VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Výroční zpráva TESSEA ČR, z.s. za rok 2020

TESSEA
TESSEA ČR, z.s. (TESSEA) je zapsaný spolek, založený v roce
2015. Jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního
podnikání a sociální ekonomiky v ČR. Ambicí a rolí spolku
vzniklého složitým vývojem je působit jako zastřešující
organizace aktivních subjektů – právnických i fyzických
osob a společně s nimi usilovat o formální i neformální
uznání sociální ekonomiky a sociálního podnikání v ČR.
TESSEA zastřešuje rostoucí počet sociálních podniků z celé
ČR a jejich regionálních uskupení, propojuje je, podporuje
jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem
dalším zájemcům o téma podává a zprostředkuje aktuální
informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve
světě. Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními aktéry.

Profil:
národní síť pro sociální podnikání spolupracující s aktivitami v regionech
propagace činnosti, nabídky jejich výrobků a služeb členů TESSEA
poskytování poradenské a konzultační podpory v rámci kapacit a svépomoci
organizace vzdělávacích aktivit a setkávání sociálních podnikatelů
spolupráce s veřejnou, komerční, bankovní a akademickou sférou
(a dalšími stakeholdery)
navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce

Činnost:
TESSEA prošla vývojem od neformálních Tematických sítí v rámci inciativy
ESF EQUAL v letech 2006 – 2010 přes spolupráci v řadě projektů a iniciativ
až do vzniku nezávislé organizace v roce 2015. Jejími řádnými členy jsou
kromě zakladatelů vesměs aktivní a úspěšné sociální podniky a další
organizace a osobnosti, věnující se dlouhodobě podpoře sociální ekonomiky.
Přidruženými členy je kromě dalších podniků a fyzických osob také mnoho
zájemců o vlastní sociální podnikání. Na konci roku 2020 měla TESSEA celkem
51 členů, z toho 26 členů řádných a 25 členů přidružených.

Aktivity v roce 2020:
Přestože komunikace a spolupráce v roce 2020 byly již od 2. čtvrtletí významně omezeny
pandemií Covid 19, pokračovaly a rozvíjely se aktivity započaté v roce 2019 způsobem a
formami, které odpovídaly a respektovaly přijatá omezení. Z nich lze zejména uvést:

V období, kdy to umožňovala pandemická opatření,
se uskutečnila řádná členská schůze 9.9. 2020 společně
s navazujícím seminářem v rámci projektu MPSV ČR PSPP.

TESSEA realizovala 3 běhy vzdělávacích a mentoringových programů pro klienty ČS a.s.
z řad sociálních podniků a neziskovek: od února do srpna 2020 v Praze probíhaly semináře
naživo, které byly podpořeny mentoringem. Na podzim 2020 program pokračoval jen formou
mentoringu. Současně probíhal moravský program – původně plánovaný běh v Ostravě byl
přesunut do online podoby v říjnu 2020 – leden 2021 (kombinace webinářů a mentoringu).
Máme k dispozici souhrnné zprávy.

Uskutečnila se celkem 4 jednání správní rady ve
dnech 19. února, 17. června, 1. září a 18. listopadu,
většinou on-line, s účastí zástupců kontrolní komise.
Jsou k dispozici zápisy.

TESSEA spolupracovala na průzkumech aktuálních dopadů pandemie na situaci SP, jak ve
spolupráci s MPSV ČR, tak i nezávisle.
Zástupci TESSEA se zúčastnili série konzultací a jednání týkajících se obsahu návrhu zákona
o sociálním (integračním) podniku.
Zástupci TESSEA spolupracovali s ČMZRB při implementaci programu S-úvěr.
Zástupci TESSEA spolupracovali s MPSV ČR v rámci systémového projektu Podpora sociálního
podnikání pokračuje (PSPP), (konzultanti a experti vesměs z řad členů TESSEA, expertní
spolupráce na upgrade a prodloužení projektu)
Pokračovala spolupráce s P3- People, Planet, Profit.
TESSEA znovuobnovila své členství v evropské sítí integračních sociálních podniků ENSIE a
uskutečnila 11. 6. 2020 mezinárodní webinář Krize jako příležitost (původně plánovaný kulatý
stůl na pražském Magistrátě byl kvůli pandemii covid-19 přenesen do online podoby.)
Byla navázána spolupráce s Katedrou ekonomických a manažerských studií FF UPOL
Olomouc a od října 2020 do srpna 2022 běží projekt TAČR: Sociální podnikání v ČR v době
pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení, na níž se podílejí nejen
experti TESSEA, ale na dotazníkovém šetření i mnozí členové.
Zástupci se zúčastnili kulatého stolu Smysluplnou prací k seberealizaci osob s duševním
ovemocněním, který pořádaly členské organizace MENS SANA a Botumy v rámci Týdnů
duševního zdraví v Ostravě 2.9.2020.
Spolupráce se Social Bussines Breakfest (dříve pod Impact Hub): aktivní účast členů orgánů
TESSEA na pravidelných schůzkách (zejména online, ale i naživo k tématu družstevnictví
8.9.2020 v budově SČMVD, kde sídlí TESSEA).
Schůzka s představiteli klastru SINEC 7.10.2020 v Odrách.
TESSEA v listopadu 2020 iniciovala otevřený dopis ministryni Maláčové k podpoře sociální
ekonomiky a podnikání (5 signatářů, 100 podpisů, vnější podpora EU zásluhou zapojení
ENSIE), bohužel bez faktické odezvy i navzdory intervencím a schůzkám se zástupci MPSV.

TESSEA v roce 2020 nadále pokračovala ve spolupráci
se sekcí 8 MPSV ČR, účastnila se dvou kulatých stolů
a osobního jednání (prosinec 2020). TESSEA dlouhodobě
usiluje o evaluaci výzev z minulého programového období
a zejména na přípravě nového programového období
ESF+/OPZ+.

Výsledky hospodaření
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