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NESsT - Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012 
 

Výzva na podanie prihlášky do programu 
 

 
Milí kolegovia a priatelia, 
  
s radosťou vám oznamujeme vyhlásenie “NESsT - Programu rozvoja sociálneho podnikania”, ktorý má za cieľ 
podporu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Za týmto účelom pozývame k účasti nasledujúce subjekty, 
ktoré majú záujem o zhodnotenie uskutočniteľnosti svojich podnikateľských zámerov, spustenie nového alebo 
rozšírenie už existujúceho sociálneho podniku (SP): 
 

 Mimovládne neziskové organizácie (MNO), 
 Podnikateľské subjekty so sociálnym zameraním, 
 Obce uvažujúce o spustení alebo rozšírení sociálnych podnikov (obecných firiem). 

 
Tento program má plnú podporu partnera organizácie NESsT- Regionálneho centra UNDP pre Európu 
a Spoločenstvo nezávislých štátov- a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny 
model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku” (pre viac informácií viď nižšie), ktorý je 
spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
 
Cieľom tohto programu je zvýšiť schopnosť vyššie uvedených subjektov zhodnotiť uskutočniteľnosť nových 
podnikateľských modelov alebo ďalej rozvinúť existujúce SP a zvýšiť tak ich sociálny dopad. Účastníci programu 
budú mať možnosť vytvoriť kompletný podnikateľský plán pre svoj sociálny podnik. Počas obdobia tvorby tohto 
plánu zorganizuje NESsT “Deň sociálneho podnikania”, kde budú mať predstavitelia SP jedinečnú príležitosť 
stretnúť sa s expertmi, ľuďmi z praxe, ako aj s potenciálnymi investormi.  
 

1. Čo je to sociálny podnik?  
 
NESsT definuje sociálne podniky ako podnikateľské aktivity, ktorých cieľom je riešiť zásadné spoločenské 
problémy finančne udržateľným spôsobom. Sociálne podniky sa stretávajú s mnohými výzvami – či už je to 
uvedenie výrobku alebo služby na trh systematickým, zodpovedným a profesionálnym spôsobom, alebo rozvoj 
finančne udržateľnej prevádzky v konkurenčnom prostredí. Týmto a iným problémom bude venovaná pozornosť 
počas prípravy podnikateľského plánu, takže na jeho konci budú SP lepšie pripravené dosiahnuť svoje sociálne a 
finančné ciele. 
   
Niekoľko príkladov sociálnych podnikov: kaviareň a čajovňa zamestnávajúca ľudí s mentálnym postihnutím; 
predaj hračiek ručne vyrábaných znevýhodnenými matkami; internetový obchod predávajúci výrobky a služby 
ponúkané neziskovými organizáciami , ženami podnikateľkami a chránenými dieľňami. Pre viac informácií 
a príkladov prosím navštívte našu webstránku: http://www.nesst.org/portfolio/. 
 

http://www.nesst.org/portfolio/
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2. Kto sa môže prihlásiť?  
 
Pozývame k účasti slovenské mimovládne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty a obce, ktoré uvažujú o 
začatí alebo rozvoji sociálneho podnikania.  
 
Účasť obzvlášť odporúčame organizáciam a subjektom zo znevýhodnených regiónov Slovenska, keďže tento 
program má celonárodný dosah. Máme záujem predovšetkým o podporu rozvoja sociálnych podnikov 
zameraných na pomoc znevýhodneným ľuďom v týchto oblastiach: 
 

 Prístup k zamestnaniu, 
 Prístup na trhy a zvýšenie príjmov, 
 Prístup k základným službám s cieľom zlepšiť kvalitu ich života, 
 Prístup k výrobe sociálne a environmentálne zameraných výrobkov a služieb, 
 Prístup k uplatneniu ich základných ľudských práv. 

 
Očakávame, že uchádzači preukážu odhodlanie plánovať a rozvíjať svoje sociálne podniky a tomuto procesu 
venujú približne 34 dní v priebehu desatich mesiacov.  
 
Kritéria účasti pre MNO: 
 

 Mimovládna organizácia registrovaná na Slovensku po dobu aspoň dvoch rokov v čase podania 
prihlášky; 1 

 Pôsobenie aspoň v jednej z nasledujúcich oblastí: komunitný a ekonomický rozvoj, ochrana životného 
prostredia, vzdelávanie, ochrana zdravia, kultúra, ochrana ľudských práv, ochrana práv ľudí so 
znevýhodnením, podpora občianskej spoločnosti / dobrovoľníctva, boj proti chudobe, deti a mládež; 

 Ročný rozpočet organizácie nepresahuje 1 mil. EUR; 2 
 Finančná stabilita – minimálne ročné zaistenie prevádzkových nákladov; 
 Organizácia zamestnávajúca aspoň jednu osobu na plný úväzok; aktívni dobrovoľníci sú výhodou; 
 Nasledujúce typy organizácií nebudú považované za oprávnené: náboženské organizácie s misionárskou 

činnosťou; čisto grantové nadácie; medzinárodné organizácie, ktoré nemajú zaregistrovanú pobočku na 
Slovensku; organizácie naviazané na politické strany alebo kandidátov; organizácie propagujúce 
rasizmus a nenávisť. 

 
Kritéria účasti pre podnikateľské subjekty: 
 

 Slovenský podnikateľský subjekt registrovaný pod jednou z nasledujúcich právnych foriem: živnostník, 
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová 
spoločnosť alebo družstvo; 

 Plánovaný sociálny podnik je v súlade s vyššie uvedenou definíciou (sociálne a finančné ciele); 
 Podnik, ktorý zamestnáva minimálne 1 a maximálne 100 zamestnancov, a ktorého ročné príjmy 

nepresahujú 1 mil. EUR. 
 
Kritéria účasti pre obce:  
 

 Obec je aktívna pri riešení sociálnych problémov vo svojej komunite (napr. poskytovaním zamestnania 
znevýhodneným skupinám obyvateľstva); 

 Snaha založiť obecnú firmu v rámci procesu prípravy podnikateľského plánu. 
 
 

                                                 
1
 Novšie organizácie môžu byť výnimočne oprávené, za predpokladu, že majú zabezpečené prevádzkové náklady na aspoň dva nasledujúce fiškálne 

roky. 
2
 S výnimkou investícií do infraštruktúry organizácie, ktoré spôsobili jednorazový nárast výšky rozpočtu. 
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Uchádzači budú posudzovaní aj na základe týchto kritérií: 
 

 Záväzok rozvíjať dobre naplánovaný sociálny podnik, ktorý bude predávať výrobky alebo služby s 
vysokým spoločenským dopadom a zároveň vytvárať neviazané príjmy; 

 Ochota dodržiavať a uplatňovať metodiku NESsT; 
 Otvorenosť voči aktívnej spolupráci a podpore od NESsT. 

 

3. Proces prípravy podnikateľského plánu 
  
Vybraní účastníci sa zúčastnia odborných seminárov a získajú špecializované poradenstvo podľa svojich potrieb  
pri zvyšovaní kapacít na rozbehnutie alebo rozvoj sociálneho podnikania.  
 
Hlavné fázy procesu sú: 
 

1. Pripravenosť organizácie na sociálne podnikanie (máj – august 2012); 
2. Predbežná štúdia uskutočniteľnosti jedného až dvoch počiatočných podnikateľských nápadov (máj – 

august 2012); 
3. Štúdia uskutočniteľnosti najlepšieho nápadu na sociálne podnikanie (alebo rozvoja existujúceho 

sociálneho podniku) (september – december 2012); 
4. Podnikateľský plán sociálneho podniku (január – marec 2013). 

 
Každá fáza procesu bude nadväzovať na predchádzajúce. Účastníci budú môcť zhodnotiť uskutočniteľnosť 
svojho nápadu, stanoviť svoj cieľový trh a finančné ciele a lepšie pochopiť prevádzkové potreby a riziká spojené s 
ich sociálnym podnikom. Individuálne konzultácie s pracovníkmi organizácie NESsT, pomôžu účastníkom 
zrealizovať potrebný prieskum (trhu, právneho prostredia, budúcej prevádzky, atď.) a pripraviť materiály 
vyžadované v každej etape. Vypracované materiály budú priebežne vyhodnocované a ich pozitívne ohodnotenie 
bude podmienkou postupu do ďaľšej fázy programu. Daľšou podmienkou postupu bude účasť na seminároch. 
Každý subjekt by mal byť zastúpený dvoma osobami.   
 

4. Čo môžete získať? 
 
 Až desať mesiacov špecializovaného budovania kapacít počas prípravy podnikateľského plánu a získanie 

schopností potrebných na spustenie a riadenie sociálneho podniku; 
 Profesionálny podnikateľský plán vášho vlastného sociálneho podniku; 
 Prístup k poradcom z biznis prostredia (prostredníctvom NESsT Business Advisory Network);  
 Možnosť propagácie cez marketingové kanály organizácie NESsT; 
 Možnosť stretnúť profesionálov z prostredia sociálneho podnikania, ako aj potenciálnych investorov počas 

„Dňa sociálneho podnikania“; 
 Oprávnenosť na ďaľšiu spoluprácu s organizáciou NESsT (finančná podpora a biznis poradenstvo potrebné 

na spustenie a inkubáciu sociálneho podniku). 
 

5. Ako sa môžete prihlásiť?  
 
Záujmemcovia o účasť na tomto programe môžu vyplniť prihlášku (kliknite SEM na stiahnutie) a do 26. 
marca 2012 ju spolu s prílohami zaslať na mailovú adresu ttahy@nesst.org. K dispozícii sú tri rôzne 
prihlasovacie dotazníky (pre MNO, podnikateľské subjekty a obce).  
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností môžete kontaktovať zástupcu za NESsT Tomáša Tahyho 
(ttahy@nesst.org, +421-948-610-617). Oprávnení uchádzači budú vybratí do konca apríla 2012. Prvý prípravný 
seminár sa uskutoční v polovici mája 2012. 
 
Boli by sme radi, ak by ste túto výzvu poslali všetkým, pre ktorých by mohla byť zaujímavá. 
 

http://www.nesst.org/?portfolio=nesst-program-rozvoja-socialneho-podnikania-na-slovensku-2012
mailto:ttahy@nesst.org
mailto:ttahy@nesst.org
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S vďakou a s pozdravom,   
 
 
Gabriela Látalová Jirků     Tomáš Tahy 
Enterprise Development Manager            Enterprise Development Associate 
pre Českú republiku a Slovensko              pre Slovensko 
 

 
 

NESsT 
 
NESsT je katalyzátorom pre sociálne podnikanie v krajinách rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a v ostatných 
krajinách sveta. Naše poslanie napĺňame poskytovaním finančného kapitálu, vzdelávania, poradenstva a prístupu 
na trhy sociálnym podnikom s vysokým spoločenským dopadom. Kombináciou nástrojov, stratégií a investícií 
z podnikateľského prostredia s poslaním a hodnotami občianskej spoločnosti pomáhame našim partnerským 
organizáciam lepšie plánovať, zlepšovať svoje riadiace schopnosti, rásť a zvyšovať tak svoj sociálny  dopad. 
www.nesst.org  
  
  

Rozvojový program OSN a projekt “Sociálna ekomika: inovatívny model ekonomického 
a sociálneho rozvoja na Slovensku“ 
  
Rozvojový program OSN (UNDP) je globálna rozvojová sieť a organizácia, ktorá má za cieľ podporovať zmeny 
v jednotlivých krajinách a spájať ich prostredníctvom znalostí, skúseností a zdrojov, s cieľom zlepšiť život ľudí 
v týchto krajinách.  Projekt “Sociálna ekomika: inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na 
Slovensku“ realizuje Regionálne centrum UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov s cieľom presadiť 
vytvorenie a rozvoj sektora sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako nástroja na podporu riešenia širokého rámca 
sociálno-ekomických problémov,  ako napr.  nezamestnanosť, nízka sociálna inovácia, sociálna exklúzia 
a komunitný rozvoj. http://europeandcis.undp.org/ 
 
V prípade akýchkoľvek otázok o tomto projekte, prosím kontaktujte kontaktnú osobu za UNDP: Michaelu 
Ledňovú, michaela.lednova@undp.org, +421 (2) 59337 224.  

_________________________________________________________________________ 
 
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore poskytnutej Európskym sociálnym fondom 
(www.esf.gov.sk), prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
 

 

http://www.nesst.org/
http://europeandcis.undp.org/
mailto:michaela.lednova@undp.org
http://www.esf.gov.sk/

