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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou páté číslo našeho Newsletteru. Celé toto číslo se zabývá sociální problematikou. Hodně 
podporovanou aktivitou v novém operačním období bude sociální podnikání a právě v rubrice „Inspirace mimo region“ 
Vám představujeme dva zajímavé sociální podniky, jejichž popis doplňujeme definicí sociálního podnikání. 

Dále se v Newsletteru dozvíte, co se děje v našem regionu v oblasti sociálních služeb a v neposlední řadě upozorňujeme 
na rubriku „Představení člena“, kde si můžete přečíst zajímavé informace o obci Pravonín. Nechali jsme se inspirovat 
aktivním přístupem občanů Pravonína a společně s dalšími organizacemi chystáme akci „Jarní úklid“, během které 
chceme 19. 4. zkrášlit okolí řeky Blanice ve Vlašimi. Pokud se akce vydaří, rádi bychom ji v dalších letech rozšířili na 
další lokality – spolupracovníci a tipy na zapojení vítány. Srdečně zveme všechny, aby se k nám připojili. Bližší informace 
najdete v rubrice aktuality a na webu MAS Blaník. 

Věříme, že se Vám další číslo našeho Newsletteru bude líbit a přejeme Vám příjemné čtení.

Krásné jarní dny!

Mgr. Jitka Fialová

Aktuality

Sběr informací o objektech (památkách) s ekonomickým a kulturním potenciálem a náměty na sociální podnikání 
– stále můžete posílat Vaše tipy na objekty a sociální podnikání. Vše pište do elektronického formuláře na odkazu:  
http://goo.gl/aAETHW

Jarní úklid – ukliďme řeku Blanici

19. 4. 2015 v 13: 30 – pojďte s námi uklidit okolí řeky Blanice! Sraz je u pěší stezky u železného mostu přes řeku Blanici. 
Akce probíhá ve spolupráci s městem Vlašim, Technickými službami Vlašim, s. r. o., Prádelnou Kyselý, a.s., sdružením 
Montessori Sídliště, o. s. a Rodinným centrem Světýlka, o. s.
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Představení člena – Obec Pravonín

Obec Pravonín se skládá ze sedmi sídel: Pravonín, Buková, Karhule, Lesáky, Tisek, Volavka a Křížov. Trvale zde žije na 560 
obyvatel. Výměra obce je 1980,47 ha s hustotou obyvatel 27,87 obyvatel/km2. 

Geograficky se Pravonín nachází na jižním okraji bývalého okresu Benešov. Je obklopen krásnou krajinou, jejíž dominantu 
tvoří bájná hora Blaník. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 (tehdy Prawonyn). Nepřehlédnutelným 
klenotem obce je velká obdélníková náves o délce 550 m a šířce 50 m. Středem návsi po celé její délce vede krásná 
kaštanová alej, která lemuje silnici až ke kostelu – další dominantě obce. Travnaté plochy návsi mají parkovou úpravu 
a blízko kostela jsou obohaceny kašnou s příjemným posezením ve stínu starého kaštanu. V obci se nachází i zámek, 
kde svého času pobýval hudební skladatel Richard Wagner. Bohužel tento zámek podléhá čím dál víc celkové destrukci 
a nynější majitelé, italská firma Wagner castle s.r.o. s tímto zuboženým objektem nic nedělá. Původní představa 
předchozího majitele vybudovat zde muzeum hudebních skladatelů bere velmi rychle za své. 

Centrem dění Pravonína je náves, kde se nalézá prodejna se smíšeným zbožím, restaurace, budova obecního úřadu, 
pošta, hasičská zbrojnice, Spolkový dům a v blízkosti i mateřská škola s místní knihovnou. Na samém konci obce, směrem 
na Načeradec, se nalézá sportovní zázemí – fotbalové hřiště a víceúčelové sportoviště. 

Společenský a kulturní život je, díky zásluze zdejších obyvatel, opravdu velmi bohatý. Kromě tradičních plesů jsou velmi 
oblíbené oslavy Masopusta, výlovy rybníků, vánoční zpívání u jesliček či různé akce 
pro děti. To vše zajišťují místní spolky – hasiči, rybáři, ženy, sokolové. Kromě toho 
zde působí Šachový klub, založený v roce 2008, jež dosahuje, a to i na celostátní 
úrovni, velmi dobrých výsledků. Zájmový kroužek Šikulů sdružuje děti, které rády 
malují, tvoří či něco vyrábí.

Na sklonku roku 2013 byl otevřen nový Spolkový dům, kde místní spolky a kroužky 
nacházejí své zázemí a v těchto nemalých prostorách probíhá rovněž velké množství 
rozličných aktivit – výstavy, pečení perníčků s naší činorodou paní Emilkou, 
přednášky, kurzy malování a anglického jazyka, cvičení aerobiku i jógy, působí zde 
turistický kroužek a kroužek vaření, sousedé sem chodí vzpomínat, v rámci cyklu 
„Vzpomínání o pravonínských chalupách“ na své předky. Slaví se zde svátky matek, 
výroční schůze, setkání důchodců i Silvestr. Přijďte se do Pravonína podívat a to 
třeba hned na jaře, kdy se květem obalí naše kaštanová alej, tehdy je opravdu 
nejkrásnější. Projížďkou na kole po zde vedoucí cyklostezce uděláte nejen něco pro 
své zdraví, ale potěšíte rovněž oko o krásnou a nenahraditelnou blanickou krajinu.

autor: Mgr. Jana Lapáčková
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Informace k dotacím

Nadace rozvoje občanské společnosti – Program překlenovací pomoci „3P“ – program pomáhá neziskovým organizacím 
formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů. Uzávěrka 
žádostí je 27. dubna 2015.

Více: www.nros.cz/cs/programy/program-3p/aktualne-o-programu-3p/ 

Nadace Život umělce – veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na hudební, divadelní a taneční 
projekty, soutěže a festivaly. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna 2015.

Více: www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-z-vlastnich-prostredku-
nadace-v-roce-2015/

Co se děje v regionu

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov

Ke dni 31. 03.2015 se do svého závěru dostává projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na 
okrese Benešov“ reg. č.CZ.1.04/3.1.03/97.00044, který byl veden pod záštitou města Benešov ve spolupráci s městy 
Vlašim a Votice. Město Benešov ve spolupráci s partnerem projektu CpKP střední Čechy provedlo od dubna 2013 do 
března 2015 řadu potřebných analýz, sběrů dat a informací včetně komunikace s obyvateli regionu, jejichž výstupem 
se stává Plán rozvoje sociálních služeb na okrese Benešov na období 2015 – 2019, katalog poskytovatelů sociálních 
služeb a interaktivní webové stránky. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. „Od počátku realizace projektu v dubnu 2013 bylo jeho 
záměrem nastavit sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel správního obvodu, byly poskytovány kvalitně 
a všechny zdroje určené k zajištění sociálních služeb byly efektivně využívány“, sdělila Mgr. Pavla Kovalská vedoucí 
odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim a zároveň garant projektu pro ORP Vlašim.

V rámci procesu probíhala na území ORP Vlašim jednání na různých úrovních, zejména veřejná setkání s občany, jejichž 
účelem bylo především vyjádření se obyvatel k problematice nastavení systému sociálních služeb v regionu. V září 2014 
byl uskutečněn také Den sociálních služeb zaměřený na cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. Na 
komunitním plánování sociálních služeb a organizaci jednání se na území ORP Vlašim podílel především tento tým lidí: 
Mgr. Pavla Kovalská, Mgr. Petra Rajmanová, Ing. Vladimíra Tichá a paní Hana Macešková.

Aktivity prováděné v projektu komunitního plánování sociálních 
služeb na území ORP Vlašim se ve svém průběhu v mnoha bodech 
setkávaly s aktivitami MAS Blaník, z. s., která na daném území působí. 
Strategie MAS Blaník, z. s., která se v současné době vytváří, je 
připravována též pro oblast sociálních služeb a aktéři obou procesů 
vzájemně spolupracují a sdílejí informace.

autor: Ing. Vladimíra Tichá
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
1. dubna (15:30) Muzeum Podblanicka Vlašim Koncert žáku ZUŠ Vlašim
4. – 5. dubna Včelí svět Hulice Včelí svět slaví Velikonoce
11. dubna Trhový Štěpánov (pořádá SDH Trhový 

Štěpánov)
Čistý štěpánovský potok

14. dubna (17:00 hodin) Muzeum Podblanicka Vlašim Rok 1815 – konec napoleonského snu – 
přednáška

16. dubna (19:00 hodin) Muzeum Podblanicka Vlašim Pražské kytarové kvarteto – koncert
Muzeum Podblanicka Vlašim Výtvarné práce žáků a studentů 

a studentů ZUŠ Vlašim – vernisáž
19. dubna (13:30) Řeka Blanice (Vlašim) – železný most 

u pěší stezky (pořádá MAS Blaník)
Jarní úklid – ukliďme řeku Blanici

Inspirace mimo region

Severočeské družstvo zdravotně postižených (1. SZSP) – uvádíme zajímavý příklad sociálního podnikání v České 
republice.  1. SDZP je společnost, která vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené spoluobčany. V současné 
době zaměstnává více než sto pracovníků, z nichž více než 90% má zdravotní postižení. Společnost pokrývá širokou škálu 
činnosti od callcentra, bezpečností agentury, přes instalace elektrického zařízení až po šicí dílny. Více: www.1sdzp.cz 
zdroj: Publikace „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, vydal Svaz měst a obcí České republiky, Projektová kancelář, 
e-mail: mos@smocr.cz, www.obcesobe.cz, www.smocr.cz 

Liga, o. p. s. – další zajímavý příklad sociálního podniku. Firma podniká v zahradnických, úklidových službách, dále 
odstraňování černých skládek či opravě chodníků. Zabývají se ale i provozováním nákladní automobilové dopravy či 
správou nemovitostí. Firma zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem, Romy či dlouhodobě nezaměstnané s nízkým 
vzděláním a praxí. Zároveň se společnost také velmi intenzivně věnuje sociální práci – pracuje s dětmi a mládeží, 
s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí. Více: www.ligabruntal.cz

Co je to sociální podnikání? Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu 
prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním 
nebo kulturním znevýhodněním (min. 40 % z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílové skupiny zdravotně 
postižených nebo sociálně/kulturně znevýhodněných). Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. 
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Nejedná se tedy o podnikání 
s potřebou maximalizovat zisk pro zainteresované skupiny/osoby či vlastníky (minimálně 51 % zisku musí být 
reinvestována do rozvoje podniku).

Další zajímavé projekty z oblasti sociálního podnikání: Daniela Bednárikova, Příklady dobré praxe aneb sociální 
podnikání v České republice i zahraničí. www.ceskesocialnipodnikani.cz/images/pdf/Priklady_dobre_praxe_socialni_
podniky_P3_u.pdf 

Semináře a kurzy ze sociální oblasti: www.ozpakademie.cz
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Co děláme v MAS

• Výroční zpráva MAS Blaník za rok 2014 je připravena ke schválení členskou schůzí.
• Dne 23. března proběhla schůze Výboru MAS Blaník. Hlavním bodem jednání bylo projednání Výroční zprávy MAS 

Blaník za rok 2014. 
• Téhož dne proběhla schůze Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník k projednání Výroční zprávy 2014 

a účetnictví MAS Blaník za rok 2014.
• Uskutečnilo se setkání se zástupkyněmi týmu Komunitního plánování sociálních služeb za účelem rozpracování 

projektů spolupráce MAS.
• Probíhá příprava na členskou schůzi, která se bude konat 31. 3. 2015.
• Dne 26. března 2015 byla podána žádost o standardizaci MAS Blaník na Státní zemědělský intervenční fond.
• Dne 27. 3. byla Strategie MAS Blaník zaslána k posouzení kvality na MMR. Výsledek bychom se měli dozvědět do 

konce dubna. Strategie je již v analytické a strategické části hotova. Pracovat se nyní bude na části implementační 
a proběhnou případné aktualizace předchozích zpracovaných částí.

Foto závěrem

Tradiční velikonoční jarmark ve Spolkovém domě ve Vlašimi (28. 3. 2015) autor: Vít Švajcr


