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Kdo jsme:  
Máme za sebou bohaté zkušenosti v oblasti sociálního podnikání, jeho prosazování v podmínkách ČR. V současné době se naše aktivity upírají k poradenství, mentoringu a tvorbě 
dlouhodobého vzdělávacího programu pro potenciální sociální podnikatele. 
 
Naše cílovka v projektu:   

● přednostně osoby s duševním onemocněním, matky samoživitelky a osoby ze sociálně znevýhodněných skupin z Prahy a z Ústí na Labem, případně z blízkého okolí obou měst 
 
 
Cíl projektu:  
Co? Nabízíme vzdělávání pro všechny bez rozdílu. Sociální akademie kombinuje zkušenosti z Velké Británie i českého prostředí, kde máme mnohaleté zkušenosti. 
Jak? Ve spolupráci se Spiralis, protože se nám společně dobře dělá. 
Proč? Protože každý člověk má v sobě potenciál něco změnit a něco nového začít. A pokud chce a má nápad na podnikání, myšlenku něco uspořádat nebo cokoliv podobného,  
je mu naše Akademie otevřená. 

● pomůžeme  jít za nápadem a nasměrujeme cílovou skupinu, když se zasekne :-) 
● spolu s námi se zájemci posunou blíže k realizaci svého nápadu 
● podpoříme je, aby se sami uměli postavit na vlastní nohy  
● poznají plno dalších zajímavých a aktivních lidí, kteří chtějí něco víc 

Největší výzva projektu:   
Máme za sebou bohaté zkušenosti v oblasti sociálního podnikání, jeho prosazování v podmínkách ČR. V současné době se naše aktivity upírají k poradenství, mentoringu a tvorbě 
dlouhodobého vzdělávacího programu pro potenciální sociální podnikatele. 
 
Největší přínos projektu:   
Aktivizace potenciálu jednotlivců ze znevýhodněných skupin. 
 
Zajímalo by nás, jak ostatní řeší.. 
Situaci s COVID vs plánovaná školení. Pro naše CS je mnohem vhodnější osobní kontakt než on-line výuka a často ani nemají počítače. 
 
Kontaktujte nás: na martin.buchar@p-p-p.cz nebo gabriela.kurkova@p-p-p.cz , P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 
Prostor pro komentáře účastníků setkání: 
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