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Sociálna ekonomika v legislatíve a v praxi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v dňoch 20. - 21. júna 2019 medzinárodné podujatie Peer Review s názvom
„Sociálna ekonomika a sociálne podniky v legislatíve a v praxi“. Poznatky a skúsenosti v oblasti sociálnej ekonomiky si na ňom vymenili účastníci z 10 vybraných krajín EÚ.
 
Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš spolu s predstaviteľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre
zamestnanosť a sociálne záležitosti Ristom Raiviom. „Som veľmi rád, že práve Slovensko môže hostiť takéto hodnotné podujatie. S prípravou legislatívy o sociálnej ekonomike
a sociálnom podnikaní máme veľmi čerstvé skúsenosti a práve tu vidíme priestor baviť sa o tom, čo ešte vieme vylepšiť a čo sa uchytilo v iných krajinách,“ uviedol štátny
tajomník Branislav Ondruš.

Na stretnutí prezentovali zúčastnené členské krajiny a zástupcovia Európskej komisie vlastné skúsenosti s fungovaním sociálnej ekonomiky. Následne v pracovných skupinách
diskutovali predovšetkým o hlavných typoch priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky, o právnom a regulačnom rámci pri podpore sociálneho podnikania a tiež o tom,
ako môžu sociálne podniky vytvoriť efektívne a udržateľné pracovné miesta napríklad pre dlhodobo nezamestnaných. Hovorili aj o hlavných výzvach pri meraní hospodárskeho
a sociálneho vplyvu sociálnych podnikov. „Teší ma, že kolegovia zo zastúpených krajín náš nový zákon na podporu sociálneho podnikania považujú za jeden z najlepších v
EÚ. Vyzdvihli najmä vzácnu kombináciu spolupráce pri jeho príprave medzi predstaviteľmi MPSVR SR, zástupcami akademickej obce, ako aj expertmi z praxe,“ informoval
Branislav Ondruš.

Organizáciu podujatia všetci vysoko ocenili. „Sociálna ekonomika nie je jednorazové riešenie, ale beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, ako aj odbornú a
politickú podporu,“ uviedla v závere riaditeľka odboru európskej stratégie zamestnanosti MPSVR SR a zároveň iniciátorka tohto podujatia Ľubica Růžičková.

Medzi účastníkmi podujatia nechýbali viacerí domáci experti, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vrátane riaditeľky odboru
sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej, zástupkyne SAV Zuzany Polačkovej, ako aj starostu obce Spišský Hrhov a zároveň zakladateľa sociálneho podnikania na
Slovensku Vladimíra Ledeckého.
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