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Vážené dámy a pánové, dovoluji si Vás pozvat na workshop  

 
 

v rámci individuálního projektu  
„Sociální integrace na Jesenicku“  

(CZ.1.04/3.2.00/55.00006)  
 

 
NA TÉMA 

 
 

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK  

 

 
ČAS A MÍSTO KONÁNÍ: 

 
25.6.2013 od 10:00 do 12:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Jeseník 
(radnice), Masarykovo náměstí 167/1, 790 01 Jeseník 
 
 
 
OBSAH: 
 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek spojuje do jednoho celku 
sociální, ekonomické a environmentální cíle.  
 
Téma společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek je v České republice 
teprve v začátcích. Na úrovni Evropské unie a v některých jejich členských zemích 
(např. ve Velké Británii, Francii, Rakousku nebo Belgii) se tento trend progresivně 
rozvíjí od druhé poloviny 90. let minulého století. Příklady a praxe z těchto členských 
zemí ukazují, že společensky zodpovědné zadávání veřejných zakázek napomáhá 
bezproblémovému fungování sociální ekonomiky a slaďování ekonomického a 
sociálního rozvoje v regionech. Neopomenutelným aspektem je posilování lokálních 
ekonomik, především využíváním místních zdrojů, místních pracovníků a začleněním 
otázek etiky, ohledu ke krajině a dalším regionálním specifikům do ekonomického a 
veřejně-právního rámce (převzato z Průvodce zadáváním veřejných zakázek, 2009). 
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Tématem společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek Vás v rámci 
chystaného workshopu dopodrobna provede Mgr. Alena Zieglerová – vedoucí 
Oddělení řízení a koordinace Agentury pro sociální začleňování.  
 
Účast na workshopu je bezplatná – náklady jsou hrazeny z prostředků ESF 
prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.  
 
Počet míst je omezen, proto prosím o registraci nejpozději do pondělí 16.6.2014 
u Lenky Sedláčkové na emailové adrese l.sedlackova@zahrada2000.cz nebo na 
telefonním čísle 731 189 322. 
 
Děkuji a těším se na Vás, 
 
Mgr. Lenka Sedláčková 
koordinátorka týmu mezioborové spolupráce  
Zahrada 2000 
 
 
Zakázka: Nastavení mezioborové spolupráce sociální rehabilitace 
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