
 

 
ITSSOIN - Social Innovation and Civic Engagement 

Projekt, na kterém ESF MU v období 3/2014 – 2/2017 spolupracovala s Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg, Vrije Universiteit Amsterdam, London School of Economics and Political Science a 

Universidad de A Coruňa byl orientován na problematiku neziskového sektoru. Výzkum v této 

oblasti dosud přinesl významná zjištění v popisu jeho velikosti a rozsahu, včetně dobrovolnictví 

jako jeho podstatné složky. Většina výzkumných aktivit se však zaměřuje na ekonomické přínosy 

(příjmy, zaměstnanost atd.). Řešitelský tým nicméně předpokládá, že klíčový přínos a hlavní dopad 

neziskového sektoru na sociálně-ekonomický rozvoj spočívá ve vytváření sociálních inovací, 

k němuž je tento sektor potenciálně lépe vybaven než trh nebo veřejný sektor. 

V rámci projektu byla stanovena sada testovatelných hypotéz, které se vztahují ke klíčovým 

charakteristikám neziskového sektoru. Ve vztahu k vývoji strukturálních dat bylo cílem testovat 

stanovené hypotézy o kvalitativních dopadech neziskového sektoru v oblasti budování kapitálu 

(např. sociální sítě, kulturní hodnoty, politická participace) a jejich přímé vazbě na sociální inovace. 

V rámci projektu byly zkoumány vybrané instituce se zvláštním důrazem na dobrovolnictví na 

mikroúrovni, fungující jako pouto se společností. Analýza se zaměřila na mapování rámcových 

politických podmínek a mínění (občanů/médií) o rolích a funkcích neziskového sektoru. 

Při řešení projektu byly realizovány případové studie zaměřené na hlavní trendy sociálních inovací 

v posledních letech. Cílem bylo prozkoumat napříč devíti zeměmi následující oblasti, z nichž 

všechny jsou významné ve vztahu k současným společenským výzvám: (1) umění a kultura; (2) 

sociální služby a zdravotnictví; (3) udržitelnost životního prostředí a ochrany spotřebitele v oblasti 

financí; (4) pracovní integrace a komunitní rozvoj. 

Tento postup byl zaměřen na redefinování perspektiv neziskového sektoru k vyzdvižení jeho 

stěžejního významu jako hnací síly sociálních inovací v návaznosti na nedávný výzkum EU 

(SELUSI, TEPSIE, INNOSERV, WILCO nebo CINEFOGO) za účelem systémového ukotvení 

výzkumu sociálních inovací s důrazem na komplexní inovační ekosystémy. 

Hlavním řešitelem projektu na ESF MU je doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. 

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu http://itssoin.eu/  

 

 


