Social Value Summit 2017
reportáž
Jak v různých projektech zohledňovat dopad na
společnost, jak maximalizovat pozitivní vliv na místní
komunity a budovat inkluzivní ekonomiku – nejen těmto
tématům se věnovala letošní konference Social Value
Summit, která se uskutečnila 8. února v Londýně.
Na konferenci vystoupil i britský ministr pro občanskou
společnost Rob Wilson, který ve svém projevu mluvil
o přínosu britského zákona o společenské hodnotě (Social
Value Act), který přináší veřejným organizacím šanci, aby za
peníze daňových poplatníků získaly mnohem více. Tento
zákon je v podstatě překlopením principů sociálně odpovědného zadávání, jak je známe
v ČR, do legislativy. Rob Wilson také hovořil o tom, že soutěž o veřejné zakázky může
vytvořit příležitosti jako je více peněz pro lokální ekonomiku, poskytování učňovských
praxí mladým lidem či příležitosti pro dobrovolnictví – to vše může být navíc získáno za
peníze, které by byly utraceny za veřejné zakázky v každém případě. Ministr Wilson také
poukázal na to, že veřejní zadavatelé stále zvedají laťku tím, že žádají potenciální
dodavatele, aby sami řekli, co udělají pro místní oblast, žádají nové nápady, podporují
spolupráci a inspirují více kreativity. V ministrově projevu zaznělo i to, že jednou z jeho priorit
je, aby se veřejný sektor stal katalyzátorem inovací a aby za každou libru, kterou utratí,
získal mnohem větší hodnotu pro společnost.
V rámci konference navíc probíhala řada praktických a interaktivních workshopů. Velká
pozornost byla věnována workshopům souvisejícím s tématem měření a standardizace
měření benefitů, které odpovědné veřejné zadávání může přinést. Účastníci se shodli, že
jejich měření a vykazování efektivnosti vynakládání veřejných financí je nutné. Již menší
souhlas však panoval v otázce vhodných postupů a volby způsobů takového měření.
Zástupci organizací specializujících se na tuto činnost proto mimo jiné představili možnosti,
které jsou v současné době k dispozici, a to včetně kalkulačky, tj. softwaru a sofistikovaných
výpočtů.
Na programu byl také workshop zaměřený na společenskou hodnotu, kterou přináší
stavební projekty v infrastruktuře, kde se prokázal významný posun od tradičního vnímání
společenské odpovědnosti firem směrem k vytváření hodnoty pro společnost. Každý
stavební projekt má velký dopad na lokalitu, ve které je prováděn. Proto zhotovitelé dbají na
to, aby při přípravě projektu komunikovali s místními partnery, a to s cílem maximalizovat
pozitivní přínos v místě projektu. Uvítali by i větší důraz zadavatelů na hodnocení
společenského přínosu v rámci soutěže o zakázku. Při realizaci projektů zhotovitelé ale
naráží i na obvyklé výzvy jako je dodržování termínů, spolehlivost dodavatelského řetězce
nebo nábor nových talentů do stavebního průmyslu. Stavební firmy se snaží působit i na své
poddodavatele, vzdělávat je. A jako důležité vnímají i měření vytváření společenské hodnoty
v rámci svých projektů.
Videa z celé konference, včetně všech workshopů, jsou dostupná na této stránce
https://www.youtube.com/channel/UCPnbJU9YVI1AcbPWO7sIrsg/videos
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