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PREDSLOV
„V Európe čoraz viac mladých ľudí na voľnej nohe či
živnostníkov (grafickí dizajnéri, novinári, umelci,
tlmočníci atď.) vytvárajú sociálne kooperatívy, aby si tak
zabezpečili stály príjem“.
„Vďaka kooperatívom môžu ťažiť zo sociálneho
zabezpečenia a zároveň flexibilne rozvíjať svoje vlastné
podnikanie. Zdieľajú tak riziká aj výhody s inými
mladými ľuďmi na báze princípov solidarity a
demokracie“. (1)
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Projekt YOUthCOOPs: Propagovanie sociálneho a
kooperatívneho podnikania mladých ľudí má za cieľ
prostredníctvom inovatívnych prístupov vytvoriť
mladým ľudom priaznivé podmienky pre podnikanie a
priblížiť tento systém čo najväčšiemu počtu mladých
tak, aby mohli naplno ťažiť z výhod, ktoré model
prináša.
Školenia vytvárajú predpoklad pre udržateľné pracovné
miesta a propagujú kooperatívy ako výhodné modely
podnikania v prospech organizácií mladých ľudí.
Model sociálnych kooperatívov nie je mladým ľuďom až
taký známy a to aj napriek tomu, že prispieva k
zamestnanosti a vytváraniu pracovných miest
prostredníctvom poskytovania plateného zamestnania a
samostatnej zárobkovej činnosti.
Môžu z neho ťažiť tak mestské, ako aj vidiecke oblasti a
osoby všetkých akademických a kvalifikačných úrovní,
vrátane čerstvých absolventov, ktorí majú obmedzené
vyhliadky na zamestnanie /Medzinárodná organizácia
práce (2012) Lepšia budúcnosť pre mladých ľudí: Čo
môžu kooperatívy ponúknuť/ [International Labour
Organisation (2012) A better future for young people:
What cooperatives can offer]
Trvalá udržateľnosť a perspektíva dlhodobého rozvoja
majú slúžiť ako motivačný faktor pre zakladanie
kooperatívov.
Takéto podniky predstavujú príležitosť napríklad pre
mládežnícke skupiny a to najmä pri presadzovaní svojho
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spoločenského poslania a zároveň pri vytváraní zisku pre
udržateľnosť a autonómiu organizácie v ktorej pôsobia.
Zisk z kooperatívu sa (aspoň čiastočne) reinvestuje s
cieľom plniť hlavné poslanie podniku; členovia spoločne
rozhodnú, na aký účel sa má použiť (napr. vybavenie,
diverzifikácia činností, školenia, atď.).
To znamená, že všetci členovia môžu rovnakým dielom
prispievať a rozhodovať o chode podniku.
Kooperatívy sú zvyčajne ekonomicky odolnejšie ako
mnohé iné formy podnikania a predstavujú udržateľnú
formu podnikania schopnú odolávať krízam a zachovať
hmotné zabezpečenie spoločenstiev, ktoré ich
využívajú.
Európske fórum mládeže kladne ohodnotilo snahu o
vytváranie pracovných vzťahov prostredníctvom
kooperatívov, nakoľko prinášajú určitú finančnú istotu
do samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá sama o sebe
patrí medzi rizikovejšie formy podnikania.
Táto brožúra má slúžiť ako pomôcka pre pracovníkov s
mládežou, školiteľov a začínajúcich podnikateľov, ktorí
rozmýšľajú nad založením kooperatívu.
Zahŕňa 3 vzdelávacie moduly, ktoré boli prispôsobené
konkrétnym potrebám a vznikli ako výsledok analýz
miestnych cieľových skupín, s ktorými riešitelia projektu
spolupracovali za účelom vylepšenia a optimalizácie
obsahu tejto publikácie.
--
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Analýza zahŕňala učebné a cieľové aspekty návrhu
(najvhodnejšie postupy, metodiky, riziká atď.); a slúžila
ako podklad pre vypracovanie učebných metód a
modulov.
Cieľovými skupinami prieskumov boli mládežnícke
združenia, pracovníci s mládežou, mladí ľudia a
odborníci na akademické prednášky o podnikaní, ako aj
perspektívni mladí podnikatelia.
Napriek tomu, že sociálne potreby môžu byť špecifické
pre každú krajinu alebo oblasť, národný prieskum
preukázal podobné výsledky, pokiaľ ide o možnosti,
ktoré ponúkajú sociálne kooperatívy či už z hľadiska
sociálneho vplyvu, alebo ekonomickej udržateľnosti.
Keď sme sa pýtali respondentov na zručnosti a
kompetencie potrebné na adekvátne riadenie a
podporu sociálneho podnikania / kooperatívov, okrem
zručností týkajúcich sa financií, účtovníctva a
administratívy uvádzali v zásade mnoho sociálnych
zručností:
- Motivácia a vedenie, ktoré propaguje princípy a
hodnoty, akými sú napríklad spoluúčasť, empatia,
solidarita, atď…
- Schopnosť viesť dialóg a vyjednávať
- Entuziazmus, motivácia a oduševnenie
- Riadenie času
- Odolnosť
- Kritické myslenie
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Analýza takisto poskytla všeobecný obraz o
rozhodujúcich faktoroch, ktoré prispievajú k úspešnej
implementácii modelu sociálneho podnikania:
- Analýza kontextu
- Vhodný obchodný plán a riadenie
- Trvalá udržateľnosť časom
- Flexibilita
a
prispôsobenie
sa
novým
podmienkam
- Budovanie siete a dobrý tím
- Projektová komunikácia a marketing
Analýza cieľových skupín vytvorila spoločný obraz o
najväčších prekážkach pri implementácii sociálneho
podnikania.
Účastníci sa zhodli na tom, že najväčšie prekážky tvorí
administratíva, byrokracia a problémy získať počiatočnú
investíciu.
Ďalšie prekážky vyplývali z hľadania inovatívnych
ziskových riešení a z faktu, že sociálne benefity zvyčajne
nevzniknú v krátkodobom časovom horizonte.
Vzdelávacie moduly obsiahnuté v tejto brožúre majú za
cieľ pomôcť mladým členom kooperatívnych podnikov.
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O PROJEKTE
Kontext
EÚ
podporuje
členské
štáty
pri
znižovaní
nezamestnanosti
a
zároveň
zvyšovaní
miery
zamestnanosti mladých ľudí v súlade so širším cieľom
EÚ dosiahnuť 75% mieru zamestnanosti obyvateľstva v
produktívnom veku (20 - 64 rokov).
Prečo je dôležité, aby EÚ podporovala zamestnávanie
mladých ľudí?
● V roku 2019 bolo v EÚ nezamestnaných viac ako
3,3 milióna mladých ľudí (vo veku 15 - 24 rokov).
● V roku 2018 viac ako 5,5 milióna mladých ľudí
(vo veku 15 - 24 rokov) nebolo v EÚ ani
zamestnaných a nezúčastňovali sa
ani na
vzdelávaní alebo odbornej príprave.
● Aj keď sa miera nezamestnanosti mladých ľudí
znížila z 24 % v roku 2013 na menej ako 15 % v
roku 2019, je v EÚ ešte stále veľmi vysoká (v
niekoľkých krajinách viac ako 30 %) a stále viac
ako dvojnásobná oproti celkovej miere
nezamestnanosti (menej ako 7 %). Medzi
jednotlivými krajinami bývajú veľké rozdiely,
ktoré sú často neviditeľné.
● Pomoc mladým ľuďom pri vstupe a zotrvávaní na
trhu práce pomáha podporovať ekonomický rast
krajiny a vytvárať lepšie životné podmienky.
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● Mladí ľudia čelia špecifickým problémom pri
prechode zo školy do práce. Keďže sú na trhu
práce noví, je menej pravdepodobné, že si nájdu
zamestnanie, alebo sú často zamestnaní na dobu
určitú alebo na čiastočný úväzok.
● Mladí ľudia sú ľahšie prepustení, ak sa
ekonomika oslabí.
● Miera nezamestnanosti mladých ľudí je do
značnej miery ovplyvnená ekonomikou, ale
môžu ju spôsobiť aj štrukturálne problémy.
● Medzi
štrukturálne
problémy
patria
neuspokojivé výsledky vo vzdelávaní a odbornej
príprave, segmentácia na trhu práce a niekedy
nedostatočné možnosti úradu práce nájsť
mladým zamestnanie šité na mieru a to najmä
tým
najzraniteľnejším.
(viac
informácií:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=103
6)
Obavy z vysokej miery nezamestnanosti, ktorá postihuje
mladšie generácie v Európe podnietili diskusie o riešení
problému prístupu mladých ľudí na trh práce. Jednou z
možností je práve podpora samostatnej zárobkovej
činnosti a podnikateľského vzdelávania. To je zrejmé aj
pri pohľade na hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020
„Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“,
ktorá sa zameriava na podporu podnikania, samostatnej
zárobkovej činnosti a inovácií - [KOM (2010) 682 v
konečnom znení: 18]. V súčasnosti je sociálne
podnikanie hlavnou témou, ktorou by sa mali
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mládežnícke združenia zaoberať, aby sa stali
ekonomicky udržateľnými a naďalej plnili svoje
spoločenské poslanie. Žiaľ kooperatívny model nebol
zatiaľ predmetom dostatočného prieskumu.
V mnohých krajinách nie sú kooperatívy obsiahnuté v
školských osnovách a tak mladí ľudia nemajú možnosť
dozvedieť sa o tejto forme podnikania počas štúdia.
Bežné vzdelávacie služby v oblasti podnikateľského
vzdelávania a podpory podnikania tiež zanedbávajú
tento model spolupráce. Aj v prípade, že promotéri
kooperatívy predstavia potenciálnym členom, často
podceňujú potrebu budovania kapacít a zručností v
oblasti riadenia podniku ako aj význam osobitného
školenia (ILO 2012). Všetky tieto nedostatky obmedzujú
možnosť mladých ľudí zvoliť si tento druh spolupráce.
Projekt má za cieľ prostredníctvom inovatívnych
prístupov vytvoriť mladým ľudom priaznivé podmienky
pre podnikanie a priblížiť tento systém čo najväčšiemu
počtu mladých tak, aby mohli naplno ťažiť z výhod,
ktoré model prináša.
Ciele projektu
Všeobecné ciele:
Propagovať
model
sociálneho
kooperatívneho
podnikania medzi mladými ľuďmi ako udržateľného
obchodného modelu pre mládežnícke organizácie a ako
nástroj prispievajúci k boju proti nezamestnanosti
mladých ľudí.
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Špecifické ciele:
- implementovať inovatívne postupy práce s mládežou v
sociálnom a kooperatívnom podnikaní medzi
európskymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti
mládeže;
- vytvoriť a realizovať originálny vzdelávací program s
cieľom poskytnúť mládežníckym organizáciám a mladým
ľuďom zručnosti v podnikaní v sociálnom kooperatíve;
- zvýšiť zmysel pre iniciatívu a spoločenské podnikanie
mladých ľudí v celej Európe;
- zabezpečiť, aby boli modely a nástroje odbornej
prípravy použiteľné, opakovateľné a užitočné na
európskej úrovni pre profesionálov, pedagógov,
mládežnícke organizácie a združenia.
Výstupy projektu pozostávajú z 3 učebných modulov
obsiahnutých v tejto brožúre, založených na
skúsenostiach partnerov projektu prostredníctvom
poskytovania školení pre cieľové skupiny na tému
sociálnych kooperatívov.
Pracovníci s mládežou a školitelia z rôznych miestnych
spoločenstiev v Európe sa zúčastnili vzdelávacích aktivít
organizovaných s cieľom otestovať a zdokonaliť učebné
modely na nadnárodnej úrovni. Výsledkom bola cieľová
skupina vybavená vedomosťami, nástrojmi a kľúčovými
kompetenciami súvisiacimi so sociálnym podnikaním;
Skupina potenciálnych mladých sociálnych podnikateľov
(vo veku 18-30 rokov) ktorí majú nápad na malé
podnikanie alebo začali malý projekt sociálneho /
podnikového rozvoja / rozvoja komunity, testovala
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obsah modulov v kombinovanej príprave s cieľom
podporiť zlepšenie schopností cieľových skupín v
sociálnom kooperatívnom podnikaní.
Druhým hmatateľným výstupom je portál otvoreného
vzdelávania YouthCoops Open Learning Portal (E-Portal:
https://youthcoopsportal.eu), ktorého cieľom je
implementácia online školení a zlepšenie zručností
cieľovej skupiny v oblasti samostatnej zárobkovej
činnosti.
Online portál predstavuje ideálny priestor na výmenu
skúseností a prenos know-how medzi školiteľmi a
účastníkmi školenia, zdieľanie postupov a cenných
poznatkov o rôznych aspektoch implementácie
podnikania, a to vďaka spolupráci medzi odborníkmi z
rôznych krajín a sektorov týkajúcich sa podnikateľského
vzdelávania.
Online portál takisto ponúka dynamické tréningové
prostredie, ktoré zvýši príležitosti na vytváranie sietí
medzi používateľmi.
Multikultúrne pozadie zvyšuje medzikultúrne
spoločenské aktivity partnerov a cieľových skupín a
zároveň prispieva k budovaniu ich sociálnych zručností.
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PARTNERSTVO
Konzorcium tvorí 6 organizácií z Bulharska, Talianska,
Slovenska a Španielska.
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. je španielska vzdelávacia
agentúra, ktorá sprostredkúva stáže a vzdelávacie
programy pre študentov, pedagogických zamestnancov,
nezamestnaných, mladých pracovníkov a organizácie z
celej Európy.
Sústredí sa najmä na poskytovanie vzdelávania a
zlepšovanie kariérnych vyhliadok na územiach, ktoré z
ekonomického, historického a sociálneho hľadiska majú
potenciál.
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PROMIMPRESA SRL
Promimpresa srl je súkromná spoločnosť, ktorá
poskytuje vzdelávacie služby malým a stredným
podnikom, verejným subjektom a výrobným a servisným
spoločnostiam pôsobiacim v rôznych oblastiach. Poskytované služby:
- Kontinuálne vzdelávanie so zameraním na kurzy
cudzích jazykov určené pre podniky
- Programy odbornej prípravy pre nezamestnaných (t.j.
odborné vzdelávanie)
- Nábor (Agentúra práce pre činnosti výskumu a
sprostredkovania práce akreditovaná talianskym
ministerstvom práce)
- On-line kurzy (Promimpresa je e-learningovým
strediskom Telematickej univerzity Pegaso).
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PRISM - PROMOZIONE INTERNAZIONALE SICILIA –
MONDO
PRISM podporuje sociálny, kultúrny a ekonomický
rozvoj územia, na ktorom pôsobí. Monitoruje a
podporuje rozvojové politiky presadzované miestnymi a
nadnárodnými orgánmi, najmä Európskou úniou
prostredníctvom štrukturálnych fondov a programov
priameho financovania riadených Európskou komisiou
alebo jej výkonnými agentúrami.
Poslaním organizácie PRISM je podpora rozvoja, ktorý
je:
- na miestnej úrovni: podporovaním územnej identity a
potenciálu endogénnych zdrojov; - tento druh rozvoja je
založený na efektívnej miestnej správe a rozvoji
sociálneho kapitálu; - udržateľný: uspokojovaním
potrieb súčasných generácií s ohľadom na budúce
generácie.
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MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL
Magenta Consultancy je poradenská spoločnosť
zameraná na vzdelávanie a európske projekty. Vznikla v
roku 2003 a špecializuje sa na podporu rodovej rovnosti
a sociálneho rozvoja na regionálnej, národnej a
európskej úrovni. Cieľovú skupinu tvoria všetky
generácie. Magenta Consultancy sa angažuje v školskej,
mládežníckej, vysokoškolskej a odbornej príprave a
pracuje aj s odborníkmi.
Programy sú zamerané najmä na tieto oblasti:
- Rodová rovnosť a prevencia nasilia.
- Sociálna integrácia.
- Duševné a fyzické zdravie: kognitívna stimulácia,
programy emočnej inteligencie, projekty sociálnych
zručností, koučing.
- Prístup na trh práce a podpora podnikania.
- Gramotnosť, posilnenie postavenia a kľúčové
kompetencie.
- Mládež: sociálna integrácia, pracovná orientácia,
podpora podnikania, kvalitné trávenie voľného času,
zdravé návyky a drogová prevencia, aktívne
občianstvo, emočná inteligencia a sociálne zručnosti,
riešenie konfliktov atď.
- Aktívne starnutie.
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ECQ LTD - EUROPEAN CENTER FOR QUALITY
ECQ LTD bolo založené v roku 2001. Spočiatku sa
zameriavalo predovšetkým na podporu malých a
stredných bulharských podnikov pri vývoji a
implementácii inovácií, ako aj systémov riadenia kvality
podľa rôznych medzinárodne uznávaných štandardov.
Napriek tomu, ako organizácia s rôznymi odbornými
znalosťami, silným tvorivým potenciálom a rozsiahlou
sieťou pre spoluprácu zahŕňajúcou oblasť vzdelávania a
výskumu a obchodného sektora prevzala zodpovednosť
a iniciatívu na podporu a uľahčenie spolupráce a
výmeny znalostí medzi oblasťou vzdelávania
(formálneho a neformálneho) a svetom práce.
V rámci týchto iniciatív získala odborné znalosti a trvalý
záujem o prácu s mládežou a dospelými, najmä pokiaľ
ide o zamestnateľnosť, podporu politík trhu práce a
neformálne vzdelávanie zamerané na mladých
absolventov a ľudí vstupujúcich na trh práce. Medzi
kľúčové oblasti súčasnej činnosti centra patrí
navrhovanie a realizácia tréningových programov pre
podnikateľské subjekty a zamestnancov a koncepcia a
realizácia tréningových programov zameraných na
budovanie schopností študentov (a ľudí vo
všeobecnosti) zamestnať sa.

ICEP - INSTITUTE OF EUROPEAN CERTIFICATION OF
PERSONNEL s.r.o.
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Spoločnosť ICEP s.r.o. bola založená v roku 2009 a má
ústredie v Bratislave. Je súčasťou skupiny W a zameriava
sa na oblasť inšpekčných, hodnotiacich a certifikačných
aktivít vďaka viac ako pätnásťročným skúsenostiam v
tomto odbore.
ICEP s.r.o. je od roku 2010 jediným legálne
registrovaným vlastníkom ochrannej známky ICEP na
celom svete. ICEP - Inštitút európskej certifikácie
pracovníkov vznikol s cieľom prispieť k rastu
dôveryhodnosti
medzinárodného
certifikačného
systému práce a dobrovoľníckej práce prostredníctvom
kvalifikácie (operátori).
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- Vzdelávací modul č. 1 „Od sociálnych
potrieb k sociálnej inovácii“
Cieľom modulu je poskytnúť účastníkom potrebné
zručnosti na identifikáciu a analýzu sociálnych potrieb
vo svojej komunite a na uspokojenie týchto potrieb
pomocou stratégií sociálnej inovácie.
Ciele modulu
Nižšie uvádzame vzdelávacie ciele:
- Analyzovať a „pochopiť“ kontext, v ktorom pracujú a
žijú;
- Identifikovať potreby a vytvoriť podnikateľské návrhy;
- Navrhovať komunitné sociálne projekty skrze
analytické kroky a strategické plánovanie;
- Identifikovať inovatívne riešenia na riešenie
komunitných výziev;
- Používať všetky informácie a materiály pre cieľové
skupiny školenia.
Čo je to „sociálna inovácia“?
Sociálna inovácia je nové riešenie, ktorým môže byť
produkt, služba, proces atď., ktoré zároveň uspokojuje
sociálne potreby lepším spôsobom ako doposiaľ
existujúce riešenia.
Sociálna inovácia sa považuje za jeden zo spôsobov
prispievania k hospodárskemu rastu a súčasne
podporuje udržateľnosť a riešenie sociálnych
18

problémov. Je jedným z hlavných bodov európskych
programov. V celej Európe existuje veľa sociálnych,
hospodárskych a environmentálnych problémov, ktoré
tradičné postupy používané vládami, podnikmi a
občianskou spoločnosťou nedokázali vyriešiť. Sociálna
inovácia sa môže uskutočňovať vo vláde; v ziskovom a
neziskovom sektore, alebo v rámci oblastí medzi nimi.
Existuje veľa rôznych definícií sociálnej inovácie.
Sociálne inovácie sú v zásade novým prístupom na
uspokojenie sociálnych potrieb. Tieto riešenia sú
vytvárané s cieľom rozšíriť a posilniť občiansku
spoločnosť. Sociálna inovácia má medziodvetvový
prístup a univerzálne využitie. Zameriavajú sa na
inovačný proces - formovanie inovácií a ich zmeny, ako
aj na nové pracovné miesta a formy spolupráce
(obchodné modely); najmä na tie, ktoré sa usilujú o
dosiahnutie udržateľnej spoločnosti.
Existuje veľa rôznych čŕt sociálnej inovácie:
◊ Je nová: Inovácia by mala byť „nová“ pre
príjemcov, na ktorých sa zameriava, ale nemusí
byť nová vo svete.
◊ Uspokojuje sociálnu potrebu: Inovácie sa
vytvárajú s úmyslom uspokojiť sociálnu potrebu
pozitívnym alebo prospešným spôsobom.
◊ Je realizovaná v praxi: Na rozdiel od sociálnych
vynálezov, ktoré predstavujú nové a ešte
neodskúšané nápady, sú sociálne inovácie
myšlienkami, ktoré sa osvedčili.
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◊

Zapojenie príjemcov: Príjemcovia sa podieľajú na
rozvoji sociálnej inovácie alebo na jej riadení.
Môže sa uskutočniť aj prostredníctvom aktérov,
ktorí priamo podporujú príjemcov.
Transformácia sociálnych vzťahov: Transformačná
sociálna inovácia prináša nielen nové prístupy k zdanlivo
neriešiteľným problémom, ale je úspešná aj pri zmene
spoločenských inštitúcií, ktoré problém spôsobili.
Čo je to „sociálna ekonomika“?
Sociálnu ekonomiku tvorí rozmanitá škála podnikov a
organizácií, ako sú kooperatívy, spoločnosti, združenia,
nadácie, sociálne podniky a inštitúcie.
V súčasnosti sme svedkami vzniku nového
ekonomického modelu, ktorý má široké dôsledky pre
budúcnosť verejných služieb a komunitných potrieb.
Tento ekonomický model možno vidieť v mnohých
oblastiach - od životného prostredia po vzdelávanie, od
blahobytu po energiu atď. Tento ekonomický model
kombinuje niektoré staré prvky ekonomiky a veľa
nových, či inovatívnych prvkov; a nazýva sa „sociálna
ekonomika“.
Existuje niekoľko rôznych čŕt sociálnej ekonomiky:
◊ Intenzívne využívanie distribuovaných sietí na
udržanie a správu vzťahov prostredníctvom
širokopásmových,
mobilných
a
iných
komunikačných prostriedkov.
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◊
◊

Prepojenie medzi výrobou a spotrebou.
Dôraz na spoluprácu a časté interakcie,
starostlivosť a údržbu, a nie na jednorazovú
spotrebu.
◊ Hodnoty a poslanie sú v popredí.
Túto ekonomiku možno nájsť v častiach verejného
sektora, neziskových organizácií a tiež na komerčných
trhoch, hoci sa jej najviac darí na miestach, kde sa tieto
odvetvia prekrývajú.
Čo je to „sociálny podnik“?
Sociálny podnik možno definovať ako „nedividendovú
spoločnosť vytvorenú za účelom riešenia sociálneho
problému“.
Sociálne podnikanie je podnikanie zamerané na riešenie
sociálnych problémov. Investície v takomto podniku sú
zamerané výlučne na prispievanie k sociálnym
potrebám komunity a nie iba na účely zisku. Investor
však môže svoje peniaze po určitom čase získať späť.
Zisk síce nie je hlavným účelom organizácie, napriek
tomu však môžu organizácie pôsobiace v oblasti
sociálneho podnikania dosahovať zisky. Udržateľnosť
organizácie je koniec koncov dôležitá a zisk je jedným z
prostriedkov na jej dosiahnutie. Sociálne podniky
spravidla nemôžu dosahovať zisky presahujúce
investície.
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Profesor Muhammad Yunus, nositeľ Nobelovej ceny za
mier, navrhuje typ podnikania, ktorý funguje na
rovnakých trhoch ako súčasné podniky maximalizujúce
zisk a zároveň plní účel kolektívneho prospechu.
V roku 2016 Yunus vyhlásil: „Sociálny podnik je podnik,
ktorého účelom je riešenie sociálnych problémov a nie
zarábanie peňazí pre svojich investorov. Je to
bezstratová spoločnosť bez dividend. Investor môže
získať späť svoj investičný kapitál, okrem toho však
investori nemajú vyťažiť žiaden iný zisk v podobe
dividend. Tieto zisky zostávajú spoločnosti a používajú
sa na rozšírenie jej dosahu, zlepšenie kvality produktu
alebo služby, ktorú poskytuje, a na znižovania nákladov
na
produkt
alebo
službu.
Ak
efektívnosť,
konkurencieschopnosť a dynamiku sveta podnikania
bude možné využiť na riešenie konkrétnych sociálnych
problémov, svet sa stane oveľa lepším miestom.“
Čo je to „sociálny kooperatív“?
Sociálne kooperatívy existujú za účelom poskytovania
sociálnych služieb, ako je starostlivosť o deti, starších
ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pomoc pri
zaraďovaní nezamestnaných ľudí na trh práce.
Sociálne kooperatívy poskytujú služby všeobecného
záujmu a zapájajú sa do reintegrácie znevýhodnených a
marginalizovaných
pracovníkov
(zdravotne
postihnutých, dlhodobo nezamestnaných, bývalých
väzňov, závislých atď.) prostredníctvom práce. Takéto
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kooperatívy sú rozšírené najmä v Taliansku, ale existujú
aj v iných európskych krajinách.
Najmä od 70. rokov po celom svete vznikajú nové typy
kooperatívov reagujúcich na nenaplnené potreby,
najmä v oblasti poskytovania sociálnych služieb a
pracovnej integrácie. V niektorých krajinách si postupne
získali svoje vlastné právne postavenie pod rôznymi
názvami, ako napríklad „sociálny kooperatív“,
„kooperatív sociálnej solidarity“, „kooperatív sociálnej
iniciatívy“, „kooperatív solidarity“ a „kooperatív
kolektívneho záujmu“, zdôrazňujúc význam tohto
nového fenoménu v rámci kooperatívneho hnutia.
Existuje niekoľko rôznych čŕt sociálneho kooperatívu:
◊ Explicitné poslanie všeobecného záujmu:
Najvýraznejšou charakteristikou sociálnych
družstiev je to, že ich primárnym zameraním je
oblasť verejného záujmu, čo sa priamo odráža na
výrobe tovarov a poskytovaní služieb.
◊ Neštátny charakter: Rovnako ako všetky
kooperatívy, aj sociálne kooperatívy sú neštátne
hospodárske subjekty založené na voľnom
združovaní osôb, a to aj napriek skutočnosti, že
činnosti, ktoré vykonávajú, sú vzhľadom na
charakter všeobecného záujmu ich činností často
financované z verejného rozpočtu.
◊ Štruktúra členstva viacerých zainteresovaných
strán:
Štruktúra
členstva
viacerých
zainteresovaných strán je vzor riadenia, v
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ktorom sú alebo môžu byť členmi kooperatívov
rôzne typy zainteresovaných strán a spoločne
vlastniť a demokraticky riadiť podnik. Takáto
štruktúra je inovatívnym príspevkom sociálnych
kooperatívov k rozvoju demokratického a
participatívneho riadenia (ako odpoveď na
všeobecný záujem ich poslania a na účinnú
realizáciu projektov).
◊ Podstatné zastúpenie z radov pracovníkov
Zloženie
štruktúry
riadenia
viacerých
zainteresovaných strán sa môže líšiť na základe
rôznych okolností. Pracovníci by mali byť
zastúpení vo všetkých možných štruktúrach
riadenia, pretože sú jednou z hlavných
zainteresovaných strán sociálnych kooperatívov
a to buď ako poskytovatelia služieb, alebo ako
účastníci pracovných integračných aktivít.
Neobmedzené alebo obmedzené rozdeľovanie
prebytku: Vzhľadom na to, že prerozdeľovanie prebytku
členom kooperatíva sa vykonáva úmerne k transakciám
medzi nimi a koperatívom, jedná sa o úpravu
transakčnej ceny. Nerozdeľovanie alebo obmedzené
rozdeľovanie prebytku v sociálnych kooperatívoch je
ďalším z dôkazov, že ich hlavným cieľom je poslanie
všeobecného záujmu.
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Princípy spolupráce v kooperatívoch
Princípy spolupráce sú usmerneniami, pomocou ktorých
kooperatívy uplatňujú svoje hodnoty v praxi.
1. Dobrovoľné a otvorené členstvo
Kooperatívy sú dobrovoľnícke organizácie otvorené
všetkým oprávneným osobám bez diskriminácie na
základe pohlavia, sociálnej, rasovej, politickej alebo
náboženskej príslušnosti.
2. Demokratické riadenie
Kooperatívy sú demokratické organizácie riadené
členmi, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe politík a
rozhodovaní. Zastupujú ich tak muži, ako aj ženy. V
primárnych kooperatívoch majú členovia rovnaké
volebné práva (jeden člen = jeden hlas). Všetky ostatné
súčasti kooperatívov sú taktiež riadené demokratickým
spôsobom.
3. Ekonomická účasť členov
Členovia rovnakým dielom prispievajú a demokraticky
riadia kapitál svojej spolupráce. Aspoň časť tohto
kapitálu sa zvyčajne stáva spoločným majetkom
kooperatíva. Ak je to možné, členovia obvykle dostávajú
obmedzenú kompenzáciu z kapitálu, ktorý investovali
(jedna z podmienok získania členstva). Členovia
prideľujú prebytky na niektoré alebo všetky z týchto
účelov: rozvoj spolupráce, vytvorenie rezerv, z ktorých
aspoň časť je nedeliteľná; odmieňanie členov v pomere
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k ich transakciám s kooperatívom; a podpora ďalších
schválených aktivít.
4. Autonómia a nezávislosť
Kooperatívy sú autonómne svojpomocné organizácie
riadené svojimi členmi. Ak uzavrú dohody s inými
organizáciami vrátane vlád alebo získajú kapitál z
externých zdrojov, urobia to za podmienok, ktoré
zabezpečia demokratické riadenie za zachovania
autonómie.

5. Vzdelávanie, školenia a informácie
Družstvá svojim členom, voleným zástupcom,
manažérom a zamestnancom poskytujú vzdelávanie a
školenia, aby tak mohli účinne prispievať k rozvoju
svojich kooperatívov. Taktiež informujú širokú verejnosť
- najmä mladých ľudí a mienkotvorcov - o podstate a
výhodách takéhoto druhu spolupráce.
6. Spolupráca medzi kooperatívami
Kooperatívy posilňujú svoju spoluprácu prostredníctvom
miestnych, národných, regionálnych a medzinárodných
štruktúr.
7. Verejný záujem
Družstvá pracujú na udržateľnom rozvoji komunít
prostredníctvom politík schválených svojimi členmi.
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Úvod do modelu sociálneho podnikania
Model sociálneho podnikania je štruktúra, dizajn alebo
rámec, ktorým sa riadi sociálne podnikanie s cieľom
dosiahnuť pozitívnu zmenu pri zachovaní zdravej
finančnej návratnosti.
Organizácie, ktoré prijali model sociálneho podnikania
využívajú nástroje sociálnych médií a sietí na
komunikáciu a interakciu s externým publikom vrátane
zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, potenciálnych
zamestnancov, dodávateľov a partnerov.
Organizácia, ktorá prijala model sociálneho podnikania,
bude časom vykazovať nasledujúce charakteristiky:
◊ Prepojenosť: Zamestnanci budú v reálnom čase
spolupracovať s ostatnými zamestnancami a
jednotlivcami, ako sú zákazníci, partneri, médiá
atď. Okrem toho budú môcť používať rôzne
mediálne nástroje; čet, textové správy, hovory,
e-maily atď.
◊ Sociálnosť: Zamestnanci budú autentickí,
nápomocní a transparentní pri vonkajších
interakciách. Zamestnanci budú voľne zdieľať
informácie o svojich produktoch alebo službách.
◊ Prítomnosť on-line: Vyššie uvedené interakcie
so zákazníkmi, partnermi atď. sa môžu
uskutočňovať
na
webových
stránkach
organizácie, účte sociálnych médií alebo
kdekoľvek inde on-line.
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◊

„Smart“:
Organizácie
budú
pomocou
komplexných analytických nástrojov skúmať
mieru plnenia uvedených charakteristík a
vyhodnocovať
zodpovedajúce
obchodné
výsledky a pravidelne prispôsobovať a
zdokonaľovať postupy s cieľom zvýšiť efektivitu.

Úvod do modelu podnikateľského plánu (Business
Model Canvas)
Model podnikateľského plánu je nástroj na vytvorenie
solídneho modelu podnikania vášho sociálneho
podniku. Je to tiež nástroj na spoluprácu, ktorý vám
pomôže predstaviť rôzne obchodné modely vašim
partnerom a vytvoriť nové.
Model podnikateľského plánu dokáže zjednodušiť
koncept obchodného modelu a zároveň zachytiť
zložitosť fungovania podnikov. Je to užitočným
nástrojom na identifikovanie obchodného modelu firmy
a na podporu inovácií. Sociálne podnikanie nie je
výnimkou, pretože všetky organizácie musia vykazovať
dostatočné príjmy, aby prežili. Sociálny podnik má však
odlišné definície a charakteristiky ako obchodný podnik
a preto model vyžaduje určité úpravy.
Business Model Canvas je jednoduchý, relevantný a
zrozumiteľný, pričom však nezjednodušuje zložitosť
fungovania podnikov (Osterwalder & Pigneur, 2010, s.
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15). A preto umožňuje diskusiu zainteresovaných strán o
podnikaní.
Pozostáva z 9 častí (blokov):
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Nasledujúce otázky vám pomôžu vyplniť všetky
segmenty modelu.
⇒ Krok 1: Zákaznícke segmenty (Kto sú zákazníci?
Čo si myslia? Čo vidia? Čo cítia? Čo robia?)
⇒ Krok 2: Hodnotové návrhy (Prečo si zákazníci
kúpia alebo využijú tento produkt, alebo
službu)?
⇒ Krok 3: Komunikačné kanály (Ako budete svoje
produkty, alebo služby propagovať, predávať a
dodávať? Prečo? Bude to fungovať?)
⇒ Krok 4: Vzťahy so zákazníkmi (Ako budete
komunikovať so zákazníkom?)
⇒ Krok 5: Výnosy (Za čo sú zákazníci ochotní
zaplatiť? Aký je model výnosov? Cenová
stratégia?)
⇒ Krok 6: Kľúčové aktivity (Aké kľúčové aktivity
bude vyžadovať váš hodnotový návrh?)
⇒ Krok 7: Kľúčové zdroje (Čím jedinečným musia
podniky
disponovať,
aby
boli
konkurencieschopné?)
⇒ Krok 8: Kľúčové partnerstvá (Ktoré kľúčové
činnosti vykonávajú partneri a ktoré nemusíte
vykonávať vy?)
⇒ Krok 9: Štruktúra nákladov (Aké sú
najdôležitejšie náklady vo vašom obchodnom
modeli? Ako súvisia s výnosmi?)
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VZDELÁVACÍ MODUL 2: Sociálne podnikanie a sociálne
kooperatívy
Modul „Sociálne podnikanie a sociálne kooperatívy“ sa
zameriava na analýzu sociálne kooperatívov a ich
hlavných čŕt.
Modul predstavuje všetky kroky na založenie
kooperatívu, od reakcií na sociálne potreby až po
realizáciu služieb kooperatívov.
Ciele modulu
Nižšie uvádzame vzdelávacie ciele:
- ako plánovať sociálne kooperatívne podnikanie;
- ako nájsť vhodných partnerov a zainteresované strany;
- ako rozumieť kooperatívnym finančným modelom a
riadeniu;
- ako využiť všetky informácie a materiály zo školenia s
cieľom uplatniť ich na celú cieľovú skupinu.
Definovanie sociálnych problémov
Prvým krokom úspešného projektu je rozhodnúť sa, čo
by ste chceli pre svoju komunitu urobiť. To vo veľkej
miere závisí od toho, čo vaša komunita potrebuje.
Vašou komunitou môže byť vaše okolie, trieda, škola,
menšinová skupina, do ktorej patríte, alebo skupina
ľudí, s ktorými zdieľate rovnaké ciele atď.
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Komunita je skupina ľudí, ktorí majú evidentné spoločné
pripojenie. Je potrebné identifikovať komunitu, na ktorú
sa chcete sústrediť. Ak ste ju ešte neidentifikovali,
venujte prosím 15 minút na zodpovedanie nasledujúcich
otázok:
◊
◊
◊
◊

Ako by ste popísali komunitu, s ktorou sa chcete
zaoberať?
Aké skupiny ľudí v nej žijú? Majú nejaké
špeciálne potreby?
Ako by ste popísali členov danej komunity?
Kto sú vodcovia a hovorcovia danej komunity?
Existujú nejaké špeciálne podskupiny?

Po zodpovedaní týchto otázok by ste mali mať jasnejší
obraz o svojej cieľovej komunite. Teraz poznáte svoj cieľ
a môžete sa zamerať na problémy, ktoré sa v komunite
vyskytujú.
Nasledujúce otázky vám môžu pomôcť pri zostavovaní
zoznamu všetkých možných problémov a potrieb vo
vami zvolenej komunite:
◊ Aké sú hlavné problémy vo vašej komunite?
◊ Aký je najnaliehavejší problém?
◊ Aký je najviac medializovaný problém?
◊ Aký je najväčší problém, ktorý je potrebné vo
vašej komunite vyriešiť?
◊ Čo sa zdá byť najjednoduchším riešením?
◊ Existuje nejaký dlhodobý problém?
◊ Vyskytli sa nejaké nové problémy?
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Využite nasledujúcich 30 minút na vytvorenie zoznamu
všetkých možných problémov a potrieb.
Analýza stromu problémov
Práve ste identifikovali problém, ktorý treba vyriešiť.
Teraz treba analyzovať príčiny a následky tohto
problému.
Existuje veľmi jednoduchý diagram s názvom „Strom
problémov“, ktorý vytvára komplexný obraz súčasnej
negatívnej situácie. Vezmite si prázdny papier a do
stredu načrtnite hlavný problém (ako kmeň), dôsledky
problému do hornej časti (koruna) a hlavné príčiny na
spodok (korene).
Toto predstavuje situáciu týkajúcu sa Vami vybranej
oblasti podnikania.
Vyplňte „Strom problémov“ podľa uvedených inštrukcií:
◊ Začnite s uvedením základného problému
súčasnej
situácie.
◊

◊

Identifikujte hlavné problémy, ktoré s
problémom súvisia (pomocou brainstormingu), a
každý zaznamenajte do samostatného políčka.
Stanovte hierarchiu príčin a následkov:
problémy, ktoré sú priamou príčinou hlavného
problému zaznamenajte do spodných políčok a
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◊

problémy, ktoré sú priamymi následkami
hlavného problému do vrchných políčok.
Prepojte problémy pomocou šípok príčin a
následkov.

Ak si potrebujete ešte niečo ujasniť:
⮚ Napíšte problém do vety vo forme:
‘Podmet - sloveso - predmet’
⮚ Problémy formulujte ako negatívne situácie.
⮚ Každé políčko by malo obsahovať iba jeden
problém.
⮚ Problémy musia byť súčasné, nie budúce alebo
potenciálne.
⮚ Vyvarujte sa zovšeobecňovaniam a buďte
konkrétni.

Príklad „Stromu problémov“:
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Využite najbližšiu hodinu na analýzu svojho vlastného
„Stromu problémov“.
Vytvorte návrh
Teraz hlbšie analyzujte sociálne potreby, na ktoré sa
chcete zamerať. Už ste vyhotovili zoznam svojich
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vlastných záujmov a sociálnych potrieb vo svojej
komunite. Porovnajte zoznam oblastí vášho záujmu so
zoznamom sociálnych potrieb vo vašej komunite a
zistite, či existuje medzi nimi nejaké prepojenie.
V prípade, že medzi nimi nevidíte priame prepojenie,
pokúste sa nájsť oblasti, ktoré sú nejakým spôsobom
blízko prepojené tretími stranami.
◊
◊
◊
◊
◊

Ste pripravení na tomto probléme pracovať
hlbšie?
Prosím, identifikujte sociálne potreby, ktoré
chcete riešiť.
Aké sú vlastnosti trhu, ktorý ste si vybrali?
Existujú
v
tejto
oblasti
konkurenti?
Uveďte niekoľko príkladov.
Aké sú vaše špeciálne pridané hodnoty?

Využite najbližších 40 minút na zodpovedanie týchto
otázok.
Matica analýzy zainteresovaných strán
Po zodpovedaní otázok je ďalším krokom identifikácia
zainteresovaných strán. Môžu byť nimi jednotlivci,
skupiny ľudí, inštitúcie alebo podniky, ktoré majú
výrazný záujem o určitý projekt.
Existujú rôzne typy zainteresovaných strán, z ktorých
každá má svoje charakteristické vlastnosti:
1. Zainteresované strany: Jednotlivci alebo inštitúcie,
ktoré môžu - priamo alebo nepriamo, pozitívne alebo
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negatívne - ovplyvniť alebo byť ovplyvnené projektom
alebo programom.
2. Príjemcovia: Sú to strany, ktoré z implementácie
projektu profitujú akýmkoľvek spôsobom. Je možné
rozlišovať medzi:
(a) Cieľová skupina (cieľové skupiny): Skupina, alebo
subjekt, na ktoré bude mať projekt priamy pozitívny
vplyv ako výsledok plnenia svojho účelu. Toto môže
zahŕňať aj zamestnancov z partnerských organizácií.
(b) Koncoví príjemcovia: Tí, ktorí majú z dlhodobého
hľadiska prospech z projektu na úrovni spoločnosti
alebo celého odvetvia, napr. deti- v dôsledku zvýšenej
finančnej podpory na zdravotníctvo a vzdelávanie, alebo
spotrebitelia v dôsledku zlepšenej poľnohospodárskej
výroby a marketingu.
3. Partneri projektu: Skupina, ktorá realizuje projekty na
mieste svojho pôsobenia (sú tiež zainteresovanými
stranami a môžu byť takisto „cieľovou skupinou“).
Hneď ako identifikujete zainteresované strany, treba ich
analyzovať. Analýzu je možné vykonať pomocou rôznych
nástrojov, ako je SWOT analýza (silné stránky, slabé
stránky, príležitosti a hrozby), maticou analýzy
zainteresovaných strán, VENN diagramom alebo
pomocou tzv. pavúkového diagramu.
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Zainteresov
aná stranazákladná
charakterist
ika

Oblasť
záujmu
a vplyv
problé
mov

Schopnosť a Možné kroky
motivácia
na
riešenie
dosiahnuť
záujmov
zmenu
zainteresovaný
ch strán

Využite 30 minút na vyplnenie matice analýzy
zainteresovaných strán.

SWOT analýza v podnikaní
SWOT analýza (analýza silných a slabých stránok,
príležitostí a hrozieb) je rámec pre identifikáciu a
analýzu vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré môžu
mať vplyv na životaschopnosť projektu, produktu,
miesta alebo osoby.
SWOT analýza je neuveriteľne jednoduchý, ale veľmi
efektívny nástroj, ktorý vám pomôže rozvinúť myšlienku
vášho projektu. Pretože SWOT tvoria silné, slabé
stránky, príležitosti a hrozby, prejdime si každú z nich.
Silné a slabé stránky sú vnútorné faktory - veci, nad
ktorými máte určitú kontrolu a ktoré je možné zmeniť.
Napríklad: kto je vo vašom tíme, vaše patenty a duševné
vlastníctvo, oblasť, v ktorej sa nachádzate atď.
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Príležitosti a hrozby sú vonkajšie faktory - veci, ktoré sa
dejú na väčšom trhu mimo vašej spoločnosti. Pred
hrozbami sa môžete chrániť, ale nemôžete ich zmeniť.
Napríklad: konkurencia, ceny materiálov, finančné
prostriedky atď.
Aby ste procesu lepšie porozumeli, precvičte si vlastnú
SWOT analýzu.
Vezmite si prázdny papier a nakreslite nasledujúcu
tabuľku a využite 30 minút na jej analýzu.
Silné stránky
V
čom
ste
dobrí?
Z akých jedinečných zdrojov
môžete čerpať?
Čo vnímajú ostatní ako vaše
silné stránky?

Slabé stránky
Čo by ste mohli vylepšiť?
V čom máte menej zdrojov
ako ostatní?
Čo vnímajú ostatní ako
vaše slabé stránky?
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Príležitosti
Aké príležitosti sú pre vás
dostupné?
Aké trendy by ste mohli
využiť?
Ako môžete premeniť svoje
silné stránky na príležitosti?

Hrozby
Čo by vám mohlo uškodiť?
Čo robí vaša konkurencia?
Aké hrozby vám môžu
priniesť
vaše
slabé
stránky?

Model „Social Canvas“ v podrobnostiach
Sociálne podniky využívajú obchodný prístup k
dosiahnutiu svojho poslania a plánovaných zmien. Na
zabezpečenie trvalého vplyvu vyžadujú životaschopný
obchodný model.
Model sociálneho podnikateľského plánu (Social
Business Model Canvas alebo BMC) je výkonným
vizuálnym nástrojom, ktorý popisuje, akým spôsobom
získate zákazníkov, dáte im niečo hodnotné a zároveň si
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zarobíte si dostatok peňazí na dosiahnutie svojho cieľa.

Umožní vám zobraziť váš obchodný model, zistiť slabé
stránky, overiť životaschopnosť vášho podniku a vytvoriť
nové strategické alternatívy.
Alex
Osterwalder
a
Yves
Pigneur,
autori
najpredávanejšej knihy „Business Model Generation“,
definujú obchodný model ako základ toho, ako
organizácia vytvára, dodáva a zachytáva hodnotu.
Obchodný model je možné najlepšie opísať pomocou
deviatich základných stavebných kameňov, na základe
toho, ako chce spoločnosť zarobiť peniaze. Pokrýva štyri
hlavné oblasti podnikania: zákazníci, ponuka,
infraštruktúra a finančná životaschopnosť. Obchodný
model je plán stratégie, ktorú treba implementovať
prostredníctvom organizačných štruktúr, procesov a
systémov.
Od podnikateľského nápadu k obchodnému modelu
1. Zvoliť si problém, ktorým sa chcete zaoberať.
2. Zvoliť si stratégiu. Zvoľte si stratégiu, ktorá sa
zameriava na riešenie daného problému.
3. Zostavenie modelu. Zadefinujte 9 stavebných
kameňov (bloky).
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4. Priblížte svoj model ostatným. Model poskytuje
kľúčové body potrebné na priblíženie vášho
obchodného modelu ostatným.

1. Zákaznícke segmenty
Zákaznícke segmenty predstavujú skupiny ľudí alebo
organizácií, ktoré sa podnik snaží osloviť a poskytnúť im
svoje služby. Môžeme ich rozdeliť na segmenty, ktoré
spájajú spoločné potreby, správanie alebo iné vlastnosti.
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⇒ Pre koho tvoríme hodnotu?
⇒ Kto sú naši najdôležitejší zákazníci?
Obchodný model môže definovať jeden alebo niekoľko
veľkých alebo malých segmentov zákazníkov.
Spoločnosť sa musí rozhodnúť na ktoré segmenty sa
bude zameriavať a ktoré si nebude všímať. Po prijatí
tohto rozhodnutia je možné navrhnúť obchodný model
založený na konkrétnych potrebách zákazníkov.
Skupiny zákazníkov predstavujú samostatné segmenty,
ak:
• si ich potreby vyžadujú odôvodnenú osobitnú ponuku
• sú oslovovaní prostredníctvom iných distribučných
kanálov
• Vyžadujú iný typ vzťahov
• Majú podstatne rozdielnu ziskovosť
• Sú ochotní zaplatiť za rôzne aspekty ponuky
Typy segmentov:
Model masového trhu - obchodné modely zamerané na
masové trhy nerozlišujú medzi rôznymi segmentmi
zákazníkov.
Model výberovej špecializácie – zameriava sa na
konkrétne špecializované zákaznícke segmenty.
Model segmentovaného trhu - niektoré obchodné
modely rozlišujú medzi trhovými segmentmi s mierne
odlišnými potrebami a problémami.
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Model diferencovaného modelu - organizácia s
diverzifikovaným obchodným modelom zákazníkov
obsluhuje dva nesúvisiace segmenty zákazníkov s veľmi
odlišnými potrebami a problémami.
- Model viacstrannej platformy - niektoré organizácie
slúžia dvom alebo viacerým vzájomne závislým
segmentom zákazníkov.
2. Hodnotový návrh
Hodnotový návrh alebo hodnotová ponuka predstavuje
balík produktov a služieb, ktoré vytvárajú hodnotu pre
konkrétny zákaznícky segment. Práve hodnotová
ponuka je dôvodom, prečo zákazníci uprednostňujú
určitú spoločnosť pred inou. Rieši problém zákazníka
alebo uspokojuje jeho potreby. Každá hodnotová
ponuka pozostáva z vybraného balíka produktov alebo
služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám konkrétneho
zákazníckeho segmentu. Niektoré hodnotové návrhy
môžu byť inovatívne a predstavovať novú ponuku. Iné
môžu byť podobné existujúcim trhovým ponukám, ale s
pridanými funkciami a vlastnosťami.
⇒ Akú hodnotu dodávame zákazníkovi?
⇒ Ktorý z problémov našich zákazníkov pomáhame
riešiť?
⇒ Akú kombináciu výhod prinášame?
⇒ Ktoré potreby zákazníkov uspokojujeme?
⇒ Aké balíčky produktov a služieb ponúkame
každému zákazníckemu segmentu?
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⇒ Zamyslite sa nad tým, čo by ste mohli
zákazníkom povedať, aby ste ich presvedčili, aby
nakupovali práve u vás.
Zoznam potenciálnych hodnôt:
Novosť - Niektoré hodnotové ponuky uspokojujú úplne
nový súbor potrieb, ktoré zákazníci predtým nevnímali,
pretože podobná ponuka neexistovala. Často ide o
technologickú oblasť, hoci nie vždy.
Výkon - Zvyšovanie výkonu výrobkov alebo služieb je
tradičným spôsobom, ako vytvárať hodnoty.
Prispôsobenie sa zákazníkovi - Prispôsobenie produktov
a služieb konkrétnym potrebám jednotlivých zákazníkov
alebo zákazníckych segmentov.
„Dokončenie práce“ - Hodnotu je možné vytvoriť
jednoducho tak, že pomôžete zákazníkovi dokončiť
určité úlohy.
Dizajn - Dizajn je dôležitý a výrobok môže vyniknúť
vďaka vhodnému dizajnu.
Postavenie značky - Používanie a vystavovanie určitej
značky môže predstavovať pre zákazníkov hodnotu
Cenová dostupnosť značky - Ponúkať podobnú hodnotu
za nižšiu cenu je bežný spôsob uspokojenia potrieb
cenovo citlivých zákazníckych segmentov.
Znižovanie nákladov - Pomáhať zákazníkom znižovať
náklady je dôležitý spôsob vytvárania hodnoty.
Znižovanie rizík - Zákazníci si cenia znižovanie rizík,
ktorým sú vystavení pri nákupe výrobkov alebo služieb.
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Prístupnosť - Ďalším spôsobom vytvárania hodnôt je
sprístupnenie produktov a služieb tým zákazníkom, ktorí
k nim predtým nemali prístup.
Pohodlie a použiteľnosť – pohodlnejšie alebo ľahšie
používanie produktov, či služieb.
3. Kanály
Blok „Kanály“ opisuje, ako spoločnosti komunikujú so
zákazníkmi a ako predstavujú svoj hodnotový návrh.
Kanály „komunikácia“, „distribúcia“ a „predaj“ zahŕňajú
podnikové rozhranie so zákazníkmi. Kanály sú
kontaktnými bodmi so zákazníkmi a hrávajú dôležitú
úlohu vo vzťahu s klientelou.
⇒ Cez ktoré kanály chcú byť oslovené naše
zákaznícke segmenty?
⇒ Ktoré kanály máte používať, aby ste sa spojil s
cieľovými zákazníkmi.
⇒ Ktoré kanály sú najúčinnejšie?
⇒ Ako ich integrujeme do bežnej rutiny
zákazníkov?
⇒ Sústreďme sa predovšetkým na kanály, ktoré by
mali priniesť úspech.
Kanály spĺňajú rôzne funkcie, napr.:
• Informujú zákazníkov o produktoch a službách
spoločností
• Pomáhajú zákazníkom uvažovať o hodnotovom
návrhu spoločnosti
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• Umožňujú nákup špecifických produktov a služieb zo
strany zákazníkov
• Sprostredkujú hodnotový návrh pre zákazníkov
• Poskytujú popredajnú zákaznícku podporu
Typy kanálov:
Vlastný kanál priamy: predajná sila, predaj cez web,
predaj v kamenných obchodoch
Partnerský kanál nepriamy: obchody partnerov,
veľkoobchod
Fázy kanálov:
Vedomosť. Ako šírime informácie o produktoch a
službách spoločnosti?
Hodnotenie. Ako pomáhame zákazníkom hodnotiť
hodnotový návrh našej organizácie?
Nákup. Ako umožníme nákup špecifických produktov a
služieb zo strany zákazníkov?
Dodanie. Ako dodávame hodnotový návrh našim
zákazníkom?
Po predaji. Ako poskytujeme popredajnú zákaznícku
podporu?
4. Vzťah so zákazníkom
Blok „Vzťah so zákazníkom“ opisuje typy vzťahov, ktoré
spoločnosť vytvára so špecifickými zákazníckymi
segmentmi. Spoločnosť má vyjasniť typ vzťahu, ktorý
mieni vytvoriť s každým zákazníckym segmentom.
Vzťahy môžu byť osobné alebo automatizované. Vzťahy
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so zákazníkmi môžu byť podporené nasledujúcimi
motivačnými faktormi:
• Získať zákazníkov
• Zachovať si zákazníkov
• Podporiť predaj (upselling)
⇒ Ktorý typ vzťahu očakávajú jednotlivé zákaznícke
segmenty zo strany našej spoločnosti?
⇒ Ktoré vzťahy sme vytvorili na začiatku? V akej
miere sú drahé? Ako sa integrujú do zvyšku
nášho podnikateľského modelu?
Rozlišujeme rôzne kategórie vzťahov, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vzťahu medzi spoločnosti a osobitným
zákazníckym segmentom:
Osobná podpora - Tento vzťah je založený na ľudskej
interakcii. Zákazník môže komunikovať so skutočným
zástupcom a získať pomoc počas procesu predaja alebo
po nákupe.
Zvláštna osobná podpora - Ide o vymenovanie
osobitného zástupcu, ktorý sa bude špecificky venovať
jednému zákazníkovi.
Samoobsluha - Pri tomto druhu vzťahu nemá
spoločnosť žiadny priamy styk so zákazníkmi.
Automatizované služby - Tento druh vzťahu zahŕňa
sofistikovanejšiu
formu
samoobsluhy
cez
automatizované procesy.
Komunity - Spoločnosti čoraz viac využívajú užívateľské
komunity, aby boli ešte bližšie zákazníkov a aby uľahčili
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proces vytvárania vzájomných väzieb medzi členmi
komunity.
Spoločná tvorba - Zvláštna osobná presahujú tradičný
vzťah „zákazník/predajca“ a vytvárajú hodnoty v
spolupráci so zákazníkmi.
5.Finančné príjmy
Blok „Finančné príjmy“ predstavuje peniaze, ktoré
spoločnosť generuje z každého zákazníckeho segmentu.
Spoločnosti si musia klásť nasledujúcu otázku: za ktorú
hodnotu je každý zákaznícky segment naozaj ochotný
platiť? Správna odpoveď na túto otázku pomôže
spoločnostiam vygenerovať jeden alebo viacero
výnosových tokov (finančný príjem) z každého
zákazníckeho segmentu. Každý výnosový tok môže mať
rôzne cenové mechanizmy (napr. fixné cenníky,
jednanie, aukcie, mechanizmy závislé od trhu,
mechanizmy závislé od objemu, riadenie výnosov).
Typy finančného príjmu:
1. Príjmy z transakcií na základe jednorazových platieb
zo strany zákazníkov
2. Opakujúce sa príjmy z pravidelných platieb
(zabezpečenie hodnotového návrhu zákazníkovi alebo
poskytovanie popredajnej podpory)
Sociálne podniky sa spoliehajú na zmes finančných
príjmov, aby sa stali finančne udržateľnými.
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⇒ Aké sú hlavné zdroje zarobených príjmov, granty
a darov, ktoré budete vytvárať na podporu
práce?
⇒ Ako každý zdroj prispieva k celkovému príjmu?
⇒ Myslite na to, ako dosiahnete udržateľnú
bilanciu.
Sú rôzne spôsoby, ako vygenerovať finančné príjmy:
Predaj aktív - Najznámejšie finančné príjmy sú spojené s
prevodom vlastníckych práv v súvislosti s konkrétnym
produktom.
Užívateľský poplatok - Tento finančný príjem je
vygenerovaný použitím konkrétnej služby.
Odoberateľské poplatky - Tento finančný príjem je
vygenerovaný predajom pravidelného prístupu k istej
službe.
Požičanie/prenájom/lízing - Finančný príjem je
vygenerovaný tak, že sa dočasne udeľuje exkluzívne
právo na použitie daného majetku na istú dobu, za istý
finančný poplatok.
Licencia - Tento finančný príjem je vygenerovaný tak, že
zákazníci majú právo používať chránené duševné
vlastníctvo, pokiaľ platia licenčné poplatky.
Sprostredkovateľský poplatok - Tento finančný príjem
vyplýva zo sprostredkovateľskej služby v prospech
dvoch alebo viacerých zainteresovaných strán.
Reklama - Tento finančný príjem vyplýva z poplatkov
súvisiacich s propagovaním produktov, služieb alebo
značiek
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6. Hlavné zdroje
Blok „Hlavné zdroje“ opisuje najdôležitejšie zdroje,
ktoré sú potrebné na vývoj a na správne fungovanie
podnikateľského modelu. Každý podnikateľský model si
vyžaduje svoje hlavné zdroje. Tieto zdroje umožňujú
vytvorenie hodnotového návrhu, získanie trhov,
udržovanie vzťahov so zákazníckymi segmentmi a
vytvorenie výnosov. Zdroje môžu byť ľudské, finančné,
fyzické alebo technologické. Môžu byť vo vlastníctve
spoločnosti, predmetom prenájmu v prospech
spoločnosti alebo požičané od hlavných partnerov.
⇒ Ktoré hlavné zdroje vlastníte? Ktoré hlavné
zdroje budete musieť získať alebo vyvinúť?
⇒ Ktoré zdroje budú najdôležitejšie na dosiahnutie
úspechu?
Hlavné zdroje môžeme rozdeliť na nasledujúce
kategórie:
Fyzické - Táto kategória zahŕňa fyzické aktíva, ako sú
napr. výrobné zariadenia, stavby, vozidlá, stroje,
sústavy, systémy predajní a distribučné siete.
Finančné - Niektoré podnikateľské modely si vyžadujú
finančné zdroje a/alebo finančné záruky, ako sú napr.
hotovosť, úverové linky, resp. ponuka akcií na získanie
kľúčových zamestnancov.
Duševné - Duševné zdroje (ako napr. značky, vlastné
poznatky, patenty, autorské práva, partnerstvá,
databázy zákazníkov) sú podstatnými prvkami silného
podnikateľského modelu.
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Ľudské - Každý podnik potrebuje ľudské zdroje, ale sú
špecifické podnikateľské modely, kde ľudia hrávajú
obzvlášť dôležitú úlohu.
7. Hlavné činnosti
Sú veci, ktoré sociálne podniky musia povinne vybaviť,
dodať alebo vyrobiť, pokiaľ chcú vytvoriť hodnoty pre
klientov a mať dobrý dopad. Blok „Hlavné činnosti“
opisuje najdôležitejšie veci, ktoré je potrebné
zrealizovať za účelom vývoja a na správneho fungovania
podnikateľského
modelu.
Ďalej
uvádzame
najdôležitejšie činnosti na zabezpečenie úspešného
chodu podniku. Takisto ako hlavné zdroje, aj hlavné
činnosti pomôžu získať trhy, udržovať vzťahy so
zákazníkmi a vytvoriť výnosy, pokiaľ sú zamerané na
tvorbu a ponuku hodnotových návrhov.
Kategórie hlavných činností:
Výroba - Tieto činnosti sa týkajú navrhovania, tvorby a
dodávania produktu podľa relevantného množstva
a/alebo s vyššou kvalitatívnou hodnotou.
Riešenie problémov - Táto kategória hlavných činností
pomôže nájsť nové riešenia na jednotlivé problémy
zákazníkov.
Platforma/sieť - Podnikateľské modely s platformou
(ako hlavným zdrojom) sú väčšinou spojené hlavnými
činnosťami, ktoré sú tiež charakterizované platformami
alebo sieťami.
⇒ Ktoré sú vaše cieľové/kritické činnosti?
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8. Hlavné partnertsvá
Je nepravdepodobné, že sociálne podnikanie zvládnete
sami. Blok „Hlavné partnertsvá“ opisuje sieť
dodávateľov a partnerov, vďaka ktorým podnikateľský
model skutočne funguje. Ktorých ľudí a ktoré skupiny
treba zapájať, aby ste dosiahli úspech? Ktoré hodnoty
prinášajú? Myslite ma podporovateľov, partnerov,
dodávateľov a ďalších ľudí, ktorí môžu mať vplyv na váš
úspech. Myslite na spôsob, akým s nimi spolupracovať.
Rozlišujeme štyri rozdielne druhy partnerstva:
1. Strategické partnerstvá medzi subjektmi, ktoré si
nekonkurujú navzájom
2. Konkurencia: strategické partnerstvá medzi
subjektmi, ktoré si konkurujú navzájom
3. Joint venture s cieľom vyvíjať nový biznis
4. Vzťahy medzi kupujúcim a predajcom s cieľom
zabezpečiť spoľahlivé dodávky
⇒ Ktorých ľudí a ktoré skupiny treba zapájať, aby
ste dosiahli úspech?
⇒ Ktoré hodnoty prinášajú?
⇒ Myslite
ma
podporovateľov,
partnerov,
dodávateľov a ďalších ľudí, ktorí môžu mať vplyv
na váš úspech. Myslite na spôsob, akým s nimi
spolupracovať.
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9. Štruktúra nákladov
Štruktúra nákladov opisuje všetky náklady, ktoré sú
potrebné na vedenie podnikateľského modelu. Tento
blok opisuje najdôležitejšie náklady, ktoré treba
vynaložiť v rámci konkrétneho podnikateľského modelu.
Vytvorenie a odovzdanie hodnôt, udržovať dobré vzťahy
so zákazníkmi, vygenerovať výnosy: to sú všetko
operácie, ktoré niečo stoja. Tieto náklady môžu byť
pomerne ľahko vypočítané po zadefinovaní hlavných
zdrojov, hlavných činností a hlavných partnerstiev.
⇒ Ktoré sú najrelevantnejšie nákladové položky pri
riešení vašich pracovných a vzťahových
záležitostí?
⇒ Ktoré sú najdrahšie zdroje a činnosti? Ako
budete kontrolovať hlavné náklady?
Nasledujú dva širšie modely podnikateľských modelov:
Podnikateľské modely podmienené výdavkami Podnikateľské modely podmienené výdavkami sa
zameriavajú na minimalizáciu nákladov všade, kde sa to
dá. Ide o prístup založený na tvorbe a udržiavaní
hospodárnej línie.
Štruktúra nákladov je charakterizovaná nízkymi
hodnotovými návrhmi, silnou automatizáciou a
extenzívnym použitím externých zdrojov.
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Podnikateľské modely podmienené hodnotami Niektoré spoločnosti sa skôr zameriavajú na tvorbu
hodnôt a si robia menej starostí s dopadom
podnikateľského modelu z hľadiska nákladov a
výdavkov.
Nákladové štruktúry môžu mať nasledujúce črty:
Fixné náklady - Náklady, ktoré ostávajú nezmenené bez
ohľadu na objem vyrobeného tovaru alebo
poskytnutých služieb.
Variabilné náklady - Náklady, ktoré sa menia podľa
objemu vyrobeného tovaru alebo poskytnutých služieb.
Úspory z rozsahu - Nákladové výhody, ktoré podnik
získa svojím rastom a vývojom.
Úspory zo sortimentu - Nákladové výhody, ktoré podnik
získa rozšírením svojho pôsobenia.

Project Cycle Management [Riadenie projektového
cyklu]
Project Cycle Management (PCM) je metodikou
zavedenou Európskou komisiou ako hlavným prístupom
k riadeniu projektov a programov. Hlavným cieľom PCM
je uľahčiť participatívny prístup pri navrhovaní a riadení
projektov. Vychádza zo skutočných potrieb koncových
príjemcov a zaisťuje vysokú kvalitu projektových aktivít
(ktoré sú zamerané na skutočné potreby cieľových
skupín) a predovšetkým vysokú úroveň a udržateľnosť
výsledkov a dopadov projektu. Celkový cyklus projektu
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pozostáva zo šiestich fáz: plánovanie, identifikácia,
formulovanie, financovanie, realizácia a hodnotenie.
Tento cyklus zdôrazňuje tri hlavné princípy:
◊ Rozhodujúce kritériá a postupy sú zadefinované
pri každej fáze (vrátane požiadaviek na kľúčové
informácie a kritérií na hodnotenie kvality).
◊ Fázy cyklu majú postupný charakter a sú medzi
sebou poprepájané;
◊ Nové plánovanie a identifikácia projektu začínajú
s výsledkami monitorovania a hodnotenia po
každom zásahu (cyklu).
Fáza monitorovania a hodnotenia je zameraná na
zmapovanie nového východiskového kontextu projektu
a následných dosiahnutých výsledkov. Tiež sa uvažuje o
počiatočných podmienkach, ktoré majú byť vylepšené.
PCM dostal svoje pomenovanie vďaka procesu, ktorý sa
skladá zo 6 fáz. Začína sa počiatočnou myšlienkou,
pokračuje plánovaním a končí sa implementáciou.
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Fázy projektového cyklu
◊ Plánovanie
Počas prvej fázy sa uskutočňujú rôzne analýzy s cieľom
identifikovať problémy, obmedzenia a príležitosti, ktoré
by bolo možné vyriešiť spoluprácou. V tejto fáze si je
potrebné určiť hlavné ciele a priority spolupráce a
vytvoriť tak relevantný a uskutočniteľný programový
rámec. Výsledky hodnotení predchádzajúcich projektov
môžu poslúžiť ako vzor.
◊ Identifikácia
Pri identifikačnej fáze sa kladie dôraz na relevantnosť a
na analýzu projektových myšlienok. Je nevyhnutné, aby
57

sa projektové myšlienky vzťahovali na skutočné potreby
cieľovej skupiny. Za týmto účelom je vhodné vykonať
dôkladnú analýzu cieľových skupín, príjemcov a
zainteresovaných strán a ich problémov. Treba si určiť si
hlavné ciele a priority spolupráce. V tejto fáze sa tiež
vykonávajú štúdie predbežnej realizovateľnosti. Na
konci sa vypracuje správa, v ktorej sa uvedú dôvody a
ciele implementácie vybraného projektu. Táto fáza
projektového cyklu sa považuje za najdôležitejšiu z
hľadiska relevantnosti a je v nej definovaná základná
štruktúra projektu.
◊ Formulovanie
Príjemcovia a skupiny zainteresovaných strán potom
vypracujú detailný návrh projektu; a vyhodnotia ho z
hľadiska uskutočniteľnosti a udržateľnosti, pričom
zvolená náplň projektu musí spĺňať obe kritériá.
Stanovia sa aj projektové ukazovatele a vypracuje sa
logický rámec.
◊ Financovanie
V tejto fáze sa rozhoduje o tom, či projekt získa
financovanie. V prípade úspešnosti sa podpíšu dohody o
financovaní, ktoré obsahujú detailný spôsob realizácie a
financovania projektu.
◊ Realizácia
Hneď ako projekt získa financovanie, môže sa začať s
jeho realizáciou. Princípy uplatňované v realizačnej fáze:
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Plánovanie a aktualizácia plánu - počas fázy
implementácie sa treba dôsledne riadiť plánom činnosti,
rozpočtom a logickým rámcom. Tieto dokumenty by sa
mali tiež pravidelne aktualizovať (podľa potreby, v
prípade, že sa vyskytli zmeny).
Monitorovanie – ciele sa majú dosiahnuť neustálym
interným monitorovaním.
Podávanie správ – za účelom bezproblémovej
implementácie a plnenia stanovených cieľov projektu sa
vypracúvajú správy o odbornej a finančnej
implementácii.
◊ Hodnotenie
Hlavným zámerom počas poslednej fázy (fázy
hodnotenia) je hodnotenie relevantnosti cieľov, plnenia
cieľov, udržateľnosti výsledkov, ktoré boli dosiahnuté, a
celkového dopadu projektu. Údaje zhromaždené v
hodnotiacej fáze sú užitočné pre darcu i pre žiadateľa.
Budú sa používať pri rozhodovacom procese v budúcich
obdobiach (buď ako ponaučenia alebo ako nové
východiskové body na nastavenie nových priorít).
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GANTT Chart (Ganttov diagram)
Ganttov diagram sa používa pri riadení projektov na
grafické znázornenie naplánovania postupnosti činností
v čase.
Ganttov diagram je formátom, ktorý umožňuje
definovanie obrysov, určenie priorít a prenos informácií
o činnostiach podniku, a to všetko prehľadným
vizuálnym spôsobom. Prispieva k zisteniu logického
sledu, očakávanej doby trvania a iných korelácií medzi
činnosťami. Predstavuje základ na rozdelenie
zodpovedností za úlohy. Po príprave Gantovho
diagramu je možné podobnejšie špecifikovať zdroje a
naplánovať náklady.
V Ganttovom diagrame je každej úlohe pridelený jeden
riadok. Časové údaje sú uvedené vo vrchnej časti a sú
vyjadrené v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch podľa
dĺžky projektu. Očakávanú dĺžku každej úlohy
predstavuje vodorovná lišta. Vľavo je očakávaný
začiatok činnosti a vpravo očakávaný koniec. Úlohy sa
môžu vyvíjať sekvenčne, paralelne alebo prelínaným
spôsobom. Diagramy takisto ukazujú závislosť jednej
úlohy od druhej. Napr. úloha D čaká na dokončenie
úlohy A a B; inak sa nedá spustiť.
Vytvorte Ganttov diagram podľa nasledujúcich krokov:
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⇒ Krok 1: Uveďte hlavné činnosti a jednotlivé
očakávané výsledky
⇒ Krok 2: Rozdeľte činnosti na spracovateľné úlohy
⇒ Krok 3: Vyjasnite sled a vzájomné závislosti
⇒ Krok 4: Odhadnite začiatok, dobu trvania a čas
ukončenia všetkých činností
⇒ Krok 5: Zrekapitulujte plán všetkých činností
⇒ Krok 6: Zadefinovať míľniky
⇒ Krok 7: Zadefinujte expertízu
⇒ Krok 8: Prideľte úlohy jednotlivým členom tímu
Máte 100 minút na to, aby ste vytvorili Ganttov
diagram.
Plánovanie rozpočtu
Už ste pripravili zoznamy nákladov, keď ste pracovali na
„LogFrame Matrix“, „Social Business Model Canvas“ a
na Ganttovom diagrame. Dajte teraz dohromady všetky
náklady súvisiace s jednotlivými činnosťami, a to podľa
nasledujúcich nákladových a rozpočtových kategórií:
◊ Personálne náklady
◊ Cestovné náklady, strava a ubytovanie
◊ Iné náklady
◊ Náklady súvisiace so subkontrahovaním
◊ Náklady súvisiace s vybavením
Nepriame náklady (náklady súvisiace s administráciou
projektu, ako napr. počítače, notebooky, poštovné,
telefóny, internet, korešpondencia, nájom, energie na
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miesta, kde sa projekt/obchod vyvíja, spotrebný
materiál, papier, kancelárske potreby).
Máte 90 minút na to, aby ste naplánovali svoj rozpočet.
Neváhajte a pridajte aj ďalšie kategórie podľa vašich
predstáv. Používajte činnosti podľa „Social Business
model canvas“.
Krok 9: Štruktúra nákladov predstavuje základ na
spoločnú reflexiu o tomto špecifickom module.
Pridajte ďalšie podrobnosti o nákladoch, ktoré sú už
identifikované a dávajte pozor na špecifické časové
vymedzenia činností. Musíte identifikovať náklady na
základe jasnej časovej dĺžky jednotlivých činností. Ak sú
údaje o dobe trvania činností chabo vymedzené, môžete
náklady určiť iba pri počiatočnej fáze (väčšinou 3 roky).
Prezentácia vo výťahu
Ide o krátku prezentáciu alebo opis myšlienky, biznisu
alebo produktu, ktorý vysvetľuje kontext stručnou
formou tak, aby poslucháč rýchlo pochopil, o čo ide. Vo
všeobecnosti sa rieší cieľová skupina, potreby, o čo ide a
ako sa to robí. Okrem samotnej myšlienky treba
spomenúť takisto zručnosti a ciele; a tiež vysvetľovať,
prečo sú významné pre daný tím v rámci realizácie
nápadov.
Nejde však výlučne o hore uvedené prvky. Môžete byť aj
flexibilnejší, ak si myslíte, že isté dodatočné informácie
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by mohli pomôcť s riešením vášho prípadu. Nikdy
nezabudnite na tieto faktory: samotný nápad; samotný
biznis alebo produkt; akú má hodnotu?
Máte 45 minút na plnenie nasledujúcich úloh v rámci
praktizovania a vylepšovania vašej prezentácie vo
výťahu.
⇒ Krok 1: Vyberte to, čo si prosíte zdieľať
- konkrétny projekt sociálneho podnikania, ktorý
ste organizovali, na ktorom ste sa zúčastnili
alebo ktorý ste monitorovali,
- vaša organizácia, business plan alebo
spoločnosť
⇒ Krok 2: Pripravte krátku prezentáciu zahŕňajúcu
niektoré komponenty prezentácie vo výťahu, ako
sme vám vysvetlili vyššie.
⇒ Krok 3: Napíšte vašu „reč vo výťahu“ (cca 30
sekúnd).
⇒ Krok 4: Nacvičte si svoju „výťahovú reč“ aspoň s
5 rôznymi osobami.
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VZDELÁVACÍ MODUL 3: ŠKOLENIE ZAMERANÉ NA
MÄKKÉ ZRUČNOSTI PRE MLADÝCH COOP-STARTEROV
Cieľom tohto modulu je povzbudiť vašich pracovníkov,
aby vyvíjali schopnosti a zvyklosti, ktoré budú
potrebovať pri riadení kooperatívu. Hlavnými
zakladateľmi sociálnych kooperatívov sú sociálni
podnikatelia, ktorí konajú ako skutoční kľučoví hráči pri
kolektívnej snahe o dosiahnutie sociálneho cieľa.
Úspech sociálneho kooperatívu záleží od záujmu,
zručností a schopností ľudí dosiahnuť požadovanú
zmenu, a to pomocou ich zmyslu pre iniciatívnosť a
podnikanie, s cieľom premeniť nápady na činy v rámci
vzájomnej spolupráce.
Ciele modulu
Nižšie uvádzame vzdelávacie ciele:
- vyvíjať medziosobné schopnosti, aby spolupracovali so
skupinou;
- zistiť (a ukázať), aké sú podnikateľské schopnosti
členov tímu;
- uplatniť kooperatívne zásady a hodnoty pri ich
naplánovaných podnikateľských činnostiach;
- premeniť nápady na činy prostredníctvom spoločných
rozhodnutí;
- používať všetky informácie a materiály školenia v
každodennej práci a spolu so svojimi spolupracovníkmi.
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Informálne vzdelávanie
Ľudia sa neustále učia, každý deň, kdekoľvek. Skúsenosti
z každodenného života (ako rovesnícke skupiny, rodina,
médiá či iné vplyvy na učiace sa osoby) sú základom pre
informálne vzdelávanie.
Informálne vzdelávanie je formou vzdelávania, ktorá
presahuje obmedzenia a vymyká sa z tradičného
formálneho vzdelávacieho prostredia, ako sú napr.
univerzity či rôzne základné alebo vysoké školy. Táto
forma vzdelávania je vnímaná ako niečo, čo sa neustále
deje v našom každodennom živote, resp. ako
vzdelávacie procesy, ktoré my samí spúšťame, aby sme
získali nové poznatky.
Informálne vzdelávanie často znamená výučbu súvisiacu
s vecami bez zrealizovania vzdelávacieho procesu. Môže
to zahŕňať získavanie informácií online, z filmov, videí,
priamej interakcie s inou osobou atď.
Existujú 3 typy vzdelávacích prístupov; informálny,
neformálny a formálny.
K informálnemu typu vzdelávania dochádza v
každodennom živote, v rodine, na pracovisku, v
komunitách a prostredníctvom záujmov a aktivít
jednotlivcov.
K neformálnemu typu vzdelávania dochádza popri alebo
alternatívne k formálnemu typu vzdelávania. V
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niektorých prípadoch má podobne ako formálne
vzdelávanie určitú štruktúru, ale je flexibilnejšie.
Prebieha v komunitných prostrediach, na pracovisku a
prostredníctvom aktivít občianskych organizácií.
Formálne vzdelávanie je štruktúrované na základe
učebných plánov a kvalifikačných požiadaviek.
Uskutočňuje sa na inštitúciách vzdelávania a odbornej
prípravy. Je uznávané príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi a vedie k získaniu diplomov a kvalifikácií.
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Formálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie

Informálne vzdelávanie

Prístupy koučingu a nástroje
Koučingový prístup zámerne využíva prenosné prvky
koučovania v konverzačných kontextoch tam, kde môžu
byť vhodné a užitočné. Tento prístup predstavuje jeden
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z efektívnych spôsobov vedenia; a využívajú ho úspešní
lídri.
Páť Ericksonových zásad
1. Ľudia sú fajn:
Všetci ľudia sú v podstate fajn!
2. Ľudia majú skutočný potenciál:
Ľudia majú oveľa väčší potenciál, ako si
uvedomujú!
3. Každý človek má pozitívny úmysel:
Aj keď dobrý zámer na prvý pohľad nevidno, dá
sa ho veľmi rýchlo nájsť!
4. Ľudia sa snažia na maximum:
Každý deň robia rozhodnutia najlepšie ako vedia
na základe svojich doterajších skúseností a
vedomostí.
5. Zmena je nevyhnutná.
Učíme sa, rastieme a meníme sa bez ohľadu na
prekážky. Z húsenice sa stáva motýľ.
Musíme sa sústrediť na prítomnosť a na vytúženú
budúcnosť, nie na minulosť.
● Pozitívna formulácia.
● Len veci, na ktoré sa skutočne zameriavate, budú
skutočne rásť.
● Pri hľadaní riešení neriešte moc, ako problém
vznikol.
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● Kedy prehĺbime svoju minulosti?
● Hľadať pozitívne zdroje.
Pri koučovaní je dôležité klásť správne otázky. Ide o
otázky, ktoré nútia ľudí premýšľať. Tu je niekoľko tipov
ako klásť správne otázky. Otázky o nasledujúcich
aspektoch:
● Ciele a zámery
● Riešenie: spôsoby, voľby
● Vyrovnať sa s niečim: Ako sa vyrovnáte, resp.
ako čelíte situáciám? Kto by vám mohol pomôcť?
Čo by vám mohlo pomôcť?
● Rozsah/mierka
● Minulosť; ako pozitívny zdroj.
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Otázky o cieľoch a zámeroch majú byť podľa pravidla
SMART.
Specific (špecifický)
Measurable (odmerateľný)
Achievable (dosiahnuteľný)
Realistic (realistický)
Timely (včasný)
Pokúste sa napísať 10 efektívnych koučovacích otázok.
Kruh rovnováhy – koučingový nástroj
Tento nástroj pomôže s riešením problémov alebo
poskytuje rôzne druhy úvah o dôležitých témach.
⇒ Krok 1: Vyberte si, na čom si prosíte pracovať
(vašu tému alebo váš problém).
⇒ Krok 2: Aký je váš možný prvý krok na
dosiahnutie cieľa?
⇒ Krok 3: Kedy to urobíte?
⇒ Krok 4: Akú mieru istotu máte? (t.j. 90 %)
⇒ Krok 5: Aké benefity z toho dostanete?
⇒ Krok 6: Ak to urobíte, čo bude iné?
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Osvedčenie o spôsobilosti
Umožňuje účastníkom, aby získali cenné informácie o
hlavných kompetenciách, ktoré sú relevantné pre
sociálne podnikanie a usporiadanie riadiacich činností;
okrem toho majú účastníci správne nástroje na
identifikáciu konkrétnych činností, ktoré potrebujú
vyvíjať.
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Pred tým, ako budeme pokračovať v osvedčení o
spôsobilosti, pozrime sa na kľúčové sociálne a občianske
kompetencie, ktoré definuje Európska komisia.
Osobné a sociálne kompetencie, schopnosť učiť sa
Osobné a sociálne kompetencie ako aj a schopnosť
učenia sa sú druhmi sebareflexie, efektívneho časového
a
informačného
manažmentu,
konštruktívnej
spolupráce, odolnosti a zodpovednosti za svoje vlastné
vzdelanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť vyrovnať sa s
neistotou a zložitými situáciami, vypestovať v sebe
schopnosť učiť sa, udržiavať svoje fyzické a duševné
zdravie, vedieť hľadieť do budúcnosti, mať empatický
prístup a vhodným spôsobom zvládať a riešiť problémy
(v inkluzívnom a podpornom kontexte).
Občianska kompetencia
Občianska kompetencia je schopnosťou správať sa ako
zodpovední občania a plnohodnotne sa zúčastniť
občianskeho a spoločenského života, a to na základe
vedomostí o sociálny, hospodárskych, právnych a
politických pojmoch/štruktúrach, vrátane globálneho
vývoja a trvalej udržateľnosti.
Kultúrne vedomosti a schopnosť vyjadrovania sa
Rozumieť a rešpektovať procesy tvorby myšlienok a
rôzne spôsoby, akými sú myšlienky vyjadrené v rôznych
kultúrnych či umeleckých prostrediach či inými
formami. Konkrétne znamená to snažiť sa rozumieť,
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vyvinúť a vyjadriť svoje vlastné myšlienky a hľadať
zmysel svojej vlastnej úlohy alebo miesta v spoločnosti
cez rôzne formy a kontexty.
Podnikateľské kompetencie
Týkajú sa schopností využiť príležitosti a nápady a
premeniť ich na hodnoty v prospech druhých.
Podnikateľské kompetencie sa zakladajú na tvorivosti,
kritickom myslení a riešení problémov. Zameriavajú sa
na iniciatívnosť a vytrvalosť ako aj na schopnosť
spolupracovať pri plánovaní a riadení projektov s
kultúrnym, spoločenským a finančným prínosom.
⇒ Sústreďte sa na kompetencie, ktoré už máte, a
na kompetencie, ktoré potrebujete lepšie
vyvinúť.
7 kľúčových
podnikateľa

predností

úspešného

sociálneho

Tvorivosť a inovácia: Pre sociálnych podnikateľov
intuícia v neusporiadaných a nespravodlivých
okolnostiach nie je dostatočným prostriedkom na
hľadanie vhodnej príležitosti. Musia totiž vyvinúť takisto
riešenia, aby čelili nespravodlivosti. Na to treba často
myslieť nekonvenčným spôsobom.
„Keď budeš robiť to, čo si vždy robil, tak dostaneš to, čo
si vždy dostal“. Albert Einstein
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Optimizmus: Sociálny podnikatelia veria, že môžu získať
odvážnu víziu, a to aj vtedy, keď mnoho iných ľudí začne
pochybovať. Majú veľkú dôveru v účinnosť svojich
iniciatív a veria, že majú situáciu pod kontrolou a môžu
zmeniť okolnosti.
„Každý deň je nádej pre lepšie a krajšie zajtrajšky“.
Hermann J. Steinherr
Vedenie: Sociálni podnikatelia vyvíjajú snahy a činnosti s
cieľom vyriešiť problémy (skôr ako sťažovať sa na to, čo
je zlé).
„Dobrý vodca ľudí inšpiruje k tomu, aby im dôverovali.
Veľký vodca ľudí inšpiruje k tomu, aby mali v seba
dôveru“. Eleanor Roosevelt
Odolnosť ivoči nepriaznivým okolnostiam, prekážkam,
výzvam a zlyhaniu. Keď sa veci začnú rúcať, sociálni
podnikatelia začnú pracovať na vhodnej príležitosti.
Rozkvitajú uprostred najhroznejších búrok. Neúspechy
sú pre nich hodnotnou spätnou väzbou.
„Sedemkrát spadni, osemkrát vstaň“. Japonské príslovie
Statočnosť: Jedná sa o kombináciu vytrvalosti, vášne,
tvrdej práce a úplného odhodlania na dosiahnutie
svojich cieľov.
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„Časom statočnosť oddeľuje plodnosť života od
bezcieľnosti“ John Ortberg
Citová a sociálna múdrosť: Sociálni podnikatelia majú
byť šikovní vo vytváraní pút s ostatnými ľuďmi a mať
stále pevné a dobré vzťahy.
„Vedomosti pochádzajú zo vzdelania. Múdrosť
pochádza zo života“. A.D. Williams
Empátia: Sociálni podnikatelia sú schopní vžiť sa do kože
ostatných a predstaviť si inú perspektívu ako tú svoju,
čo jedna z najcennejších vlastností pre identifikáciu
potrieb ľudí, pre ktorých sú ich služby určené.
„Buď niekým, ktorý pomôže každému cítiť sa ako
niekto”. Brad Montague
Komunikácia, spolupráca a tímová práca
S cieľom zabezpečiť účinnú komunikáciu a tímovú
spoluprácu Edward De Bono vypracoval efektívnu a
inovatívnu metodiku: Šesť mysliacich klobúkov.
Metóda šiestich mysliacich klobúkov poskytuje
skupinám prostriedky na štruktúrovaný spôsob myslenia
a pomáha im spoločne premýšľať efektívnejším
spôsobom.
Predpokladom tejto metódy je, že ľudský mozog uvažuje
určitým spôsobom, ktorý možno zámerne spochybniť,
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čo nám umožňuje rozličné otázky a problémy vylúčiť,
zmeniť alebo vypracovať spôsob ich riešenia. De Bono
rozlišuje šesť rôznych smerov, ktorými je náš mozog
vystavený výzvam.
Biely klobúk: tento mysliaci klobúk nám umožňuje
sústrediť sa na dostupné údaje. Pozrite sa na
informácie, ktoré už máte k dispozícii, analyzujte trendy
z minulosti a naučte sa od nich. Hľadajte medzery vo
svojich vedomostiach. Snažte sa ich naplniť alebo ich
brať na vedomie.
Červený klobúk: Červený klobúk predstavuje intuíciu,
emócie, pocity a tušenia. Tiež myslite na to, ako by
mohli ostatní citovo reagovať na danú vec. Snažte sa
mať pochopenie voči odpovediam tých ľudí, ktorí sa
celkom nevyznajú vo vašom spôsobe uvažovania.
Čierny klobúk: tu sa sústreďujeme na potenciálne
negatívne výsledky istého rozhodnutia. Pozeráme na ne
s opatrnosťou a s usudzovaním. Skúste zistiť, prečo to
nejde. Ide o dôležitý krok, lebo zdôrazňuje slabé prvky
daného plánu. Umožňuje odstraňovanie alebo
transformovanie slabých prvkov, resp. pomáha s
prípravou osobitných plánov na to, aby sa riešili
prípadné slabé stránky.
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Žltý klobúk: vedie nás k pozitívnemu mysleniu. Je to
optimistické hľadisko, ktoré vám pomôže uvedomiť si
všetky výhody a hodnotu daného rozhodnutia. Žltý
klobúk vám pomôže, keď si neviete rady.
Zelený klobúk: predstavuje tvorivosť. Pomôže vyvinúť
tvorivé riešenia problémov. Je to spôsob myslenia, ktorý
umožňuje viac-menej voľný tok myšlienok a nápadov.
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Modrý klobúk: predstavuje kontrolu nad procesom.
Nosia ho napr. tí, ktorí predsedajú zasadnutiam. Keď
čelíme ťažkostiam a nemáme pomaly žiadne nápady,
činnosť sa môže presmerovať do zeleného klobúka. Ak
sú potrebné pohotovostné plány, treba sa obrátiť na
čierny klobúk.
Stretnutie sa môže začať tým, že sa účastníci pomocou
metódy modrého klobúka zhodnú na tom, akým
spôsobom sa bude stretnutie viesť a čo bude jeho
cieľom. Diskusia potom môže pokračovať pomocou
metódy červeného klobúka za účelom zhromaždenia
dojmov a názorov na problém. V tejto fáze je možné
určiť aj napríklad to, koho sa problém alebo riešenia
budú týkať. Ďalej sa môže diskusia posunúť k (žltému a
potom) zelenému klobúku za účelom vytvorenia
možných riešení. Diskusia sa následne môže pohybovať
medzi bielym klobúkom (v rámci ktorého sa rozvíjajú
nápady) a čiernym klobúkom, ktorý dáva priestor kritike
navrhovaných riešení.
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Závery
Partnerstvo projektu YouthCoops bolo založené
na začiatku roku 2018 ako reakcia na prioritu
Európskej komisie na podporu podnikateľského
vzdelávania a sociálneho podnikania medzi
mladými ľuďmi.
V tom čase sme považovali model sociálneho
kooperatívu za ideálny obchodný model na
získanie udržateľných investícií, výkonu a
efektívnosti.
Po 2 rokoch práce v Európe
a vo svete hlboko označenom novými výzvami
súvisiacimi s pandémiou Covid-19 (niečo
neznáme a nepredstaviteľné), výsledky našej
práce posilňujú viac a viac významnosť a
správnosť našich snáh.
V súčasnosti čelíme závažnej svetovej
hospodárskej kríze. Hrozí, že mladí ľudia budú
odkázaní bez pomoci sami na seba, ekonomická
moc padne do rúk určitej uzavretej skupiny a
miestne oblasti zostanú v nevýhode.
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Sociálne kooperatívy predstavujú obrovský
potenciál pre podporu a podnietenie
angažovanosti mladých ľudí v čase krízy.
Ako školitelia, pracovníci s mládežou a
začínajúci podnikatelia sme v posledných
mesiacoch pocítili, že adaptabilita, rýchla
odpoveď na nové potreby, inovácia a sociálna
zodpovednosť sú základnými požiadavkami pre
budúcich pracovníkov a podnikateľov.
Princípy demokracie, sociálneho začlenenia,
aktívneho učenia sa, udržateľnosti a
prispôsobivosti tvoria základy kooperatívneho
podnikania a sú kľúčom na splnenie týchto
požiadaviek.
Hodnoty sociálnych kooperatívov slúžia ako
model pre spoločnosť, keďže záujem o
spoločensky zodpovedné podnikanie rastie.
Hodnotová orientácia podniku sa vždy viac a
viac cení. Služby a produkty musia mať sociálny
dopad a ovplyvniť pozitívnymi zmenami svoje
okolie.
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Na druhej strane je flexibilná organizácia práce
nielen možná, ale v niektorých prípadoch
dokonca predstavuje jediné možné riešenie.
Sebestačnosť, sloboda a cieľavedomosť sú
základmi pre efektívny a flexibilný spôsob práce
a zároveň základnými požiadavkami
kooperatívneho modelu podnikania.
Hľadanie inovatívnych riešení a prevzatie
iniciatívy sú silnou motiváciou pre mladých ľudí
a zároveň samotnou sociálnou potrebou.
Hľadanie rovnováhy a spôsobov na zlepšenie
kvality života sa opäť stávajú prioritami nielen
medzi mladými, ale aj staršími pracovníkmi a
občanmi.
Princíp „Vzájomného učenia sa a vzájomnej
spolupráce medzi kooperatívami“ vytvára tzv.
„úspory z rozsahu“ a je nástrojom na podporu
rozvoja riadiacich schopností a zručností.
Na záver sa dá povedať, že kooperatív je
„autonómne združenie osôb, ktoré sa
dobrovoľne spojili, aby uspokojili svoje spoločné
hospodárske, sociálne a kultúrne potreby a
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ambície prostredníctvom spoločne vlastneného
a demokraticky riadeného podniku“.
Kooperatívy vlastnia a riadia ich členovia, ktorí
prijímajú rozhodnutia demokratickým
spôsobom. Členmi môžu byť pracovníci,
producenti, používatelia alebo zákazníci v
závislosti od typu kooperatíva.
Vďaka tomu je kooperatívny model spolupráce
pružnejší a teraz je ho viac ako kedykoľvek
predtým nutné vylepšiť.
Prostredníctvom vzdelávacích modulov v tejto
brožúre sa zameriavame na propagáciu
sociálnych kooperatívov ako rozhodujúcich
činiteľov pre súčasnú a budúcu európsku
hospodársku organizáciu a pokrok v inováciách.
Respondenti boli s plánovaním, organizáciou a
implementáciou aktivít spokojní a celkovo
kladne hodnotili aktivity YOUthCOOPs,
vzdelávacie aktivity, kombinované mobility s
mladými začínajúcimi podnikateľmi, ako aj test
online platformy.
Respondenti sa zhodli na tom, že preberané
témy a praktické cvičenia počas mobility patria
medzi základné vedomosti, ktoré musia mať
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mladí podnikatelia na to, aby mohli vytvoriť
udržateľný sociálny podnik.
Teoretický obsah v kombinácii s neformálnymi
vzdelávacími stratégiami a priamym zapojením
pracovníkov sociálnych kooperatívov a
podnikateľov podporil motivačný účinok aktivít
a priniesol očakávané výsledky.
Partneri pevne veria v potenciál dosiahnutých
výsledkov, ktoré sú zverejnené na:
www.youthcoopsportal.eu
Portál nie je len úložiskom vzdelávacích
modulov, ale aj otvoreným priestorom pre
mladých ľudí a školiteľov, kde sa môžu stretnúť
a navzájom do tohto „kooperatívneho“ systému
prispievať.
Medzinárodný charakter a rozdielne zázemie
zúčastňujúcich školiteľov zaisťuje rozmanitosť
metód a pokrýva širokú škálu potrieb. Platforma
ponúka ideálny priestor pre tzv. „networking“.
Na konci dlhého, plodného a hodnotného
procesu sa chceme poďakovať všetkým
partnerom, ktorí usilovne pracujú na projekte,
ako aj respondentom z rôznych krajín, ktoré
nám pomáhali od začiatku.
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Veľké poďakovanie patrí aj školiteľom, ktorí
veľkou mierou prispeli k obsahu modulov a
testovaniu výstupov projektu.
Na záver ďakujeme mladým podnikateľom, ktorí
sa zúčastnili konečnej kombinovanej mobility a
ktorí svojou účasťou, nadšením, nápadmi a
spätnou väzbou dávali zmysel celému 2ročnému úsiliu.
Tešíme sa na propagáciu ich príbehov v podobe
úspešných kooperatívnych prípadových štúdií.
Sledujte webovú stránku projektu, kde budú
čoskoro zverejnené.
Nič z toho by nebolo možné bez podpory
programu Erasmus+. Chceli by sme vyjadriť
svoju vďačnosť za udelenie grantu, ktorý
umožnil fungovanie projektu.

84

Prípadové štúdie
Táto časť je venovaná
partnerských krajín.

úspešným

prípadom

z

Campoastur

Tento kooperatívny podnik bol založený v r. 2012 a
pozostáva z rôznych menších poľnohospodárskych a
potravinárskych sociálnych podnikov z oblasti Astúrie.
AACOMASI, Cooperativa Agropecuaria de Cangas del
Narcea, COSEA, COASTUR, la Oturense a Unión
Ganadera de Tineo. Oficiálne vznikol v r. 2013. Jeho
hlavným cieľom bolo a stále je odpovedať na potreby,
ktoré sa objavili v agrárnom sektore za posledných 20
rokov, so všetkými zmenami, ktoré sa v spoločnosti
udiali. Kladie dôraz na výrobu a distribúciu agrárnych
produktov za spravodlivú cenu pre všetkých, ako aj na
udržateľnosť postupov.
Viac info: http://campoastur.es/
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Central Lechera Asturiana

Kooperatív Central Lechera Asturiana bol založený v
roku 1969, hoci spolupráca medzi partnermi existovala
už oveľa skôr. Odvtedy neustále rastie a dodáva mliečne
výrobky nielen regiónu Astúria, ale aj zvyšku
španielskeho územia. Stane sa raz jednou z najväčších
spoločností v Európe. Hlavnou funkciou kooperatíva je
udržiavať prírodný charakter výrobkov, zabezpečovať
udržateľnosť životného prostredia (čo je dôležitým
faktorom pre zvieratá, ktoré produkujú suroviny)- a
zabezpečiť, aby chovatelia a poľnohospodári dostávali
spravodlivú mzdu za vykonanú prácu. Toto všetko
prispieva ku kvalite ich výrobkov, čo z tohto kooperatíva
robí jednu z najväčších spoločností v Španielsku.
Viac info: https://www.centrallecheraasturiana.es/es/
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Cooperativa de enseñanza del Principado

Tento kooperatív propaguje rovnosť vo vzdelávaní,
poskytuje všetkým rovnaké príležitosti a podporuje
začleňovanie a solidaritu medzi študentmi. Bol založený
v roku 1979, ale už niekoľko rokov predtým fungoval
ako súkromná škola. Poskytuje vzdelávanie od raných
školských rokov do skončenia povinnej školskej
dochádzky (v Španielsku je to vek 16 rokov) tiež
nazývanej ESO. Majú tiež program v angličtine, ktorý
poskytuje Trinity College.
Viac info: https://www.colegioprincipado.es/
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Training Cooperative Santa Maria De Los
Angeles – Malaga

Škola F.P. Sta. María de los Ángeles je školiaci
kooperatív, ktorí tvoria profesionálni učitelia poskytujúci
vzdelávanie na všetkých úrovniach. Vytvára priestor pre
spoluprácu medzi učiteľmi, rodinami a študentmi za
účelom školenia jednotlivcov schopných tvorivo
prispievať k budovaniu spravodlivejšieho sveta. Škola je
politicky, ekonomicky a nábožensky nezávislá. V
dôsledku toho svoje fungovanie poníma ako verejnú
službu. Kooperatívy uznávajú princípy a hodnoty, ktoré z
nich robia najlepší ekonomický model na dosiahnutie
spravodlivejšej a udržateľnejšej spoločnosti. Ľudia, ktorí
pracujú v kooperatívoch, sa eticky zaväzujú k čestnosti,
transparentnosti,
sociálnej
zodpovednosti
a
starostlivosti o ostatných. Pôvod kooperativizmu
spočíva v potrebe spolupracovať, za účelom dosiahnutia
spoločného prospechu a zlepšenia situácie pre ľudí, na
ktorých je tento projekt zameraný.
Viac info: https://santamariadelosangeles.es/filosofia/
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Bread Houses Network

Sieť pekárov (Bread Houses Network) je prvým
bulharským zariadením, ktoré funguje čiastočne ako
sociálno-kultúrne centrum a čiastočne ako sociálne
zariadenie. Sústredí na ľudí so špeciálnymi potrebami a
zraniteľné skupiny. Hlavnou činnosťou siete je výroba
chlebových výrobkov, kde sa účastníci popri práci aj
socializujú. Učia sa kompletnej práci s kysnutým cestom,
kresleniu do múky, mieseniu, formovanu postavičiek z
cesta a podobne. Prostredníctvom aktivít účastníci
nielen pripravujú chlebové výrobky, ale zároveň
vytvárajú priateľstvá, zdieľajú príbehy, myšlienky, hudbu
a poéziu. Poslaním siete je inšpirovať jednotlivcov a
komunity na celom svete k objavovaniu a rozvíjaniu ich
tvorivého potenciálu a spolupráci nezávisle od pohlavia,
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veku a etnickej a náboženskej príslušnosti a to všetko
prostredníctvom spoločnej výroby chlebových výrobkov,
sprievodných umeleckých prostriedkov a udržateľného
poľnohospodárstva, pretože tento proces umožňuje
komunitám rozvíjať svoje vlastné komunitné kultúrne
centrá a pekárne, ktoré podporujú a rozvíjajú občiansku
angažovanosť.
Viac info: http://www.breadhousesnetwork.org/
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Blagichka- Zero Waste Restaurant

„Blagička – bez odpadu“ [Blagichka- zero waste] je
prvou bulharskou reštaráciou s nulovým odpadom.
Zamestnávajú mladých ľudí pochádzajúcich z ťažších
prostredí a varia výborné jedlá s miestnymi
ingredienciami. Zásadami reštaurácie sú láska k jedlu,
dôvera v mladú generáciu, zdravé ingrediencie a snaha
o minimalizovanie odpadu. Reštauráciu otvorili v r.
2019. Predtým mali iba cateringovú spoločnosť
„Blagička – Kitchen with a cause“. Misia je však stále
rovnaká. Blagička ponúka: sladké muffiny, rôzne
zákusky, keksy, krémové delikatesy, ovocné šaláty, slané
koláče, brownies, atď. Spolupracujú výlučne s
dodávateľmi, ktorí dodávajú neobalené suroviny – teda
bez plastu. Ak keď nakupujú iné suroviny a produkty,
používajú výlučne svoje vlastné tašky a nádoby.
Viac info: https://blagichka.com/
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Nueva Via

Nueva Via je myšlienkou mladej ženy, ktorá miluje
sladkosti, ale trpí potravinovou intoleranciou. Slečna
Diana Samolejová – majiteľka podniku – začala mať
zdravotné problémy vo veku 16 rokov. Vtedy trh
neponúkal toľko kvalitných výrobkov a musela sama
experimentovať so zdravými sladkosťami. Keď mala 18
rokov, v nej sa zrodil nápad obchodovať so surovými
dezertmi. Po roku otvorila prvú RAW cukráreň v
Bratislave. Tím tvorí 6 mladých ľudí. Jednou z hodnôt
spoločnosti je vytváranie pracovného prostredia, kde
všetci robia to, čo sa im páči, aby ukázali svoj potenciál.
Inými slovami – ich práca je zároveň aj ich koníčkom.
Všetky recepty a záverečný vzhľad jednotlivých koláčov
sú výsledkom vlastnej tvorby personálu podniku. Všetky
chute, dizajn a nápady vychádzajú z hláv šiestich
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spolupracovníkov. Najviac sa dbá na kvalitu. Používajú
iba najkvalitnejšie prírodné produkty. Výrobky
neobsahujú lepok, laktózu, rafinovaný cukor, margarín
či umelé farbivá. Všetky ich snahy zvýšiť kvalitu priniesli
svoje výsledky. V roku 2018 spoločnosť evidovala 90 %ný rast svojich výnosov. Rovnako úspešný trend
pokračoval aj v r. 2019. Napriek rastúcemu záujmu o ich
výrobky a rýchlemu zvýšeniu príjmov, zamestnanci
Nueva Via uprednostňujú kontinuálne a postupné
rozšírenie výroby bez najmenšej ujmy, pokiaľ ide o
kvalitu.
Viac info: www.nuevavia.sk
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KRASPLAST s.r.o.

Sociálny podnik KRASPLAST s.r.o. bol založený v r. 1993.
Spočiatku boli hlavné obchodné ciele tejto spoločnosti
zamerané na spracovanie umelohmotných materiálov.
Za najväčší úspech spoločnosti sa považuje jej zápis do
registra sociálnych podnikov zameraných na podporu
postihnutých ľudí (2003). Výroba zahŕňa hlavne
klasifikáciu a spracúvanie technologického plastového
odpadu. Spoločnosť sa takisto venuje montáži ľahkých
plastových komponentov, kde sa vyžaduje vysoká
úroveň manuálnej zručnosti. A práve v takejto oblasti
ponúka spoločnosť more šancí pre postihnutých ľudí.
Motto
spoločnosti:
„Dajme
šancu zdravotne
postihnutým občanom pracovať a naplno ich integrovať
v spoločnosti!“
Viac info: www.krasplast.sk
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Molti Volti

V r. 2014 skupina ľudí s rôznym kultúrnym, odborným a
sociálnym zázemím z 8 svetových krajín (Senegal,
Zambia, Afganistan, Bangladéš, Francúzsko, Španielsko,
Gambia a Taliansko) vytvorili štruktúrovaný a detailne
navrhnutý priestor na ochranu dôstojnosti, občianskej
spolupráce a hodnôt z rozmanitosti. „Moltivolti“ sa
zrodil ako model sociálneho podniku založeného na vízii
novej spoločnosti, v ktorej je rozmanitosť základom pre
rozvoj. Projekt je úzko spojený so štvrťou Ballarò v
Palerme, ktorá rastie a rozvíja sa vďaka známemu trhu,
ktorý sa v nej nachádza. Moltivolti je reštaurácia s
preslávenou sicílsko-etnickou kuchyňou a zároveň
priestorom pre spoluprácu zameranou na tretí sektor. Je
takisto miestom, kde sa snúbia dve rôzne oblasti - zisk,
ktorý podporuje neziskovosť a vytvára tak hodnoty a
energiu. Od integrácie po interakciu - kuchyňa slúži ako
metafora nového receptu domáceho partnerstva a
podpory rozvoja.
Viac info: https://moltivolti.org/en/
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Sociálny kooperatívny vzdelávací a propagačný vlak v
Turecku
Tento článok uvádza rozhovor so slečnou Rabiou
Gökçen Mert Korkmaz (odborníčkou Ministerstva
Obchodu) o situácii sociálnych podnikov v Turecku. Vo
svojej práci spomínajú postavenie týchto spoločností a
to, ako sa dopracovali k myšlienke „Vlaku sociálnych
kooperatívov“ (“Social Cooperative Train”). Vysvetľujú
tiež rôzne činnosti, ktoré v rámci tohto školenia
poskytujú a zdôrazňujú jeho hlavný účel-

šírenie

sociálnych kooperatívov po celej krajine.
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WC
MS_651207/lang--en/index.htm
Článok z International Labour Review (1921-1965)
Článok, ktorý napísal Jean Orizet, je zverejnený v
časopise International Labour Review (1921 - 1965) a
hovorí o kooperatívnom hnutí a jeho výhodách pre
pracovníkov. Je to jasný obraz toho, ako sa kooperatívne
hnutie začalo a spôsob, ako ho porovnať so súčasnosťou.
Orizet, Jean, „The co-operative movement and the
welfare of the worker“, International Labour Review,
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64:1,

1951,

s.1-23.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(195
1-64-1)1-23.pdf
Kooperatívy

a

alternatívne

potravinové

siete

v

Taliansku. Dlhá cesta k sociálnej ekonomike v oblasti
poľnohospodárstva
Tento článok analyzuje kooperatívne hnutie v Taliansku
a osobitne sa zameriava na odvetvie poľnohospodárstva
a na vznik nového modelu sociálnych kooperatívov v
druhej polovici 20. Storočia. Autori popisujú rôzne fázy
fungovania sociálnych kooperatívov v Taliansku od
konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť a sledujú,
ako hnutie zmenilo svoje zameranie a spôsob práce.
Zdroj: Maria a Ivan Cucco (2017). „Kooperatívy a
alternatívne potravinové siete v Taliansku. Dlhá cesta k
sociálnej ekonomike v oblasti poľnohospodárstva“.
Journal of Rural Studies. Zväzok 53, júl 2017, s. 291302.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0
743016717300979
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Sociálne

solidárne

hospodárstvo

v

Barcelone:

Kooperatívy ECOS
Článok sa týka kooperatívneho podniku z Barcelony,
ktorý spolupracuje s ďalšími malými a novými
kooperatívnymi podnikmi a pomáha im s procesom
rastu. Jednoduchšie povedané – ECOS je akýmsi „nadkooperatívnym podnikom“, ktorý sa stará o sociálne
podniky.
https://cooperativecity.org/2019/04/25/social-solidarityeconomy-in-barcelona-the-ecos-cooperative/

Farmárske

kooperatívne

podniky

a

sociálne

hospodárstvo: Prípad Španielska
Cieľom tejto práce je demonštrovať úlohu kooperatívov
v nových sociálnych požiadavkách, berúc do úvahy ich
princípy fungovania, ako aj nový koncepčný rámec,
ktorého sú súčasťou. Osobitne sa však zameriavajú na
situáciu v Španielsku. Autori analyzujú hlavné zmeny,
ktorými si španielske poľnohospodárske kooperatívy za
posledné roky prešli a ktorých výsledkom bol ich veľký
rozvoj a rast.
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Juliá Igual, Juan Francisco a Sergio Mari-Vidal (2002).
Farmárske
hospodárstvo:

kooperatívne

podniky

Prípad

a

sociálne
Španielska.

https://www.researchgate.net/publication/46534612_Far
m_Cooperatives_and_the_Social_Economy_The_Case_
of_Spain
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YOUTH COOPS: PROMOTING SOCIAL
AND COOPERATIVE
ENTREPRENEURSHIP AMONG YOUNG
PEOPLE

