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Druh obecně prospěšných služeb
Zvyšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání, řešení projektů v
sociální oblasti, pořádání kulturních akcí, propagace, vydavatelské činnosti, zpracování studií
a vědeckovýzkumné činnosti.
Doplňková činnost
Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona

Personální složení
Správní rada
předseda správní rady:
člen správní rady:
člen správní rady:

Ing. Lubor Hruška Tvrdý, Ph.D.
Bc. Ivana Foldynová
Oldřich Zemánek

Statutárním orgánem společnosti byla do 12.4. 2011 správní rada. Jménem správní rady
jednal samostatně její předseda.
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Leo Hruška
Miroslava Hrušková
Evţenie Blaţková

Statutárním orgánem společnosti je od 12.4.2011 její ředitel.
Ředitel

Aleš Hruška

Zakladatel

Andrea Hrušková

Společnost ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. byla zaloţena v roce 2010.

Projekty
Nová sociální rizika
V lednu aţ březnu společnost provedla pro Ostravskou univerzitu v Ostravě, Fakultu
sociálních studií, zpracování části díla v rámci jejich projektu „Nová sociální rizika“. V rámci
této aktivity došlo k vyuţití relevantních poznatků z reprezentativního výzkumu Ostravy
provedeného v rámci projektu Industriální město v postindustriální společnosti v roce 2010
pro analýzu nových sociálních rizik. Byla zpracována demo-sociální analýza prostorových dat
a identifikace problémových oblastí v Moravskoslezském kraji pomocí moderních
statistických metod.
V rámci projektu byl také proveden kvalitativní výzkum metodou Focus Groups, byly
provedeny 3 Focus Groups (skupinové diskuze) s 22 vedoucími sociálních odborů. Dále byl
proveden kvantitativní výzkum metodou CATI (telefonický výzkum) 40 poskytovatelů
sociálních sluţeb a průzkum 74 starostů vybraných obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Konference
Poznatky získané v rámci projektu Nová sociální rizika vedly k tomu, ţe se společnost
ACCENDO spolu s partnery, kterými byla Ostravská univerzita v Ostravě, Asociace krajů
ČR, Česká asociace pečovatelské sluţby a Sociální sluţby města Havířov, rozhodla v hotelu
Imperial v Ostravě dne 9.2.2011 uspořádat konferenci Nová sociální rizika a jejich dopad
na sociální služby. Na konferenci vystoupil Mgr. Martin Ţárský - ředitel odboru sociálních
sluţeb a sociálního začleňování MPSV, Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Ing. Lubor HruškaTvrdý, Ph.D. a další.

Námět konference se setkal s takovým zájmem, ţe nebylo moţné uspokojit všechny zájemce
o účast, a proto se uspořádala společně s partnery, kterými byla Asociace krajů ČR, Česká
asociace pečovatelské sluţby a Sociální sluţby města Havířova, ještě jedna konference se
stejným tématem Nová sociální rizika a jejich dopad na sociální služby v Hotelu Harmony
v Ostravě dne 16.2.2011.
Dne 17.5.2011 byla společností ACCENDO pořádána ve spolupráci s partnery, kterými byla
Asociace krajů ČR, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, konference v hotelu Park Inn v Ostravě na téma: Nová sociální rizika, kriminalita
a pocit bezpečí. Úvodní příspěvek pronesl plk. Mgr. Petr Lessy, Policejní prezident ČR,
Náměty k nové vládní Strategii prevence kriminality na léta 2012 – 2016 přednesla Mgr.
Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR. Dále zde vystoupil Doc.
PhDr. Jiří Buriánek, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Obavy z
kriminality: aktuální trendy v širších souvislostech), Mgr. Jakub Holas, Institut pro
kriminologii a sociální prevenci (Viktimizace občanů a strach z kriminality), Ing. Lubor
Hruška-Tvrdý, Ph. D. (Měření sociálních rizik a pocitu bezpečí pomocí prostorových analýz),
Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Institut geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava, Ing. Petr Tušil, Ph. D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (Mapování uţívání drog na základě
přítomnosti výskytu drog ve vodním prostředí).

Poděkování sponzorům
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří přispěli na organizaci jednotlivých
konferencí, a to na konferenci Nová sociální rizika, kriminalita a pocit bezpečí jmenovitě
společnostem MEDIUM SOFT a.s za příspěvek ve výši 20 000 Kč a SPSS CR, spol. s r.o. za
finanční částku 20 000 Kč, a na konferenci Nová sociální rizika a jejich dopad na sociální
služby společnostem IReSoft, s. r.o. za finanční částku 10 000 Kč a TELTECH SERVIS a.s.
za finanční částku 10 000 Kč.
Aleš Hruška
ředitel společnosti

