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ZPRAVODAJ 
krajského střediska ČSŽ  

 
 

 
 

                                                                                              prosinec 2013 
 

                                                                                                                                
 
Vážené přítelkyn ě,  
 
přeji všem  pohodové prožití váno čních svátk ů a hodn ě štěstí a zdraví v roce 2014. 
 
    
   Jako vždy koncem roku dostáváte do rukou informace o činnosti v kraji, doplněné tabulkou příjmů a výdajů 
základní organizace. Prosím o její vyplnění a zaslání na adresu krajského střediska nejpozději do 20.ledna 2013, 
abych ji mohla zapracovat do krajského přehledu a do konce ledna předat na ústředí. 
Konečný stav pokladny je třeba doložit kopií pokladní knihy, případně kopií výpisu z účtu k 31.12.2013, pokud máte 
běžný bankovní účet zřízen. 
Jak víte, vyplněné tabulky slouží jako podklady k uzávěrce účetnictví ČSŽ a jejich předložení je proto nezbytné. Vaše 
případné dotazy mi můžete volat na tel. 602 573 777 (dosavadní pevná linka krajského střediska je zrušená), či 
využít mailovou adresu jihomoravsky.kraj@csz.cz, příp. margitmarch@volny.cz. 
 
   Vážené kolegyně, děkuji za dosavadní spolupráci a těším se na další informace a podněty z Vašich základních 
organizací. 
                                                                                                                                                                        Margita Březnová 
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Den pro nás, sobota 9.listopadu 2013 
 

 
 

V tomto roce plným změn a přemetů i celé společnosti i 
osobních osudů, jak slyšíme ze všech stran, jsme 
chtěly nabídnout našim členkám a dalším 
sympatizantkám něco příjemného, známého, zkrátka 
Den jen pro nás. Chyba lávky. Sešlo se nás jen sedm, 
některé zájemkyně se omluvily ze zdravotních a jiných 
důvodů, některým asi pozvánka někam zapadla ve víru 
každodenních starostí.. 

Kdo mohl přijít a nepřišel, ať lituje. Dozvěděly jsme se 
něco o trendech sociální péče, poslechly o čisticích 
prostředcích a rády prostředky nakoupily (když jsme je 
vyzkoušely v praxi přímo na místě),  vyzkoušely si 
svoje šikovné ručičky a pod odborným vedením 
Lidušky Nedorostkové si vyrobily vánoční ozdobu 
do okna.  
                                                              Bronislava Milinková 

 

 

 

Den radostí pro ženu 
 
Jako každý rok, tak i letos pořádal Český svaz žen 
Lipovec velkolepou akci pro ženy z Lipovce a širokého 
okolí pod názvem „Den radostí pro ženy“. V pátek 
18.října 2013 se již v odpoledních hodinách začaly 
ženy scházet do místní sokolovny, aby si rezervovaly 
místa k sezení. Bohužel sokolovnu není možno 
nafouknout, takže spousta žen musela sledovat bohatý 
program ve stoje.  
 

 
 
Program byl zahájen  světelnou show mistra Bílka 
z Lipovce. Následovala módní přehlídka paní Denisy 
Richterové z Lipovce. Místní modelky všech věkových 
kategorií předváděly ručně malované modely pro děti, 
dívky a ženy a pletené oděvy vhodné pro přecházejí 
zimní období. Následovala módní přehlídka 
společenských oděvů inspirovaných historií. 
Předváděna rovněž byla dětská móda a ukázka 
slušivých modelů pro těhotné ženy, kterou připravila 
Ivanka Kolmačková z Ostrova u Macochy. Módní 
přehlídky sklidily bohatý a opakovaný aplaus. 
Předváděné modely si bylo možno objednat nebo 
zakoupit přímo po přehlídce. Přítomné ženy také 
zaujala  přehlídka šátků, šálek, kabelek, kožešin a 
ostatních módních doplňků. 

 
 
Nechyběly bezplatné služby pro ženy: malování a 
zdobení nehtů, práce vizážistek, kosmetická poradna a 
líčení. Ženy se mohly zkrášlit kosmetikou vybraných tří 
nejlepších firem České republiky (Mary Kay, Avon a 
Oriflame). Velký zájem byl také o věštkyně a výklad 
karet.  Pastvou pro oči bylo nepřeberné množství 
vystavovaných různorodých šperků a bižutérie.  
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Překvapením pro všechny přítomné byla nutriční 
poradkyně, která na požádání provedla měření tuku a 
vody v těle pomocí speciální váhy.  
 

 
 
Díky vstřícnosti sponzorů mohla být uskutečněna 
bohatá tombola. Celkem bylo připraveno 140 výher. 
Dort ve tvaru srdce - symbolu naší akce, upekla členka 
výboru paní Marie Kolmačková. Poděkování patří všem 
členkám výboru, především paní Vlastě a Marii 
Grimové za perfektní organizaci akce.  
Zajištěno bylo i chutné občerstvení, které s láskou 
připravily kuchařky paní Voráčová a Ševčíková. 
Křupavé řízečky s domácím bramborovým salátem 
chutnaly všem. O pitný režim se jako každoročně 
postarala v baru paní Jitka Němcová, Renata Vintrová 
a Jarmila Novotná.      
Příjemná atmosféra byla dokreslena hudebním 
vystoupením slečny Pavlínky Zouharové z Lipovce, 
která dokázala rozezpívat i roztančit přeplněný sál. 
Celou akci ozvučoval pan Štěpán Zouhar. 
Tak se umí a chtějí bavit ženy v Lipovci.  
                                                           Jaroslava Kuchařová 
                                                       předsedkyně ZO ČSŽ Lipovec 
 

Vánoční výstava v Brumov ě 
 

 
 
24. listopadu 2013 pořádal ČSŽ v Brumově již 6. ročník 
Vánoční výstavy. Návštěvníci mohli zhlédnout členkami 
připravenou výstavu o vánočních zvycích a tradicích. 
Pro své blízké mohli zakoupit krásné řezané svíčky, 
šátky, šperky, dekorace do bytu, vlněné výrobky (i s 
ukázkou předení na kolovrátku) nebo výtvory žáků 
místní ZŠ. Každý z návštěvníků mohl ochutnat 

kulinářské dobroty nebo míchané nápoje. Akce měla k 
naší nemalé radosti velký úspěch 
                                                                            Míla Mertová 
                                                   předsedkyně ZO ČSŽ v Brumově 
 

 

 
 
 

Co to je – sociální podnikání? 
 

Není to nějaký protimluv – vždyť podnikání je o zisku, 
a když má být sociální? No, v řadě zemí EU jsou 
sociální podniky běžnou a úctyhodnou institucí. Tak 
úctyhodnou, že „sociální podnikatelé“ mají od státu 
různé úlevy daňové a jiné. A když už jsme i my v EU, 
není důvod nepřebírat dobré zkušenosti, že, i když 
tomu naše zákony zatím nepožehnaly podobnými 
benefity. 
Tak troška vysvětlení: sociální podnikání by mělo být 
pro různé cílové skupiny: zdravotně postižení (ti nej-
častěji potřebují pomoc), osoby ohrožené vyloučením 
ze společnosti (např. propuštění vězni – ne každý byl 
souzen za vraždu), ženy po mateřské dovolené, lidé 
věku 50+ (dneska už dokonce 45+), zkrátka pro lidi 
s omezenou možností uplatnění na trhu práce. 
Sociální podnikatel může být osoba samostatně 
výdělečně činná, může to být právnická osoba 
s formou s.r.o., o.p.s., může mít i formu družstva. 
Důležité je, že zaměstnává výše uvedené cílové 
skupiny. A má možnost pobírat na ně příspěvky 
z aktivit zaměstnanosti od  Úřadu práce. 
Těm několika členkám, které přišly na „Den pro nás“ 
9.listopadu, jsem předvedla svou vizi starou už víc než 
deset let, jak umožnit zaměstnání ženám v obcích, kde 
je málo příležitostí zaměstnání, a zároveň ulehčit 
rodinným pečovatelům. Přibývá totiž seniorů, kteří „žijí 
déle, ale mají míň vnuků, kteří by se o ně postarali“, 
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jak cituji doslova z vědecké studie dvou doktorek 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
Je obrázek dostatečně názorný? 
Pokud ne, ozvěte se, ráda vám pošlu celou prezentaci 
e-mailem. 
                                                            Bronislava Milinková 

 
 
Úspěšné ukon čení projektu REGIONÁLNÍ 
CENTRUM PODPORY SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ 
 
V současné době byl ukončen projekt Regionální 
centrum podpory sociálního podnikání, který 
realizovalo PPSD Personální a poradenské sociální 
družstvo v Jihomoravském kraji. V rámci projektu byly 
splněny všechny závazné výstupy a ukazatele. Ve 
spolupráci s irskými partnery byly vytvořeny dva 
 metodické materiály, a to Metodika pro vybudování 
centra na podporu sociálního podnikání a Metodika 
motivačního kurzu pro cílové skupiny. Prvá z nich 
popisuje postup vytvoření regionálního centra tak, aby 
efektivně podporovalo vznik nových sociálních podniků 
včetně sociálních podniků, které již fungují. Druhá 
metodika obsahuje popis aktivit motivačních kurzů a 
byla již prakticky ověřena na sedmi workshopech. Obě 
 metodiky jsou uloženy na webových stránkách našeho 
družstva: www.ppsd.eu  Dalším výstupem, který je 
hodnocen jako závazný indikátor, bylo pořádání 
motivačních kurzů pro cílovou skupinu uchazečů o 
zaměstnání,a pro nestátní neziskové organizace.  
Všechny kurzy proběhly za velkého zájmu účastníků a 
s několika z nich dále spolupracujeme na vybudování 
nového sociálního podniku. Poslední plánovanou 
aktivitou, která byla současně indikátorem splnění 
výstupů projektu, jsou  odborné konzultace se zástupci 
obcí a regionů. Cílem těchto konzultací bylo seznámit 
zástupce obcí s principy sociálního podnikání a s jeho 
možnostmi při tvorbě strategických plánů rozvoje 
regionu.  
 

Lze konstatovat, že zájem projevily menší obce a 
regiony, a to především místní akční skupiny. Sociální 
podnikání by tak mělo přispět k rozvoji  regionů a 
snížení nezaměstnanosti obtížně zaměstnatelných 
osob. 
Projekt tedy úspěšně skončil, ale naše práce dále 
pokračuje. V rámci dalších plánovaných aktivit centra 
Vám nabízíme tyto služby: 

• Úvodní konzultace a diagnostiku možností založení 
sociálního podniku 

• pomoc při založení nového sociálního podniku, která 
se skládá z pomoci pro rozhodnutí o vhodné právní 
formě, vytvoření základní vize o zaměření činnosti 
sociálního podniku a pomoci při vytvoření 
podnikatelského plánu 

• pomoc při hledání vhodné formy financování 
startovního kapitálu 

• zpracování žádostí o dotace a granty pro sociální 
podnikatele 

•  vypracování marketingové a obchodní strategie 
•  navržení a zpracování metodik pro práci se 

zvolenými cílovými skupinami 
• Vzdělávání a rekvalifikaci uchazečů o založení 

sociálního podniku nebo živnosti se sociálními 
principy 

• manažerské vzdělávání nových manažerů sociálních 
podniků 

• pomoc při zpracování rozvojových a strategických 
záměrů sociálního podniku 

• spojení s dalšími sociálními podnikateli a výměnu 
zkušeností 

• Pořádání motivačních kurzů pro zájemce o sociální 
podnikání 

• Mentoring a kouching sociálních podnikatelů a zájemců 
o sociální podnikání 

• Spojení s podnikatelskou sférou za účelem navázání 
spolupráce a kooperace 

• Komplexní pomoc při založení a provozu sociálního 
podniku formou „líhně“ sociálních podniků. Tato 
pomoc spočívá ve dvou základních formách: 
- Zahájení sociálního podnikání ve spolupráci s ÚP 
- Založením dceřiné společnosti 

Centrum také dále hledá další spolupracovníky, aby 
mohlo rozšířit a zkvalitnit své služby. V současné době 
jsme uzavřeli dohodu o spolupráci se společností 
PRADAKOS s.r.o. a v rámci služeb centra nabízíme 
pro začínající i již fungující sociální podnikatele tyto 
další služby: 

• Pronájem prostor 
• Služby virtuální kanceláře 
• Účetní, daňové a právní poradenství 
• Marketingové a propagační akce 

 
V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na 
telefonních číslech 602 782 337, nebo na emailové 
adrese: ppsd@seznam.cz 
                                                          Ing.Vojtěch Miler 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Zpravodaj krajského střediska ČSŽ Brno.  

Adresa: Český svaz žen, SOŠ Morava, Řehořova 5, 618 00 Brno. 
Tel 602 537 777, e-mail: jihomoravsky.csz@volny.cz, www.brnocsz.cz 

Právo na úpravu či krácení příspěvků vyhrazeno. 


