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HEJTMAN MIROSLAV NOVÁK: SOCIÁLNÍ PODNIKY DÁVAJÍ LIDEM 

S HANDICAPEM NADĚJI NA LEPŠÍ ŽIVOT. PROTO JE KRAJ PODPORUJE 

Moravskoslezský kraj podporuje podnikatele, kteří se věnují společensky 

prospěšnému podnikání. Například sociálním podnikům na Osoblažsku jen 

v tomto roce poskytl 2,2 milionu korun. Na dnešním setkání s podnikateli a 

dalšími organizacemi podporujícími socioekonomický rozvoj této oblasti to 

uvedl hejtman Miroslav Novák. 

 

Finanční podporu od Moravskoslezského kraje získaly sociální firmy prostřednictvím 

Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.  

 

„Tyto peníze mají zásadní význam pro rozjezd a další rozvoj sociálních podniků. Bez 

nich by například podnik Sladké Osoblažsko v obci Hlinka, který se specializuje na 

výrobu marmelád, džemů, pečených čajů a dalších sladkých potravin, zcela jistě 

nemohl zrekonstruovat svou výrobnu. Dřevozpracující sociální podnik Vyrobeno ve 

vsi, kde vnikají dřevěné a kovové výrobky pro dům, zahradu a volný čas, by se také 

neposunul dál. Podnikatelé by nemohli dát práci těžce umístitelným lidem, kteří by 

tak zůstali bez naděje na lepší život. Na Osoblažsku jsme vděční za každé nové trvale 

udržitelné pracovní místo, pro handicapované osoby zvlášť,“ řekl starosta Dívčího 

Hradu a ředitel neziskové organizace Osoblažský cech Jan Bezděk, který 

návštěvu hejtmana na Osoblažsku organizoval.  

 

„Bez sociálních podniků by bylo hodně handicapovaných lidí nešťastných. Práce je 

pro člověka zdrojem příjmu, sociálního statusu, formuje jeho vztah se společností. 

Pro lidi se zdravotním postižením a jiným sociálním znevýhodněním na trhu práce je 

obzvláště těžké najít zaměstnání či jakoukoliv činnost přinášející nejen obživu, ale 

také radost a uspokojení. Právě to jim sociální podniky nabízejí, vytvářejí zisk 

k obecnému prospěchu, proto je kraj finančně podporuje,“ řekl hejtman Miroslav 

Novák. 

 

V průběhu návštěvy Osoblažska navštívil hejtman místní sociální podniky, zúčastnil se 

také debaty o možnostech snížení nezaměstnanosti v této části regionu. Prohlédl si 

Domov pro seniory Osoblaha, kde se mimo jiné setkal se seniory, kteří se zapojili do 

aktivizačního projektu podporovaného Moravskoslezským krajem – Křížovkářské ligy. 
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„Považuji za velmi důležité, aby lidé v důchodovém věku byli aktivní a nezůstali bez 

společenské interakce. Křížovkářská liga jim v tom rozhodně pomůže. Senioři luští 

rádi, zároveň tak pravidelně trénují paměť, což má velký význam pro duševní zdraví. 

Spojí tak příjemné s užitečným,“ míní hejtman Miroslav Novák. I když zdaleka ještě 

nemá důchodový věk, luští společně se seniory, se kterými se v průběhu ligy také 

setkává a povzbuzuje je. Bylo tomu tak i v osoblažském domově pro seniory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


