GLE o.p.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Úvodní slovo
„GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů
v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně
zkušeností mezi kolegy z Londýna a klienty v Praze. Na konci roku 2008 jsme byli
velmi potěšeni zprávou, že náš nový projekt získal podporu z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Dvouletý projekt umožní
nezaměstnaným lidem rozvinout dovednosti potřebné k tomu, aby si byli schopni
založit malý podnik nebo se mohli stát osobou samostatně výdělečně činnou.
Rodičům s dětmi do 15 let, osobám dlouhodobě nezaměstnaným a imigrantům
budeme nabízet služby v oblasti podnikatelského poradenství a budeme je
podporovat, aby se jim podařilo uskutečnit jejich podnikatelské záměry. Projekt
navazuje na práci, se kterou má GLE v Londýně bohaté zkušenosti. Celý tým GLE se
těší na realizaci tohoto inovativního a zajímavého projektu.“
Madeleine Marie Williams, předsedkyně Správní rady
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Informace o organizaci






GLE o.p.s. vznikla 14. prosince 2007 zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O,
vložka 540
Sídlo společnosti v roce 2008: Týnská ulice 21/1053, Praha 1, 110 00
Změna adresy sídla od ledna 2009: Praha 8, Karlín, Křižíkova 185/35, PSČ
186 00
Zakladatel: Greater London Enterprise Limited
London, SE 9RS, New City Court, St Thomas Street 20
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GLE Londýn – Greater London Enterprise
Greater London Enterprise (GLE) byla založena v roce 1982 jako londýnská
agentura pro hospodářský rozvoj a revitalizaci. GLE zaměstnává více než 200 osob,
a působí ve Velké Británii (zejména Londýn), v Bruselu a od září 2005 v České
republice. Jejím majitelem je 33 městských částí Londýna. GLE je obecně propěšná
společnost, působí na komerční bázi bez dotační podpory, a zisky reinvestuje do
další obecně prospěšné činnosti. Pražská kancelář GLE je základnou, která může
nabídnout odborné znalosti a dovednosti při zpracování a řízení programů
strukturálních fondů EU v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti, rozvoje
podnikání a podpory malých a středních podniků.

Vize a poslání GLE Londýn
Do roku 2012 chce být GLE vedoucí nezávislou evropskou organizací v oblasti
ekonomického rozvoje, která poskytuje služby, produkty a investice vedoucí v co
nejvetší míře ke zvýšení potenciálu lidí, malých firem a rostoucích podníků skrze
skupinu samostatných organizací.

Poslání GLE o.p.s. Praha
Poskytování veřejnosti obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro
všechny uživatele stejných podmínek.
Konkrétně se jedná o tyto obecně prospěšné služby:
výcvikové kurzy a školení
poradenské služby
terénní práce
příprava a řízení projektů
řízení grantových schémat
technická pomoc v oblasti strukturálních fondů a na poli ekonomického rozvoje
a obnovy zahrnující sociální začleňování a podporu podnikání
znevýhodněných skupin
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Statutární orgán
Správní rada ve složení:
předsedkyně Správní rady Madeleine Marie Williams
London, Fleetwood Street 10, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředsedkyně Správní rady Doc Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Praha 10, Kodaňská 552/35, PSČ 101 00
člen Správní rady Philip Adey
London, East Finchley, Ringwood Avenue 44
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ředitelka:
Nathalie Guri

Přehled činností v roce 2008





Školení v psaní projektů
Finanční analýza pro Město Vimperk
Výuka na Karlově Univerzitě – Fakulta humanitních studií
Projekt „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“

Školení v psaní projektů
GLE o.p.s. poskytla v roce 2008 několik školení o přípravě projektů a možnosti
financování z Evropských strukturálních fondů. Kurzy byly nabízeny českým
organizacím, zejména organizacím z neziskového sektoru a veřejné správy – např.
Městský úřad Brno, Krajský úřad Pardubice apod. Všechna školení byla poskytována
kvalifikovanými lektory v oblasti programového a projektového managementu. Kurzy
vycházely ze zkušeností lektorů v oblastech psaní a hodnocení projektových žádostí.
GLE má dlouhodobou a bohatou zkušenost s poskytováním podobných služeb
v Londýně, jejich cílem je, aby organizace z neziskového i veřejného sektoru byly
schopny úspěšně přistupovat k možnostem financování z Evropských fondů.
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Program těchto jednodenních kurzů zahrnoval všechny kroky psaní projeků včetně
rozvinutí projektové myšlenky, přípravy rozpočtu, identifikování partnerů, práce
s riziky, horozontální témata a vyplňování projektových žádostí. Všechna školení
probíhala interaktivně a obsahovala mnoho skupinových cvičení. Kurzy probíhaly
v místnostech CESMADU v Praze Podolí v následujících termínech: 3.9., 22.9., 8.10.
a 5.11.2008. Každý z kurzů byl pro 12-15 osob, aby mohla být zachována jejich
interaktivnost a individuální přístup k potřebám jednotlivých účastníků. Každý
absolvent kurzu obdržel na jeho závěru certifikát.
Finanční analýza pro Město Vimperk
GLE o.p.s. bylo požádáno Městským úřadem
Vimperk, aby provedlo finanční analýzu týkající
se možnosti získání finančních prostředků na
Dům pro seniory s pečovatelskou službou. Tento
dům by měl sloužit jako komunitní centrum.
GLE zanalyzovala programy Evropských
strukturálních fondů na národní a místní úrovni,
dále komunitní programy Evropské unie a v neposlední řadě české národní programy
a identifikovala nejvhodnější zdroje financování pro Město Vimperk. Výsledky analýzy
byly shrnuty v krátké zprávě, která byla odevzdána místostarostovi města Vimperk na
konci listopadu 2008.
Výuka na Univerzitě Karlově v Praze – Fakultě humanitních studií
GLE o.p.s. zrealizovalo 2 kurzy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze o Sociálním podnikání v březnu 2008 pod záštitou doc. Ing. Marie Dohnalové
CSc. z Katedry studií občanské společnosti. Posluchači byli zejména studenti oboru
Studia občanského sektoru z FHS UK, ale tato tématika také přilákala studenty
z jiných fakult, kteří se zajímají o sociální podnikání. Oba kurzy proběhly ve
spolupráci s ostatními učiteli vyučujícími Sociální ekonomiku na FHS UK. Cílem
kurzů bylo představit GLE jako příklad úspěšného sociálního podniku a nabídnout
studentům lepší porozumění sociálnímu podnikání ve Velké Británii a v České
republice. První kurz byl zaměřen na různé definice a pojetí sociálního podnikání
v EU a představil sociální podnikání jako nový model ve členských státech EU pro
řešení problematiky sociálního vyloučení. Druhý kurz byl více praktický a
dovysvětloval další detaily založení a provozování úspěšného sociálního podniku. Na
kurzu byl také představen pilotní projekt LNet, který byl v roce 2007 realizován GLE,
aby představil možnosti podnikání mezi sociálně znevýhodněné lidi. Oba kurzy byly
svou tematikou pro studenty zajímavé a získaly mnoho pozornosti.
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Členství v expertní skupině sociální ekonomiky „NESEA“
Během celého roku 2008 pracovali v národní expertní skupině pro sociální
ekonomiku NESEA Nathalie Guri, Durmish Guri a Marie Dohnalová. Expertní
skupina, která vznikla před dvěma lety při NTS C CIP EQUAL je složená z odborníků
z různých oblastí (občanského sektoru, družstev, akademické obce i státní sféry).
NESEA si vytyčila cíl vytvoření definice sociální ekonomiky, sociálního podnikání a
sociálního podniku v České republice včetně jejich principů. Přínosem GLE o.p.s. je
zejména to, že předává zkušenosti z britského prostředí a propojuje je se znalostí
české reality.
Projekt „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“
Hlavní město Praha vyhlásilo v lednu 2008 1.výzvu Operačního programu Praha –
Adaptabilita. V rámci druhé prioritní osy této výzvy, která je zaměřena na Podporu
vstupu na trh práce předložila v březnu 2008 GLE o.p.s. projektovou žádost
s projektem „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“, který je zaměřen na
podporu podnikání znevýhodněných skupin (imigranti, rodiče s dětmi do 15 let a
dlouhodobě nezaměstnaní).
Cílem projektu je zvýšit povědomí zmíněných cílových skupin i široké veřejnosti o
podnikání jako cestě ze sociálního vyloučení, rozvíjet dovednosti potřebné k zahájení
podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti. Dalším z cílů je využití zkušeností ze
zahraničí – především z Velké Británie – a přenos dobré praxe z oblasti podpory
podnikání znevýhodněných osob.
Projekt GLE byl výběrovou komisí doporučen jako vhodný k podpoře a 30. října bylo
Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno poskytnutí podpory na vybrané projekty
předložené v rámci 1. výzvy OPPA (včetně projektu GLE).
GLE o.p.s. zahájilo v prosinci 2008 realizaci projektu „Podnikání jako cesta ze
sociálního vyloučení“ financovaného Evropským sociálním fondem v rámci OPPA;
projekt potrvá až do března 2011 a bude realizován ve spolupráci s partnery:
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Poradnou pro integraci a Centrem pro integraci cizinců. Projekt nabídne klientům ze
zmiňovaných cílových skupin několik typů podpory. Jedná se o individuální
poradenství s podnikatelským poradcem či informační školení a vzdělávací semináře.
V rámci těchto aktivit, které jsou klientovi nabízeny podle jeho potřeb, je možnost
využít podporu v těchto oblastech: poradenství, tvorba podnikatelského plánu,
reklama, marketing, účetnictví a daně, osobní rozvoj, komunikační dovednosti,
možnosti financování, právní základ a další. Všechny typy podpory jsou poskytovány
zdarma a budou prováděny v češtině či angličtině proškolenými podnikatelskými
poradci.
Realizace tohoto projektu bude hlavní činností GLE o.p.s. v roce 2009.

Finanční zpráva
Přehled o peněžních příjmech a výdajích v roce 2008 (tis. Kč)

Bankovní účet
Pokladna
Peníze celkem

Poč.
stav
0
0
0

Příjmy
1,526
71
1,596

Výdaje
123
69
193

Kon.
stav
1,402
1
1,403

Přehled výnosů v členění dle zdrojů v roce 2008 (tis. Kč)
Prodej služeb
Výnosy z dotace
Úroky
Výnosy celkem

125
28
1
155

Vývoj a konečný stav fondů (Kč)
Zakladatel vložil do kapitálového fondu společnosti 10 000 Kč.
Společnost bude tvořit rezervní fond až v roce 2009 a to ze zisku vytvořeného v roce 2008.
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Stav a pohyb majetku a závazků (tis. Kč)

Majetek
Peníze
Pohledávky
Poskytnuté zálohy

Závazky
Závazky - řídící osoba
Nezúčtovaná dotace

Poč.
stav
0
0
0
Poč.
stav
0
0

Obrat
MD
1,596
125
82

Obrat
D
193
101
0

Kon.
stav
1,403
25
82

Obrat
MD

Obrat
D

Kon.
stav

0
28

5
1,413

-5
-1,384

Náklady v roce 2008 - specifikace dle činností (tis. Kč)

Materiál
Náklady na školení
Cestovné
Služby
Bankovní poplatky
Celkem

OPČ*
0
12
0
0
0
12

Projekt
0
0
0
28
0
28

Správa
1
0
1
0
2
4

Celkem
1
12
1
28
2
44

*) Obecně prospěšná činnost

Roční účetní uzávěrka se všemi přílohami je samostatnou přílohou výroční zprávy.
V roce 2008 nedošlo k žádným změnám zakládací listiny ani ve složení řididích
orgánů.

7

