„Sieť pre úspešnosť sociálnych podnikov“
Konferencia
Komárno, 3. marca 2018, Dôstojnícky pavilón Komárno

09:30

Slávnostné privítanie
Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno,
István Kónya viceprimátor mesta Gyula

10.00 – 10.20

Predstavenie projetu, hlavné ciele
Prednášajúci: Tamás Szilágyi, odborník projektu

10.20 – 10.40

Ako funguje PR a marketing v sociálnej ekonomike?
Prednášajúci: Péter Varga, odborník

10.40 – 11.00

Zákonné predpisy sociálnych podnikov na Slovensku
Prednášajúci: Ing. Adrianna Bíró, vedúca Sociálneho a správneho
odboru Mestského úradu v Komárne

11:00 – 11:30

Prestávka

11.30 – 11.50

Zamestnanie ľudí s mentálnym postihnutím v Komárne
Prednášajúci: Mgr. Erik Kecskés - sociálny rehabilitačný terapeut

11.50 – 12.10

Študijný program Misiológia, diakónia a sociálna starotlivosť na
Fakulte reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne
Prednášajúci: Mgr. György Csík – farár, doktorand

12.10 – 12.30

Sociálna ekonomika v študijných programoch Ústavu zdravotníckych a
sociálnych vied (Gyula) Vysokej školy Ferenca Gála
Prednášajúci: Kristóf Czinderi, odborný asistent

12.30

Ukončenie konferencie

12.30 – 13.30

Recepcia

13.30 – 14.00

Workshop vo Veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu

Konferencia o sociálnych podnikoch
Mesto Komárno sa v roku 2017 zapojilo do projektu mesta Gyula a jeho družobných miest.
Projektom vyhláseným vo výzve Európskej komisie Európa pre občanov mesto Gyula
založilo sériu udalostí pod názvom „Sieť pre úspešnosť sociálnych podnikov“, ktorých
cieľom je oboznámiť verejnosť fenoménom sociálneho podnikania.
Sociálne podniky - ako každý podnik – poskytujú služby, ich hlavným cieľom však nie je
zisk, ale riešenie sociálnych problémov. Ich cieľom je podporiť udržateľný rozvoj použitím
inovatívnych metód. Hlavnou charakteristikou sociálnych podnikov je poskytnutie
konkurenčných služieb alebo výroba kvalitných výrobkov, ale nie výlučne kvôli zisku.
Sociálne podniky fungujú aj v našom regióne. Existujúce dobré príklady oboznámi
verejnosťou konferencia v Komárne, ktorá sa uskutoční ako súčasť série udalostí mesta
Gyula a jeho družobných miest 3. marca 2018 vo Veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom na adrese: konferencia@komarno.sk
Hlavnými cieľmi projektu Mesta Gyula je, aby sa vytvoril dialóg medzi podnikateľmi
v sociálnej sfére a vedením miest, a zároveň aby sa zosilnili vzťahy medzi družobnými
mestami. Medzinárodné konferencie a s nimi spojené udalosti napomáhajú splneniu týchto
cieľov, ako aj vývoj mobilnej aplikácie, ktorá bola vyvinutá na komunikáciu projektových
správ, aktualít. Nachádzajú sa v nej miesta jednotlivých udalostí – s GPS koordinátami, aby sa
dali jednoducho nájsť, ďalej termíny podujatí, fotogaléria a je v nej integrovaná aj
Facebooková stránka projektu.

