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Praha, 6. března 2014

Česká spořitelna a Nadace VIA spustily vzdělávací program pro sociální
podniky. Nejlepší z nich získá finance na svůj rozvoj
 Česká spořitelna a Nadace VIA spustily program na podporu sociálního podnikání Akcelerátor


Účastníci programu absolvují cyklus workshopů a seminářů. Získají rovněž individuální podporu v
podobě odborných konzultací s investory

 Nejlepší podnikatelský záměr získá na svůj rozvoj finanční příspěvek

Sociální podnikání přispívá k řešení společenského problému a zároveň umožňuje získat neziskovým
organizacím nezávislé finanční příjmy, které mohou dále investovat do svého rozvoje. Jedním z nástrojů,
kterým Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA podporuje sociální podnikání, je Akademie sociálního
podnikání ČS. V rámci této vzdělávací akademie právě teď startuje komplexní program Akcelerátor, který je
určen pro manažery sociálních podniků a neziskových organizací. Na účastníky čeká náročná, ale velmi
přínosná agenda. Kromě souboru workshopů, seminářů a osobních konzultací musí rozpracovat podrobný
podnikatelský plán a naučit se pro něj získat potenciálního investora. Nejlepší podnikatelský plán získá
finanční příspěvek na rozvoj svého projektu.

„Z našich dosavadních zkušeností víme, že vzdělávání v oblasti sociálního podnikání je pro jeho další rozvoj
rozhodující,“ řekla Simona Můčková, projektová manažerka CSR České spořitelny. „Tento program je svou
strukturou ideálním prostředkem a troufám si říci, že po dobu své existence nemá v České republice
obdoby.“

„Doufám, že účast v Akcelerátoru pomůže dalším odvážným organizacím v jejich rozvoji a efektivním řízení a
že díky novým znalostem a případným změnám budou mít větší kapacitu pro svou smysluplnou práci,”
doplnila Kamila Blažková, projektová manažerka Nadace VIA.

Přihlášky se uzavírají 14. dubna 2014. Akcelerátor je určen sociálním podnikům, které podnikají po dobu minimálně
jednoho roku. Účastníkům poskytne ekonomicko-manažerské vzdělání spojené s praktickou pomocí při aplikaci
získaných poznatků do činnosti organizace. Komplexní vzdělávací program zahrnuje individuální odbornou asistenci a
konzultace s investory, cyklus workshopů a seminářů a možnost získat cenu Akademie sociálního podnikání ČS,
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která je spojena s finanční podporou na rozvoj konkrétního sociálního podniku. Více informací a konkrétní kritéria
vyhlášeného programu najdete na stránkách Nadace VIA.
Pro další informace prosím kontaktujte:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Kamila Blažková
Projektová manažerka, Nadace VIA
E-mail: kamila.blazkova@nadacevia.cz

Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
Česká spořitelna si je dobře vědoma své zodpovědnosti vůči společnosti, ve které působí. Již od počátku svého vzniku v roce 1825 se aktivně podílí na
veřejném životě, o svůj zisk se dělí se společností a přispívá k jejímu rozvoji. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním, a to jednak v oblasti zvyšování finanční
gramotnosti české veřejnosti a dále také spolupracuje s vysokými školami – poskytuje stáže, přednášky, podporuje studentské projekty, atd. Další klíčovou
oblastí její společensky odpovědné strategie je podpora sociálního podnikání. Ve snaze jít tím nejlepším možným příkladem umožňuje svým zaměstnancům
věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Podporuje také individuální dobrovolnictví svých zaměstnanců i klientů grantovými
programy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž hlavním cílem je pomáhat těm, od kterých se společnost často odvrací. Z
prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní organizace a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Život 90, Palata domov pro zrakově postižené, Sananim, Drop In či například Nadační fond Livie a Václava Klausových. V srpnu 2012 založila Česká spořitelna Nadaci
Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka), aby české společnosti vrátila zpět nevybrané peníze ze zrušených anonymních vkladních knížek.
Nadace Depositum Bonum podporuje konkurenceschopnost České republiky v oblasti vzdělávání. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu
prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála také u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace,
prvním svého druhu v ČR.
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