská odpovědnost
ve všech oblastech lidské činnosti

1. den konference
19. 11. 2015
9:00 – 9:30

Registrace účastníků, coffee

9:30 – 10:00

Přivítání účastníků, zahájení konference
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Věra Vojáčková, MPA, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Jan Svobodník, EurChem, výkonný ředitel QUALIFORM, a. s.
JUDr. Ing. Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu
a obchodu a předseda Rady kvality ČR
Ing. Michal Štefl, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy
RNDr. Libor Kabát, starosta Lednice

10:00 – 10:10

„Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“

10:10 – 13:00

Panelová diskuze
„Podpora technického vzdělávání – od školky až po vysokou školu“

- prezentace projektu, Mgr. Miroslav Soja, ředitel

Výsledky spolupráce škol s podniky I programy podpory
1. Jihomoravský kraj
Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK
2. ZŠ a MŠ Pramínek – projekt technického vzdělávání předškoláků
PaedDr. Božena Havelková – ředitelka ZŠ a MŠ Pramínek
Ing. Miloš Filip, předseda představenstva Prefa Kompozity, a. s.
3. HESTEGO a. s. – odpovědná firma Jihomoravského kraje roku 2014
Ing. Monika Šimánková, Ph.D., statutární ředitelka
4. PRŮMSTAV, a. s. Praha
Mgr. Ivana Hlochová, vedoucí personálního oddělení
5. Třinecké železárny, a. s. – Střední odborná škola TŽ
Ing. Ivo Žižka, člen představenstva a ředitel pro personalistiku a administrativu
6. Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Mgr. Petr Kostík, ředitel

13:00 – 14:00

Oběd
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Společenská odpovědnost
ve všech oblastech lidské činnosti

1. den konference
19. 11. 2015
14:00 – 16:00

Panelová diskuze
„Sociální podnikání – jak na to?“
Úspěšné příklady sociálních podniků a projektů I rozvoj a podpora sociálního podnikání
1. Komora sociálních podniků, Simeva s. r. o.
Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva KSP
2. Kolibřík – sociální call centrum
Ing. Josef Novotný, ředitel
3. People in Safety s. r. o. – inteligentní záchranný modul
Jakub Zaviačič, jednatel
4. FOKUS Vysočina – služby pro duševně nemocné
Mgr. Anna Šimonová, ředitelka
Ing. Miroslav Kupec, Operations Director v Proofest International
5. Czechitas – ženy ženám o světě IT
Ing. Dita Přikrylová, zakladatelka a ředitelka
6. Grand Garden – zahradní terapie pro seniory
Ondřej Jahoda, zakladatel projektu

16:00 – 16:20

Coffee break

16:20 – 17:30

Medailonky laureátů Ceny hejtmana Jihomoravského kraje
za společenskou odpovědnost

19:30 – 23:00

Slavnostní předání Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou
odpovědnost
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Společenský večer
- degustace svatomartinských vín za doprovodu
cimbálové muziky Slovácko mladší
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Společenská odpovědnost
ve všech oblastech lidské činnosti

2. den konference
20. 11. 2015
Seznámení s programem druhého dne

9:00 – 9:10

Zkušenosti z auditů CSR

9:10 – 9:30

Ing. Miroslav Zálešák, zástupce ředitele odboru certifikace, manažer SM CO, auditor SM

Místo s dobrou adresou

9:30 – 9:50

- Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Brno
Ing. Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor ČR

„Na kole dětem“

9:50 - 10:10

– nadační fond Josefa Zimovčáka, sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí
Josef Zimovčák, vedoucí projektu

10:10 – 10:30

Pod křídly andělů

- o vzniku nové mateřské školy v klášteře Milosrdných bratří v Brně
Bc. Petra Škrdlíková, ředitelka

10:30 – 10:50

Odpovědná škola (Asociace společenské odpovědnosti)

10:50 – 11:10

Coffee break

11:10 – 11:30

„Tá vrbecká dědina“

Tomáš Bílek, starosta obce Vrbice

Platforma pro sociální bydlení

11:30 – 11:50

Bc. Jan Milota, ředitel

11:50 – 12:30

Grantová schémata / dotační tituly IROP

12:30 – 12:45

Ukončení konference

12:45 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:15

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK

„Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum“
– komentovaná prohlídka
Mgr. Miroslav Soja, ředitel
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