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Vznik Klastru 

7. 11. 2013 – registrace stanov občanského sdružení Klastr   

                    sociálních inovací a podniků SINEC 

2. 12. 2013 – úvodní Valná hromada 

 

 



Orgány Klastru 

Valná hromada – nejvyšší orgán Klastru 

Rada – nejvyšší výkonná orgán Klastru 

Prezident – statutární orgán Klastru 

Revizní komise – kontrolní orgán Klastru 

Odborné komise – iniciativní a poradní funkce 

 

Členové rady, prezident a členové revizní komise jsou 

voleni na období dvou let. 

 



Rada Klastru 

Bc. Jana Juřenová – prezidentka 

Ing. Česlav Santarius – viceprezident 

Mgr. Iona Bużková – členka 

Ing. Jiří Drastík - člen 

Mgr. Dolores Czudková – členka 

Ing. Jiří Krist – člen 

Viliam Šuňal - člen 

 



Hlavní cíle 

• Posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů a 
zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, 
sdílení informací a realizací společných projektů 

• Budování partnerských vztahů s jinými klastry k 
identifikaci a realizaci dodavatelských příležitostí a tvorbě 
pracovních míst 

• Usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního 
podnikání a iniciace vzniku nových sociálních podniků, 
podpora stávajících sociálních podniků 

• Efektivní komunikace s veřejným a vzdělávacím 
sektorem 

 

 

 



Hlavní cíle 

• Zvyšování poznatků a kompetencí o sociálně ohrožených 
skupinách k testování, vývoji a komercializaci inovačních 
produktů, technologií a služeb zvyšujících kvalitu jejich 
života 

• Vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sociální ekonomice, 
osvěta a výchova specifických cílových skupin především 
v otázkách sociálního bydlení 

• Zvýšení atraktivity a důvěryhodnosti pro věřitele, 
prosazování zájmů a významu sociálního podnikání 

• Napomáhání spolupráci s výrobním sektorem s cílem 
vzniku a rozvoje sociálních spin-off podniků 

 

 



Základní statistika členů Klastru 

Celkový počet 

zaměstnanců 

členů k 31. 10. 

2014: 

 

 

1480 

sociálně znevýhodnění 50 Celkový roční 

obrat členů 

Klastru: 

 

 

více než  

360 mil. Kč 

osoby ze zdravotním znevýhodněním 126 

invalidita I. stupně 368 

invalidita II. stupně 74 

invalidita III. stupně 75 

ostatní 592 

Sociální podniky, které jsou členy Klastru zaměstnávají průměrně 77% 

zaměstnanců z cílových skupin sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. 



Spolupráce Klastru s dalšími subjekty 

• Moravskoslezský kraj – memorandum o spolupráci 

• Zapojení do pracovní skupiny ke koncepci legislativních 
změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním KÚ MSK 

• Agentura pro regionální rozvoj a. s. 

• Národní síť Místních akčních skupin 

 

 



Etický kodex Klastru  

• Cíle: 

- Podporovat činnosti prospívající společnosti, smysl pro 
sociální zodpovědnost na místní, regionální i celostátní 
úrovni 

- Napomáhat růstu sociální ekonomiky cestou rozvoje 
sociálních podniků a podpory těchto podniků 

- Podporovat sociální inovace vycházejících z potřeb 
sociálně znevýhodněných skupin obyvatel 

 

 

 



Etický kodex Klastru 

• Sociální podnik: 

- Provozuje činnosti prospívající společnosti či specifické 
skupině znevýhodněných osob, podniká na vlastní 
jméno, vědom si své vlastní zodpovědnosti 

- Vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu, nese 
ekonomická rizika, využívá zisk pro vlastní rozvoj nebo 
naplňování společensky prospěšných cílů 

- Má jasně a transparentně nastaveny principy řízení a 
kontroly podniku 

- Zohledňuje environmentální aspekty svých činností, 
vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu 

 



Etický kodex Klastru 

• Sociální podnik: 

- Uplatňuje princip demokratického rozhodování, rovné 
příležitosti a optimální pracovní podmínky pro všechny 

- Podporuje inovativní přístupy a inovace v řešení 

- Důrazně dbá na kvalitu svých produktů s cílem zvyšování 
ochrany zájmů zákazníků a spotřebitelů 

- Odmítá korupční jednání, jedná čestně a důvěryhodně 

- Odmítá spekulativní chování spočívající ve zneužívání 
náhradního plnění dle zákona o zaměstnanosti 

- Při propagaci a marketingu uvádí o sobě pravdivé 
informace bez prvků klamavé reklamy 



Významné akce roku 2014 

• Podpis memoranda o spolupráci mezi Klastrem sociálních 
inovací a podniků SINEC a Moravskoslezským krajem 

• Spolupořádání konference MAS a podpora sociálního 
podnikání 

• Účast na 12. mezinárodní  

   konferenci Bez Bariér - Bez Hranic® 

 



Významné akce roku 2014 

• Společná diskuze s prezidentem  

   České republiky a hejtmanem  

   Moravskoslezského kraje 

 

 

 

• Účast na tvorbě věcného záměru  

    zákona o sociálním podnikání 

• Účast na konferenci Klastry jako efektivní nástroj 
regionálního rozvoje 



Kontakty 

• Kancelář Klastru: 

   Střední škola stavební a dřevozpracující, U Stadionu 33,      

   Ostrava – Zábřeh 

 

• Kontakt: 

    info@klastr-socialnich-podniku.cz 

 

• Webové stránky: 

    www.klastr-socialnich-podniku.cz 
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