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Zatímco �eská demokracie se potýká s problémy až pubertálními, okolní sv�t se v�nuje zásadn�jším 
témat�m. Jedním z nich je sociální podnikatelství. Sociální podnikatelé a podnikatelky jsou osoby, 
které vytvo�ily a vedou ziskovou �i neziskovou organizaci a systematicky se v�nují pozitivní 
spole�enské zm�n� myšlením, produkty, službami, metodologií i p�ístupem. 
Upozornit na n� a informovat o jejich úsilí cht�l Klaus Schwab, též zakladatel Sv�tového 
ekonomického fóra v Davosu. Založil proto nadaci, zaštít�nou auditorskou spole�ností Ernst & Young 
(www.schwabfound.org). Schwab Foundation usiluje mimo jiné i o propojení podnikatelského a 
nepodnikatelského sv�ta, aby nešlo o dva nep�átelské tábory, kde jedni napravují to, co jiní poni�ili, 
naopak, aby vzájemnou spoluprací sv�t mí�il k harmoni�t�jší budoucnosti. K tomu je t�eba d�v�ry, 
vzájemného poznání, schopnosti a ochoty se domluvit a spolupracovat. 
 Slavnostní vyhlášení nejlepších �eských sociálních podnikatel� se uskute�ní na pražském 
Žofín� koncem února. 
 V p�edchozích ro�nících byly ocen�ny Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpe�í a Rut Kolínská, 
zakladatelka sít� mate�ských center. Cílem projektu je upozornit na lidi, kte�í nejsou p�edm�tem 
každodenního zájmu médií a ve�ejnosti, a�koliv p�inášejí jednozna�né spole�enské hodnoty. 
Jako jedna ze semifinalistek jsem poskytla rozhovor zástupci nadace ze Švýcarska a �eské 
koordinátorce nadace. P�ekvapil m� jejich zájem o to, co d�lám, jak myslím, co svými ob�anskými 
aktivitami sleduji. Nejd�kladn�jší dotazy sm��ovaly k tomu, co si p�edstavuji pod termínem celostní 
p�ístup a jak k n�mu osobn� p�ispívám. V Agentu�e GAIA, o.s., kterou jsem založila, se už deset let 
v�nuji ekologii, rovným p�íležitostem, alternativám ke konzumnímu zp�sobu života a vzd�lávání v 
t�chto oblastech. 
 Dostat se do okruhu sociálních podnikatel� a podnikatelek je prestižní záležitost. Je možné se 
pravideln� setkávat s lidmi na celosv�tové úrovni, kte�í mají na mysli obecné blaho víc než osobní 
prosp�ch, zú�astnit se mezi jiným i zmín�ného ekonomického fóra. Co však je nejd�ležit�jší? V�d�t, 
že existují i jiné dimenze sv�ta a lidí, než jaké nabízí �eská sou�asnost. 
 
 


