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ÚVOD

Milí čtenáři,
sociální podniky a sociální podnikání jsou termíny, se kterými
se setkáváme stále častěji. Jedná se o podnikání jako každé
jiné, jen je vždy s přidanou hodnotou. Kromě toho, že se tyto
podniky snaží dosáhnout zisku, tak často vytváří i pracovní
příležitosti pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby.
Do sociálního podnikání se zapojují i nadšenci, kterým není
lhostejné místo, kde žijí. Ti se pak svými podnikatelskými
aktivitami snaží kultivovat své okolí nebo region. Se sociálními
podniky se můžete v současnosti setkat napříč mnoha obory,
můžete od nich nakoupit catering, graﬁcké služby, úklid, nebo
dárky. Najdete ale i call centra, digitalizaci, skartaci nebo
internetový marketing.
Vznik a rozvoj sociálních podniků je v ČR podporován v rámci
fondů EU, ale i menšími dotacemi krajů nebo granty
soukromého sektoru. Nicméně pro dlouhodobé fungování
a rozvoj těchto podniků je klíčové získávat pro své zaměstnance
práci, tj. získávat kontrakty. Právě přístup k veřejným zakázkám
může být pro sociální podniky velmi důležitý. A zadavatelé díky
spolupráci se sociálním podnikem mohou získávat další
beneﬁty ke své zakázce – sociální přidanou hodnotu a mnohdy
i udržitelnější řešení.
Tato publikace vám nabízí první prověřený přehled fungujících
sociálních podniků a návod, jak zpřístupnit vaše veřejné
zakázky těmto podnikům.
Mnohdy i vaše drobné úsilí v nákupech přinese významnou
přidanou hodnotu.
Děkujeme, že nakupujete společensky odpovědně.

Leona Gergelová Šteigrová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ministerstvo práce a sociálních věcí

ÚVOD

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vám přináší první celorepublikový
přehled výrobků a služeb sociálních podniků v podobě tištěného katalogu.
Komu je katalog určen: Pro veřejné instituce, ale i ﬁrmy, které mají zájem
odebírat výrobky a služby od sociálních podniků.
Katalog v současné době obsahuje přes 130 ověřených podniků a jejich
357 provozoven, které se oﬁciálně hlásí k myšlence sociálního podnikání.
Na rozdíl od mnoha jiných databází, všechny podniky v tomto katalogu,
deklarují své přihlášení v zakládacích dokumentech svých podniků a oﬁciálně
tak vystupují. Všechny podniky v Katalogu jsou ověřeny tzv. Identiﬁkátorem
sociálních podniků. Jedná se o mechanismus, který na základě současně
využívaných deﬁnicí, indikuje nakolik je podnik sociální.
Data uvedená v Katalogu jsou aktuální k únoru 2020 a v průběhu času se
mohou měnit.
Na konci katalogu naleznete také právní úpravu využitelnou pro podporu
přístupu sociálních podniků k veřejným zakázkám a také současnou deﬁnici
sociálního podniku a základní statistiky.
V katalogu jsme zvolili jako základní oborové řazení podniků, jednotlivé obory
jsou uživatelsky barevně odděleny. Po katalogové části je k dispozici
regionální přehled podniků a jejich provozoven.

Mapa s počty
provozoven sociálních podniků
v jednotlivých krajích
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ÚVOD

Oblasti podnikání jednotlivých provozoven sociálních podniků *

Nejčastější oblastí podnikání je Obchod (31 %). Následuje dalších 6 oblastí
podnikání, které jsou zastoupeny téměř srovnatelně. S odstupem deseti
procent jsou to Potravinářská výroba (22 %), Ostatní výroba (22 %)
a Propagační a dárkové předměty (21 %). Po dvaceti procentech pak získaly
Stravování (zahrnuje kavárny, restaurace, jídelny, bistra apod.), Údržba zeleně
a technické služby a Úklidové služby a potřeby. Poté následuje Textil – výroba,
recyklace, re-use (19 %) a Catering (15 %). Podíváme-li se na oblasti podnikání
ze širšího pohledu a sečteme-li všechny tři kategorie týkající se jídla, do
vedení se výrazně dostanou gastroslužby (celkem 57 %).

procenta

oblast podnikání
Obchod

31 %

Potravinářská výroba

22 %

Výroba

22 %

Propagační a dárkové předměty

21 %

Stravování

20 %

Údržba zeleně a technické služby

20 %

Úklidové služby a potřeby

20 %

Textil - výroba, recyklace, re-use

19 %

Catering

15 %

Kompletace a kontrola kvality

14 %

Vzdělávání a školení

12 %

Graﬁcké a tiskové práce

12 %

Prádelny

10 %

Pronájem prostor

9%

Odpady a recyklace

8%

* Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR 2019, pro MPSV zpracovaly PhDr. Ing. Petra Francová,
Mgr. Eva Fraňková, PhD, které proběhlo v rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje",
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098. Ke stažení na www.ceske-socialni-podnikani.cz.
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Ubytování

5%

Stavební práce a projekt. a architekt. činnosti

5%

Call centrum, telemarketing, direct marketing

4%

IT služby

4%

Nábytek a vybavení interiérů

3%

Kancelářské potřeby

2%

Ostraha a bezpečnostní služby

2%

Jiné

28 %
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Fotograﬁe a texty
Autoři fotograﬁí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coworkingové družstvo Spolu - Nikola Tláskalová, Adéla Matějková
Czech organic cosmetics s.r.o. - Ing. Jana Matús
Ekumenická akademie, z.s. - Lukáš Silný, Eva Chmelová, Katarina Petránková
Etincelle, o.s. - Martina Kaderková
Fair & Bio, družstvo - Martin Špelda, Magdaléna Špeldová, Jakub Hrab
MELIVITA s.r.o. - Mgr. Miroslav Hodeček
Náruč, z.s. - Klára Dudáková
Twin Catering s.r.o. - Martina Kaderková, Milo Adams
ZELENÝ OSTROV s.r.o. - Pavel Horák

Všechny ostatní fotograﬁe, které nám byly poskytnuty pro účely tisku katalogu, pocházejí
z archivů jednotlivých sociálních podniků.

Všechny texty byly dodány a korekturovány jednotlivými sociálními podniky.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING,
DIRECT MARKETING

1.

1.
2.
3.
4.

Komunikační služby a telemarketing
Kontaktní centrum Kolibřík
Linnet eu s.r.o.
PTL, s.r.o.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

Komunikační
služby
a telemarketing
Kontakt:

Nabídka:
Riegrova 909/5, Děčín
736 630 228
petra.dlabolova@sdzp.cz,
info@sdzp.cz
www.sdzp.cz

Služby telemarketingu a kontaktních center provozujeme od r. 2006.
Máme 5 profesionálně vybavených
pracovišť v Ústí nad Labem, Děčíně,
Mostě, Jaroměři a České Lípě.
Jsme schopni zajistit aktivní
i pasivní telemarketing, zpracování
databází a volání do/ze zahraničí.
Zároveň nabízíme komunikační
systém KISS (Krizový informační
svolávací systém) pro města a obce,
nemocnice a velké podniky.

Provozuje:
SDZP družstvo
Adresa provozovatele:
Riegrova 909/5,
Děčín

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25476092
CZ25476092

1.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého
zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme
130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění
dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření
družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli. SDZP družstvo vstupuje do
místních iniciativ (komunitní plán) a part-

nerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji
znevýhodněných oblasti. Zároveň však
dodržujeme etické principy rovných
příležitostí. Místní prospěch je zajištěn
úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými
komorami v regionu a ostatními podniky
v kraji. Jsme aktivní též celorepublikově,
kde se většiny konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme se dodávat
z našeho pohledu důležité zkušenosti
z dlouhodobé praxe. Jsme členy TESSEA,
hospodářské komory Ústeckého kraje,
AZZP a SČMVD.

Reference

Vodafone Czech Republic a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Město Děčín, Město Česká Kamenice, Conectart s.r.o., DS Smith Packaging Czech
Republic, s.r.o., Geis CZ s.r.o., IBM Česká Republika, spol. s r.o., SWS, a.s.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

Kontaktní
centrum
Kolibřík
Kontakt:

Nabídka:
Cejl 37/62, Brno
722 044 240
info@kolibrik-cc.cz
www.kolibrik-cc.cz

Provozuje:
sales24, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Kolískova 473/15,
Brno

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Jsme moderní kontaktní centrum
a externí back-oﬃce. Pro naše
klienty realizujeme aktivní i pasivní
telemarketingové kampaně
a veškeré back-oﬃce služby.
Za 7 let na trhu jsme se propracovali
ke klientům jako MND, HomeCredit,
NN pojišťovna, ČSOB banka, Kapitol
pojišťovací společnost a mnoho
dalších. Provoz kontaktního centra,
odchozí i příchozí hovory, domlouvání schůzek, informační hovory,
generování obchodních leadů back-oﬃce služby. Naše služby nabízíme
v některé z našich poboček (Brno,
Tišnov, Znojmo) nebo i přímo od
klienta!

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28319958
CZ28319958

2.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Po celou dobu existence naší sociální firmy se snažíme zaměstnávat osoby, které
to na pracovním trhu mají složité tj. osoby
s handicapem, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, důchodce, maminky na rodičovské a další. Vytváříme harmonické
pracovní prostředí, které se ve všech
ohledech přizpůsobuje našim konkrétním zaměstnancům, kteří je rovněž

aktivně spoluvytvářejí. Dodavatele si
volíme z řad sociálních podniků a úzce
spolupracujeme s neziskovým sektorem.
Jsme otevřeným prostorem pro studenty vysokých i středních škol, dlouhodobá
je spolupráce s Provozně-ekonomickou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně.
Není nám lhostejné ani životní prostředí
a neustále se učíme, jak je nezatěžovat.

Reference

NN Životní pojišťovna, MND a.s., KAPITOL pojišťovací a ﬁnanční poradenství, a.s.,
Medica Healthworld a.s.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

Linnet eu
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Karlovo náměstí 84, Náchod
774 705 824
info@linnet-eu.cz,
galbova@linnet-eu.cz
www.linnet-eu.cz

Dlouhodobé zkušenosti a nejmodernější technologie našeho callcentra
zajišťují maximální kvalitu a efektivitu v odbavování příchozích i odchozích hovorů a správě veškerých
údajů a dat. Samozřejmostí jsou
přehledné statistiky a reporty
údajů z jednotlivých kampaní dle
potřeb a požadavků klientů.
Disponujeme 45 plně vybavenými
operátorskými stanovišti.

Provozuje:
Linnet eu s.r.o.
Adresa provozovatele:
Karlovo náměstí 84,
Náchod

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26010585
CZ26010585

3.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (45 z celkového počtu cca 65
zaměstnanců). Vhodná pracovní náplň
a zkrácená pracovní doba dle individuálních potřeb a možností OZP pracovníků.
Poskytování sociálních služeb tísňové
péče pro seniory "Anděl na drátě".
Pracovní i osobní seberealizace OZP
zaměstnanců při zajišťování pomoci
a asistence osaměle žijícím seniorům,

handicapovaným a potřebným spoluobčanům. Přidaná hodnota: NON-STOP
provoz (24/7) obsluhy a odbavování linek
(telefonických hovorů) kontaktního a zákaznického centra, účtování pouze za
čistý čas hovoru (time speaking) dle
minutové sazby. Nejvýhodnější poměr
cena / kvalita. Na naše služby a produkty
poskytujeme náhradní plnění.

Reference

Europ Assistance s.r.o., Inbound CC, správa zákaznických linek, MAXPROGRES mobile, s.r.o.
správa Inbound kontaktního, zákaznického centra, PackWay s.r.o., správa Inbound kontaktního zákaznického centra, Logihub sp.zo.o. Warszawa, CityBank Europe, Essity Czech
Republic s.r.o. správa kontaktního zákaznického centra, Zásilkovna - služby Call Centra,
HS Financial Services, a.s. - správa Inbound kontaktního, zákaznického centra

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

PTL,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Senožaty 75, Senožaty
603 584 550
info@ptl.cz
www.ptl.cz

Telefonicky ověříme adresy,
domluvíme schůzky, zajistíme
organizace seminářů, konferencí
– komunikace s účastníky, poskytovateli prostor.
Nezabýváme se přímým prodejem
po telefonu.

Provozuje:
PTL, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Senožaty 75,
Senožaty

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26025710
CZ26025710

4.

CALL CENTRUM,
TELEMARKETING, DIRECT MARKETING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
70 % našich zaměstnanců jsou lidé se
zdravotním handicapem, kteří se postupně stali profesionály ve své specializaci.
Většina našich zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Využíváme nejmodernější nástroje včetně umělé inteligence.
V týmu všech zaměstnanců řešíme jednotlivé zakázky, rozvoj služeb a společně
se radíme o všech strategických rozhodnutích. Osobní rozvoj každého člena

týmu je pro nás prioritou a to jak v odborné rovině, tak i v osobní oblasti. Používáme energetické šetrné nástroje a přístupy, minimalizujeme náklady na dojíždění,
třídíme odpad. Většina našich zákazníků
jsou z Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje, využíváme primárně místních zdrojů pro technické vybavení a spotřební
materiál.

Reference

PEFC Česká republika - ověření adres členů sdružení,
Viktor Hojka - zajištění přednáškového road-show v pěti krajích

CATERING

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bistro Cafe Therapy
Bistro u dvou přátel
Café Atrium
Café Robinson
Cafe Therapy
Coworkingové družstvo Spolu
Epes Rabes
ENVIRA, o.p.s. - catering
Gastro výrobna Náruč
Kavárna Bílá vrána
MELIVITA s.r.o.
Pekárna Na Plechu
Pražírna Drahonice
Smyslůplné bistro
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Výrobna cateringu Kladno

1.

CATERING

Bistro
Cafe Therapy

Kontakt:

Nabídka:
Magdalény Rettigové 4, Praha
723 019 553
therapy@sananim.cz
www.new.cafe-therapy.cz/bistro

I naše bisto vám může nabídnout
pestrý catering. Například quiche,
štrůdly, slané záviny, koláče ovocné,
buchty tvarohové, čokoládové,
muﬃny, cookies, věnečky, rolády,
slané tyčky, bezlepkové pečivo,
které se vyrábí přímo v mikro pekárně, která se ukrývá v suterénu
Pedagogické fakulty UK.

Provozuje:
SANANIM Charity Services, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Ovčí hájek 2549/64a,
Praha

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27242013
CZ27242013

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme lidem, kteří si prošli léčbou na
návykových látkách a po výkonu trestu
odnětí svobody, příležitost uplatnit se na
trhu práce. Café Therapy vzniklo v roce
2005 jako první sociální podnik v ČR typu

WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy
sociálních firem, inspirovalo se také
rakouským modelem sozialökonomische
betriebe – transitarbeit.

Reference

Nadace České spořitelny, Česká spořitelna, Pedagogická fakulta UK, SANANIM z.ú., DOX,
Lagardere, Země lidí o.p.s., Moudrý překlad, Městská divadla pražská

2.

CATERING

Bistro
u dvou přátel

Kontakt:

Nabídka:
Soukenická 55, Hradec Králové
724 461 102
hana.simackova@skokdozivota.cz
www.bistroudvoupratel.cz

Poskytujeme kvalitní gastronomické služby na území města
Hradce Králové a v blízkém okolí.
Provozujeme BISTRO na Pivovarském náměstí, připravujeme
a dovážíme svačinky do škol,
realizujeme malé, střední i velké
cateringové akce pro naše zákazníky.
V letních měsících na Pivovarském
náměstí realizujeme různé kulturní
a společenské akce: Hudební scénu
SKOKu do života, letní kino.

Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Hradec Králové
a okolí

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme sociální podnik obecně prospěšné
společnosti SKOK do života. Našimi
kolegy jsou z velké části lidé s mentálním
postižením a duševním onemocněním.
Všichni bez rozdílu chceme svým talentem a nadšením maximálně přispět ke

spokojenosti našich zákazníků. Naše aktivity pomáhají oživit kulturní a společenský život v historickém centru města
Hradce Králové. Snažíme se o to, aby naše
akce byly nízkoprahové, dostupné všem
obyvatelům města.

3.

CATERING

Café
Atrium

Kontakt:

Nabídka:
Palackého 4995/85, Chomutov
774 492 303
cafe-atrium@seznam.cz
www.chomutovskecafe.cz

Sladké i slané dobroty na hlad
i chuť. Sázíme na kvalitní suroviny
- šlehačku, máslo, tvaroh, stejně
jako když pečete doma.
Zajistíme vám i kávový servis.
Přijedeme k vám s našimi baristy
a uvaříme kávu podle vašeho gusta.
Objednávku zavezeme kamkoliv
v rámci Chomutova.

Provozuje:
Masopust gastro s.r.o.
Adresa provozovatele:
náměstí Dr. Beneše 1919/23,
Chomutov

Dostupnost:

Dle
domluvy

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4500601
CZ4500601

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými typy
zdravotního znevýhodnění. Catering je
uskutečňován v místním prostředí s využitím zdejších surovin. Zohledňujeme

enviromentální princip - používáme
ekologická řešení při výrobě a servisu
zákazníkům.

4.

CATERING

Café
Robinson

Kontakt:

Nabídka:
Mladých 325, Pardubice
734 253 876
info@pdz.cz,
zuzana.machackova@pdz.cz
www.pdz.cz

Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.

Nabízíme stánkový prodej našich
výrobků a zajišťujeme catering na
menších i středních ﬁremních
akcích, narozeninových oslavách,
festivalech či vzdělávacích kurzech.
Pro objednávku či poptávku našich
služeb nás stačí kontaktovat.
Připravujeme zdravá, netradiční
jídla z poctivých surovin vhodná
pro vegetariány, vegany i celiaky.
Nabízíme široký sortiment nápojů,
především kvalitní kávy a originálních alko i nealko nápojů – snažíme
se podporovat hlavně malé
a lokální dodavatele.

Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Café Robinson je chráněná kavárna, která
dává možnost pracovního uplatnění
lidem s duševním onemocněním. Ti zde

mají možnost v bezpečném prostředí
získat nebo obnovit své pracovní dovednosti a nadále je rozvíjet.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

5.

CATERING

Cafe
Therapy

Kontakt:

Nabídka:
Školská 30, Praha 1
723 019 553
therapy@sananim.cz
www.new.cafe-therapy.cz/restaurace

Provozuje:
SANANIM Charity Services, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Ovčí hájek 2549/64a,
Praha

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Svatba, oslava narozenin, ﬁremní
akce, konference? U nás, u vás,
v přírodě? Neváhejte se na nás
obrátit.
Konference – od ranní kávy, přes
oběd, až po večerní raut s vínem.
Firemní večírek – rádi přijedeme
k Vám do ﬁrmy, nebo si zarezervujete prostor v naší restauraci.
Svatba – kompletní zajištění
svatebního cateringu.
Oslava narozenin – rodinná oslava
s dobrým jídlem a v příjemném
prostředí naší restaurace.
Napište nám, co potřebujete a my
to zařídíme.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27242013
CZ27242013

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme lidem, kteří si prošli léčbou na
návykových látkách a po výkonu trestu
odnětí svobody, příležitost uplatnit se na
trhu práce. Café Therapy vzniklo v roce
2005 jako první sociální podnik v ČR typu

WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy
sociálních firem, inspirovalo se také
rakouským modelem sozialökonomische
betriebe – transitarbeit.

Reference

Nadace České spořitelny, Česká spořitelna, Pedagogická fakulta UK, SANANIM z.ú., DOX,
Lagardere, Země lidí o.p.s., Moudrý překlad, Městská divadla pražská

6.

CATERING

Coworkingové
družstvo Spolu

Kontakt:

Nabídka:
Hradská 280, Humpolec
603 584 550
info@coworking-humpolec.cz
www.coworking-humpolec.cz

Vytváříme občerstvení na coﬀee
breaky na akce v Humpolci. Ideálně
v prostorách Coworku (sály pro 20,
30 a 50 lidí). Sladké i slané občerstvení včetně případně teplých
toastů, zeleninové a ovocné mísy.
Pravidelně připravujeme snídaně
na klubové akce.

Provozuje:
Coworkingové družstvo Spolu
Adresa provozovatele:
Hradská 280,
Humpolec

Dostupnost:

Právní
forma:

Kraj Vysočina

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

07638027
CZ07638027

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Základní chod centra zajišťují osoby se
zdravotním handicapem. Připraví pro vás
občerstvení, vytisknou požadované materiály, budou o akci informovat na sociálních sítích. Prostory slouží jako komunitní
centrum pro region Humpolecka. Probíhají zde odborné a osvětové přednášky,
podnikatelské snídaně, snídaně se starostou města Humpolec, kreativní dílny,
workshopy pro různé cílové skupiny od

studentů středních škol, přes maminky
na rodičovské dovolené, podnikatele až
po seniory. Jedná se o několik akcí do
týdne. Snažíme se propojovat mladé se
zkušenějšími, zdravé s nemocnými, vzdělané s méně vzdělanými. Věříme, že každý
může obohatit druhé. Jen je třeba si naslouchat a nebát se použít svůj talent.
Vytváříme infrastrukturu pro inovační
podnikání.

Reference

„Nádherný prostor, milý majitel a ještě milejší obsluha, která Vám doslova splní každé Vaše
přání v podobě malé svačinky :-) Určitě doporučuji.” Hana Pažitná
„Bylo to super.” Markéta Vejvodová
"Bylo to pro mě velmi inspirativní, příjemné a hlavně konstruktivní setkání."
Karel Kratochvíl, humpolecký starosta

7.

CATERING

Epes Rabes

Kontakt:

Nabídka:
Nivy 283, Otrokovice
775 889 685
objednavky@nadeje-otrokovickaops.cz
www.nadeje-otrokovickaops.cz/
epes-rabes-svacinkarna

Provozuje:
NADĚJE, otrokovická o.p.s.
Adresa provozovatele:
Wolkerova 1274,
Otrokovice

Dostupnost:

Zlínský kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Gastroprovoz Epes Rabes nabízí
občerstvení studené kuchyně
a pečených výrobků. Široký sortiment našich epesních produktů,
kanapek, salátů, obložených mís,
sladkých a slaných pečených
výrobků, připravíme na míru dle
přání zákazníka ve vysoké kvalitě
a vymazlené chuti. Nabízíme
kompletní cateringové služby - servis včetně obsluhy a dovozu
občerstvení pro veřejné instituce,
ﬁrmy, jednotlivce na ﬁremní jednání,
rodinnou oslavu nebo prostě setkání.
Doplňkově nabízíme produkci originálních ručně vyráběných epesních
sušenek mnoha chutí, tvarů a vůní.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29378800
CZ29378800

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V gastroprovozu Epes Rabes je zaměstnáno 90 % lidí s mentálním handicapem.
Vytvářením a udržením pracovního uplatnění pro lidi s handicapem, pro které jsou
možnosti najít a udržet si práci velmi obtížné, je naším hlavním cílem a směřováním. Zaměstnáním, jehož součástí
je také podpora a vedení, umožňujeme
lidem s handicapem, našim zaměstnancům, získat dlouhodobě pracovní uplatnění, rozvoj sociálních kompetencí

a jednoduše fungování v běžném životě.
Zároveň naším zákazníkům dáváme poznat, že zdravotní handicap neznamená
omezení. Tuto obousměrnost považujeme za společensky prospěšnou pro
všechny zúčastněné. Zisk zde není cílem,
nýbrž prostředkem k naplnění hlavního
cíle. A přidaná hodnota? Tou je velká chuť
pracovat, učit se novému a radost z práce. A ta je na výsledku vždy znát.

8.

CATERING

ENVIRA, o.p.s.
- catering

Kontakt:

Nabídka:
Kubatova 32/1,
Praha 10 - Hostivař
776 031 320
jirsa@toulcuvdvur.cz
www.setrnepoctive.cz

Zajišťujeme catering na akce
v prostorách Toulcova dvora nebo
i mimo něj. Rádi vám zajistíme
občerstvení s tradičními českými
jídly, ale i vegetariánské či veganské.
Jídlo připravujeme z kvalitních
surovin. Suroviny nakupujeme od
místních dodavatelů. V sezóně
vaříme převážně ze surovin, které
jsme sami vypěstovali.

Provozuje:
ENVIRA, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Kubatova 32/1,
Praha 10 - Hostivař

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha
- Středočeský
kraj

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2131315
CZ02131315

CATERING

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Našim krédem je „Šetrně k přírodě a poctivě k člověku.“ Posláním naší společnosti je tedy vytvářet dlouhodobá pracovní místa pro osoby se zdravotním,
zejm. duševním, postižením. Pracovní
podmínky jednotlivých lidí s postižením
se snažíme přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Zároveň se snažíme,
aby veškerá naše činnost byla maximálně
ekologická.

Reference

KPMG Česká republika, s. r. o., Tchibo Praha, spol., s. r. o., dm drogerie markt, s. r. o.,
Pražská teplárenská, a. s., Městská část Praha 10, QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.,
Komerční banka, a. s., Základní škola Praha – Kolovraty

9.

CATERING

Gastro výrobna
Náruč

Kontakt:

Nabídka:
28. října 1119, Řevnice
603 527 854
marie@spoleknaruc.cz
www.modrydomecek.cz

Provozuje:
Náruč, z.s.
Adresa provozovatele:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice

Dostupnost:

Řevnice,
Praha,
Praha západ

Právní
forma:

Spolek

V gastro výrobně Náruč se zaměřujeme na výrobu lahůdek, pekařského
a cukrářského sortimentu,delikates
a čokolády. Jsme schopni vyrobit
cateringové občerstvení až pro
200 zákazníků. Naše produkty
dodáváme ve vysoké kvalitě, nabízíme
také vegetariánské, veganské
a bezlaktózové menu. Tradiční
i trendové občerstvení z výrobny
mohou ochutnat zaměstnanci mnoha
pražských ﬁrem a kanceláří, kam
každý den zavážíme snídaně, bistro
občerstvení, nebo zajišťujeme lehké
obědy. Také stále větší množství
společensky odpovědných ﬁrem od
nás nakupuje gastro dárky pro své
klienty, zaměstnance a obchodní
partnery.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

70106339
CZ70106339

CATERING

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Spolek Náruč je poskytovatel pracovních
míst na chráněném trhu práce s dlouholetou historií. Zaměstnává více jak 50 %
osob s různým typem zdravotního postižení. Náruč spolupracuje s místními dodavateli, poskytuje služby, které jsou
žádané a podporuje komunitní život
v Řevnicích.

Reference

ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna, a.s., Úřad vlády ČR, MPSV, MZČR, MERC,
Sportisimo, IKEA, Letiště Praha, Epam, KPMG, Deloitte, Pricewaterhousecoopers, ČEZ

10.

CATERING

Kavárna
Bílá vrána

Kontakt:

Nabídka:
Ve Smečkách 5, Praha 1
777 913 411
provozni@kavarnabilavrana.cz
www.kavarnabilavrana.cz

Provozuje:
POHODA - společnost pro normální
život lidí s postižením, z.ú.
Adresa provozovatele:
Roškotova 1737/6,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Ústav

Kavárna Bílá vrána nabízí klidné
prostředí v centru Prahy s volným
přístupem k internetu, dětským
koutkem a bezbariérovým sociálním
zařízením. Zaměřujeme se na přípravu
jednoduchého, ale chutného občerstvení z čerstvých surovin. Na přípravě
i obsluze zákazníků se podílejí pracovníci s mentálním postižením. Nabízíme
férovou kávu, širokou škálu nealkoholických nápojů a kvalitní moravská vína.
V průběhu celého dne vám připravíme
saláty, toasty, slané i sladké palačinky.
Budete moci ochutnat námi pečené
dezerty. Kavárnu lze využít k ﬁremním
i soukromým akcím, včetně občerstvení,
které vám připravíme. K dispozici
máme také prostor školící místnosti
se samostatným sociálním zařízením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

68380216
CZ68380216

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme dospělé lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, kteří doposud nedostali příležitost se realizovat
v práci, ale i absolventy praktických škol
a časově omezených tréninkových programů. Svým zaměstnancům s postižením umožňujeme:
• setrvat v dlouhodobém pracovním
vztahu, ve kterém získávají jedinečné
zkušenosti pro jejich další pracovní
uplatnění,
• vydělat si finanční prostředky, kterými

si významně zlepšují svou finanční
situaci,
• být v bohatém společenském kontaktu,
• posilovat se tak v sociálních a komunikačních dovednostech,
• získat větší sebejistotu, sebevědomí
a samostatnost v rozhodování a plnění
úkolů. Podporou v zaměstnání jim jsou
kolegové bez mentálního znevýhodnění. Přestože jsou někteří z nich také
omezeni v důsledku zdravotního nebo
jiného znevýhodnění.

Reference

Alza, AVAST, AVPO ČR, Byznys pro společnost, Council on International Educational
Exchange, Inc. (CIEE), CpKP střední Čechy, Česká alzheimerovská společnost, Česká
spořitelna, ČEZ a.s., Člověk v tísni – Festival Jeden svět, ČSOB, Dejvické divadlo,
Glaxosmithkline, Hračkotéka, Neziskovky.cz, NF ČEZ, NGO Market, O2, P3 - People, Planet,
Proﬁt, o.p.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, a mnoho dalších.

11.

CATERING

MELIVITA s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Betonářská 12, Ostrava
731 625 862
info@chytrasvacina.cz
www.chytrasvacina.cz

Provozuje:
MELIVITA s.r.o.

Zákazníkům nabízíme produkty
připravené z čerstvých ingrediencí,
odpovídající současnému trendu
i zdravotnímu hledisku dnešní doby.
Vyrábíme svačinky pro žáky do škol
i občerstvení formou cateringu pro
ﬁrmy
• jsme ﬂexibilní
• snadno se s námi domluvíte
• zvládáme bezlepkovou stravu
• ozvěte se nám, rádi vám sestavíme
nabídku na míru…

Adresa provozovatele:
Kratochvílova 931/3,
Ostrava

Dostupnost:

Ostrava

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5012538
-

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální podnik Melivita s.r.o. byl zřízen
Diecézní charitou ostravsko-opavskou
v roce 2016, od roku 2017 aktivně působí
na území města Ostravy. Podnik zaměstnává osoby se zdravotním postižením
a osoby dlouhodobě nezaměstnané, pomáhá jim adaptovat se na pracovní

Reference

Magistrát města Ostravy, Impact Hub

prostředí a setrvat v něm. Zaměstnancům nabízí běžné pracovní prostředí,
v rámci kterého jsou zohledňovány jejich
chybějící schopnosti a podporovány jejich dovednosti. Druhým záměrem podniku je podpořit děti a mládež ve zdravějším způsobu stravování.

12.

CATERING

Pekárna
Na Plechu

Kontakt:

Nabídka:
Kvasiny 340, Kvasiny
725 554 702
marketa.stepanova@pferda.cz
jana@pferda.cz
www.pferda.cz

Provozuje:
PFERDA z.ú.
Adresa provozovatele:
Panská 79,
Rychnov nad Kněžnou

Dostupnost:

Královéhradecký
kraj

Právní
forma:

Ústav

Soustředíme se především na
výrobu dortů, koláčů a drobného
občerstvení (slaného i sladkého).
Svými výrobky zásobujeme kavárny
a cukrárny v okolí. Jsme schopni
nachystat také kávový catering se
studeným občerstvení a vynikající
kávou. Vše je připravováno
z čerstvých surovin, nepoužívají se
směsi a polotovary. Pečeme s láskou
pro všechny! Pekárna Na plechu
je sociálním podnikem organizace
PFERDA z.ú. Zaměstnává osoby
s mentálním postižením a duševním
onemocněním.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26657431
CZ26657431

CATERING

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Pekárna Na Plechu zaměstnává osoby
s mentálním postižením a duševním onemocněním, které by nenalezly uplatnění
na volném trhu práce. Pracovní uplatnění
jim umožní lepší možnosti v oblasti
dalšího osamostatnění, zvýšení jejich
finančního příjmu i sebevědomí.

Reference

Svatební dort i koláčky byly naprosto luxusní Svatební dort i koláčky byly naprosto luxusní.
Jediné co byla škoda, že toho člověk nemůže sníst víc :)
Určitě se k Vám zase vrátíme a budeme doporučovat dál dorty a další dobroty.
Děkujeme za upečení dortu na přání.
Čokoládové květy byly překrásné a dort celkově vypadal slavnostně, byl moc chutný.
Pekaři z Plechu jsou nejlepší!

13.

CATERING

Pražírna
Drahonice

Kontakt:

Nabídka:
Drahonice 15, Vodňany
776 611 242
prazirnadrahonice@seznam.cz,
prokop@centrummartin.cz
www.prazirnadrahonice.cz

Provozuje:
A MANO s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chelčického 911/2,
Praha 3

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Těm z vás, kteří vyžadují vysokou kvalitu,
hledají dobrou českou značku s rozumnou cenou a v neposlední řadě také
chtějí přispět k smysluplné věci,
představujeme sortiment naší pražírny
v Drahonicích v Jižních Čechách. Náš
podnik, který vznikl s cílem vytvářet
a udržovat pracovní místa pro osoby se
zdravotním postižením, se snaží právě
tyto atributy beze zbytku naplňovat.
Při pražení kávy i při přípravě ovocných
čajů, sirupů, sušeného ovoce a dalšího
zboží z naší nabídky dbáme na to,
abychom svým zákazníkům poskytovali
jen takové produkty, jejichž výroba
probíhá tradičními metodami a za použití osvědčených receptur. Chceme také,
aby naše výrobky přispívaly k pohodě
a pokud možno ke zdravému životnímu
stylu jejich konzumentů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24679852
CZ24679852

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ručíme proto za kvalitu a původ používaných surovin, na jejichž zpracování se významnou mírou podílejí lidé, jimž zdravotní hendikep do značné míry zúžil
možnosti získat uplatnění na trhu práce.
Veškerá naše produkce je výsledkem
sociálního podnikání, jehož smyslem není
maximalizace zisku, ale trvalá udržitelnost vytvořených pracovních míst. Našim

cílem proto není kvantita na úkor kvality,
ale dlouhodobě vysoký standard za
přiměřenou cenu a tedy spokojený zákazník, který se bude k našim výrobkům
vždy rád vracet. V Chráněné dílně Pražírny Drahonice nachází své stálé zaměstnání na 30 lidí se zdravotním postižením.

Reference

Československá obchodní banka a.s., Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 10,
Hypoteční banka a.s., Alzheimer centrum s.r.o., Delmart s.r.o.

14.

CATERING

Smyslůplné
bistro

Kontakt:

Nabídka:
Bílkova 1440, Tábor
725 574 188
rezacova@fokustabor.cz
www.futurumf.cz

Provozuje:
Futurum F s.r.o.
Adresa provozovatele:
Mostecká 2087/17,
Tábor

Dostupnost:

Okres Tábor

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Sociální ﬁrma Futurum F s.r.o.
podniká ve dvou oblastech:
potravinářská výroba a s ní
související obchod a cateringové
služby a v oblasti poskytování
úklidových a zahradnických služeb.
V rámci potravinářské výroby se
zabývá zejména každodenní
výrobou obložených baget a housek
určených k rozvozu do středních
škol, provozuje Symslůplné bistro
a Studentský svačinový bar Futruj,
kde nabízí obložené bagetky,
housky, zeleninové saláty, kus kus,
polévky a oběd do kastrůlku.
Zájemcům nabízí cateringové
služby.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3238679
CZ03238679

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální firma Futurum F vznikla z chráněných dílen spolku FOKUS Tábor. Jejím posláním je vytvářet pracovní příležitosti
pro lidi se zdravotním znevýhodněním
zejména v oblasti duševního zdraví. Aktuálně zaměstnává ve dvou provozech
cca 20 lidí, kteří mají zkušenost s různě
važným duševním onemocněním. Firma

samozřejmě usiluje o vytváření zisku, snaží se nabídnout kvalitní služby a být konkurenceschopná na místním trhu. Zisk
využivá jednak na další rozvoj sociálního
podnikání a dále podporuje služby pro lidi
s duševním onemocněním poskytované
spolkem FOKUS Tábor.

15.

CATERING

Sociální podnik
Klubák,
z.ú.
Kontakt:

Nabídka:
Květnová 80, Vráž
722 955 596
klubak@klubickoberoun.cz
www.klubickoberoun.cz/
zamestnavani-postizenych

Rádi k vám přijedeme s naším
mobilním stánkem nebo zajistíme
catering. Podáváme teplé a studené
nápoje, domácí buchty, slané
a sladké koláče, teplé oplatky,
sezónní pomazánky, zeleninové
a ovocné saláty, domácí limonády,
smoothies, zeleninové, ovocné
nebo kombinované fresh šťávy.

Provozuje:
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Adresa provozovatele:
Květnová 109,
Vráž

Dostupnost:

Berounsko,
Hořovicko,
Kladensko
a Praha - Západ

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4867271
CZ04867271

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V Klubáku nachází pracovní uplatnění
dospělí se zdravotním postižením a také
klienti Klubíčka, kteří prošli tréninkovým
pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že
již zvládnou pracovní povinnosti a mohou
být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Odtud tedy vychází název
našeho sociálního podniku Klubák. Vytváříme nová chráněná pracovní místa

a nabízíme pracovní uplatnění lidem se
zdravotním postižením, pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce. Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je
uzpůsobena specifickým schopnostem,
individuálním možnostem a zdravotnímu
stavu pracovníků. Pro některé pracovní
pozice využíváme home office.

16.

CATERING

Výrobna
cateringu
Kladno
Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno
734 319 676
catering@startujeme.cz
roman.andel@etincelle.cz

Vyrábíme slané/sladké koláče,
plníme bagety, banketky, nazdobíme
kanapky nebo chlebíčky.

www.nakoleckach.cz

Připravíme pro Vás saláty, sendviče
nebo teplá jídla do krabiček pro na
servírování na místě. Nabídneme
k tomu vodu v karafách, domácí
ovocné sirupy, kávu nebo rozlévané
víno.

Provozuje:
Twin Catering s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno Kročehlavy

Dostupnost:

Praha,
Kladno a okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4562275
CZ4562275

CATERING

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost. Chceme ukázat, že

dokáží být prospěšní sobě i ostatním.
Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.
K dobře odvedené práci jim pomáhají
pracovní asistenti a sociální pracovníci.

GRAFICKÉ
A TISKOVÉ PRÁCE

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

enveroSHOP
Ezop plus s.r.o.
Graﬁcké práce a zpracování videa
Charita Hrabyně
Jaroslava Lukšová
LaDílna
MATURUS, o. p. s.
PO-TISK - tiskařská a mýdlařská dílna
PTL, s.r.o.
SEMITAM s.r.o.
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.

1.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

enveroSHOP

Kontakt:

Nabídka:
Rýdlova 38/1, Říčany
774 227 657
sulcovavera@enveroshop.cz
www.enveroshop.cz

Ručně tiskneme na textil a papír.
Tiskneme na zakázku.
Na přání vytvoříme originální
designy na míru nebo natiskneme
váš motiv.
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Provozuje:
Enve ART s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Strouhy 227,
Herink

Dostupnost:

Celá ČR e-shop

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4582179
CZ04582179

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme z principu založeni jako sociální
firma. Vytváříme pracovní místa pro lidi
z oblasti Říčan u Prahy, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů obtížně hledají práci. Například pečují o handicapované dítě nebo ze zdravotních důvodů

nemohou pracovat na celý úvazek. Formou franšízy nebo pobočky můžeme
vytvořit malé pracoviště pro znevýhodněné osoby na trhu práci kdekoli v České
republice. Máme vlastní know how pro
sestavení efektivní pracovní skupiny.

2.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

Ezop plus
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Nábřeží 5574, Zlín
603 882 858
info@ezopdesign.cz
uhrikova@i-ezop.cz
www.ezopdesign.cz

Provozuje:
Ezop plus s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chrastěšov 60,
Vizovice

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Tiskneme ekologickými barvami etikety
papírové, polyesterové, se snímatelným
lepidlem, tvarový ořez, výsek. Na vizitky
a visačky umíme nabídnout přírodní recyklované papíry. Recyklovaný materiál
nemusí být jen standartně hnědý, nabízíme i probarvené materiály ze slupek
např. kiwi, květů levandule, mocca atd.
Tiskneme od vizitek, přes pozvánky,
plakáty až po obrazy, ve vysoké kvalitě.
Firmám umíme nabídnout také výstavní
systémy rollupy včetně tisku, které jsou
kompletně recyklovatelné. Dále plakáty,
postery z lepenky a recyklovaných materiálů, promo materiál, bločky s magnetkou
nebo přemístitelnou samolepkou, podložky z lepenky. Tapety, které se dají vymalovávat s certiﬁkátem Green Guard. Je
vhodná do nemocnic, školky a všude, kde
děti vyrůstají. To vše navrhneme
a vyrobíme na míru.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4199421
CZ04199421
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Při výrobě pracujeme s materiály šetrnými k životnímu prostředí. Všechny produkty obrandujeme logem firmy nebo
grafikou. Pracujeme s ekologickými, zdravotně nezávadnými barvami, které splňují nejpřísnější požadavky. Jsme kreativní,
flexibilní. Na rozdíl od jiných společností

Reference

Naturvita a.s., Tradix a.s., Topnatur s.r.o.

vyrábíme na zakázku již od malých serií.
Výrobky od nás voní! Máme vlastní moderní vybavení na dokončovací práce
např. bigování, perforování, šitá vazba,
lamino studené a teplé, tvarový ořez,
kašírování, nýtování.

3.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

Graﬁcké práce
a zpracování videa

Kontakt:

Nabídka:
Riegrova 909/5, Děčín
774 783 949
martin.penc@sdzp.cz,
info@sdzp.cz
www.sdzp.cz

Provozuje:
SDZP družstvo
Adresa provozovatele:
Riegrova 909/5,
Děčín

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Graﬁcké práce - webové stránky,
webové a mobilní aplikace, corporate identity & corporate design,
plakáty, letáky, brožury, katalogy,
kalendáře, reklamní bannery,
bantexy a billboardy.
Tvorba profesionálního videa
- propagační spoty společností,
introduction spoty produktů
a služeb, referenční reportáže,
video-tutoriály, reklamy, záznamy
akcí, animace a ilustrace, animace
- kombinace natáčení a graﬁky.
3D animace, 3D vizualizace
steadycam, výšková fotograﬁe
a video.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25476092
CZ25476092
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého
zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme
130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění
dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření
družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli. SDZP družstvo vstupuje do
místních iniciativ (komunitní plán) a part-

nerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji
znevýhodněných oblasti. Zároveň však
dodržujeme etické principy rovných
příležitostí. Místní prospěch je zajištěn
úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými
komorami v regionu a ostatními podniky
v kraji. Jsme aktivní též celorepublikově,
kde se účastníme většiny konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme
se dodávat z našeho pohledu důležité
zkušenosti z dlouhodobé praxe. Jsme
členy TESSEA, hospodářské komory
Ústeckého kraje, AZZP a SČMVD.

Reference

Vodafone Czech Republic a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Město Děčín, Město Česká Kamenice, Conectart s.r.o., DS Smith Packaging Czech
Republic, s.r.o., Geis CZ s.r.o., IBM Česká Republika, spol. s r.o., SWS, a.s.

4.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

Charita
Hrabyně

Kontakt:

Nabídka:
Hrabyně 212, Hrabyně,
ul. 1. května 1136/162, Ostrava
732 625 640
hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Provozuje:
Charita Hrabyně
Adresa provozovatele:
Hrabyně 212,
Hrabyně

Dostupnost:

Právní
forma:

Moravskoslezský
Evidované
kraj,
církevní právnické
Celá ČR
osoby

Potiskutejeme dárkové a reklamní
předměty, polepy výloh, cedulí,
automobilů, máme mobilní prodejní stánek, kde prezentujeme naše
služby a výrobky, prodáváme propagační materiály a suvenýry. Celoročně prodáváme v Rehabilitačním
areálu v Hrabyni výrobky našich
i dalších chráněných dílen, malé
upomínkové předměty a Hrabyňské
lázeňské oplatky. Pravidelně se
účastníme prodejních a výstavních
akcí. Provádíme tiskové služby, jako
letáky, vizitky, brožury, samolepky.
Především se zabýváme zakázkovou
výrobou mnoha druhů tiskových
materiálů, potiskem reklamných
a dárkových předmětů, textilu a polepů automobilů, výloh atd.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

73634000
CZ73634000
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Můžeme lidem dát smysl znovu začít a být jim prospěšní na této cestě a to jak
po pracovní stránce, životní i sociální.

5.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

Jaroslava
Lukšová

Kontakt:

Nabídka:
Železniční II. 174, Staré Město
602 602 822
info@dilnaradost.cz
www.dilnaradost.cz

Potisk triček, textilu a reklamních
předmětů. Jsme schopni Vaše
zakázky realizovat v krátkých
časových intervalech, při nejvyšší
výsledné kvalitě, a to vše za velice
příznivé ceny.
Metody používané při potisku
textilu: přímý sítotisk, řezaná graﬁka,
transferový potisk, sublimační
a digitální potisk.

Provozuje:
Jaroslava Lukšová
Adresa provozovatele:
Čeladná 592,
Čeladná

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

Cena závisí na velikosti, složitosti
motivu a počtu kusů.
Neváhejte nás poptat s jakoukoliv
zakázkou.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

64118550
CZ6860171252
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zřízením integračního sociálního podniku Jaroslava Lukšová vytvořila možnost
realizace osobám se zdravotním postižením (mentálním, fyzickým nebo kombinovaným) v lokalitě Frýdku-Místku
a umožnila těmto osobám (i s nejvyšším
stupněm postižení) uplatnění na pracovním trhu. Svým zaměstnancům nabízí

práci v malém kolektivu, s individuálním
přístupem ke každému zaměstnanci
s ohledem na jeho zdravotní znevýhodnění, aktuální psychický stav, zohledňuje
jeho potřeby a snaží se své zaměstnance
dále vést k samostatnosti, čímž naplňuje
svůj cíl – zapojení osob se zdravotním
postižením do většinové společnosti.

6.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

LaDílna

Kontakt:

Nabídka:
Kejzlarova 1679, Hradec Králové
724 461 103
ilona.simkova@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz

Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Hradec Králové

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Diplomové a jiné závěrečné práce
Vytiskneme, svážeme, vyrazíme nápis
na desky bakalářské, diplomové nebo
jakékoliv jiné závěrečné práce.
• Desky máme standardně tmavě modré.
• Příprava desek zabere nějaký čas,
zvlášť v hektickém období odevzdávání závěrečných prací, pošli nám prosím
potřebné informace alespoň týden
dopředu.
• Tisk a vazba nám jde rychle, do pár hodin je hotovo (v případě největší krize
to zvládneme i na počkání, pokud máme dopředu hotové desky…:-)).
• Za rychlost neúčtujeme žádné
příplatky.
Novinky a další užitečné informace můžete sledovat také na naší facebookové
stránce DIPLOMKY Z LADÍLNY.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ladílna, součást společnosti SKOK do života, o. p. s., je dílna s chráněnými pracovními místy. Zaměstnává pracovníky se
zdravotním postižením, převážně se jedná o osoby s mentálním postižením. Jejím

cílem je, aby se zaměstnanci s postižením
díky možnosti pracovat zařadili do běžného života a stali se plnohodnotnými členy
společnosti. Dílna nabízí možnost využití
náhradního plnění.

7.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

MATURUS,
o. p. s.
Kontakt:

Nabídka:
Na Topolce 1713/1a, Praha
773 188 400
produkce@maturus.cz
www.maturus.cz

Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně
prospěšnému podnikání v oblasti
graﬁky. Zaměstnává kreativní lidi
s handicapem. Nabízí širokou škálu
graﬁckých služeb.
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Provozuje:
MATURUS, o. p. s.
Adresa provozovatele:
Na Topolce 1713/1a,
Praha 4

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24766216
CZ24766216

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Maturus patří k minoritě sociálních podniků, které provozují jak inkluzivní, tak
tranzitní program. To znamená, že zaměstnává více jak 50 % lidí se zdravotním
postižením v řadách stálých zaměstnanců (inkluze) a z prostředků získaných

z vlastní činnosti a dalších zdrojů provozuje tranzitní program (tréninkové pracoviště), v jehož rámci mohou získat několikaměsíční praxi další lidé s postižením.

Reference

„Pokud chcete, aby vaše zakázka měla kreativní nápad, byla vedena profesionálně, dodána
včas a ještě navíc s úsměvem od graﬁčky, spolupracujte s Maturem. My určitě plánujeme
ve spolupráci v budoucnu pokračovat.”
M. Nováčková, Česká spořitelna, a.s.
„S graﬁckým studiem Maturus spolupracujeme od roku 2017, kdy pro nás připravovali podklady
a graﬁckou identitu pro jeden z pražských kongresů. Jejich práce byla vždy detailně a nápaditě
odvedená.”
H. Krejbichová, Prague Convention Bureau, z.s.

8.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

PO-TISK
- tiskařská
a mýdlařská dílna
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 731 099
potisk@anezka-tyn.cz
wwww.anezka-tyn.cz

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Zaměřujeme se zejména na tisk
a potisk propagačních předmětů.
Vyrábíme vizitky, kalendáře, pohlednice a přáníčka, tiskneme
letáky i originální rozkládací krabičky. Umíme také potisknout
propisky, trička, buttony či zrcátka.
Orientujeme se na malonákladové
zakázky, vše vyrobíme již od jednoho kusu. Pohlednice a přáníčka Vám
rádi vyrobíme buď s použitím
Vašich motivů, nebo na ně umístíme obrázky nakreslené našimi šikovnými zaměstnanci s postižením.
V naší dílně navíc vznikají i ručně
odlévaná mýdla a pletené ošatky.
Jsme kreativní dílnou a nebojíme
se žádných výzev.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna je součástí Domova sv. Anežky,
který provozuje chráněná pracoviště,
sociální služby a podporované byty pro
osoby s postižením z Týna nad Vltavou
a okolí. Nabízíme pracovní uplatnění
osobám, které mají problém s nalezením
zaměstnání na otevřeném trhu práce

a podporujeme tak jejich integraci do
společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme
pracovní prostředí uzpůsobené jejich
potřebám i komplexní psychosociální
podporu. Snažíme se také o využití papírového odpadu, který dále zpracováváme a vyrábíme z něj pletené ošatky.

9.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

PTL,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Senožaty 75, Senožaty
603 584 550
info@ptl.cz
www.ptl.cz

Provozuje:
PTL, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Senožaty 75,
Senožaty

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Na základě vašeho zadání zpracujeme originální graﬁcké výstupy.
Můžeme využít vašich podkladů,
volně dostupných materiálů
(licence creative commons),
profesionálních databank (foto,
video, ilustrace, audio) i vlastní
tvorby. Nafotíme vaše produkty,
interiéry, exteriéry profesionální
fotografem, naši graﬁci vytvoří
originální ilustrace. Vytváříme
letáky, plakáty, sazbu časopisů
a knih (DTP), graﬁcké návrhy na
trička a jiné 3D předměty, propagační i výuková videa, animace,
graﬁku webů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26025710
CZ26025710
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
70 % našich zaměstnanců jsou lidé se
zdravotním handicapem, kteří se postupně stali profesionály ve své specializaci.
Většina našich zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Využíváme nejmodernější nástroje včetně umělé inteligence.
V týmu všech zaměstnanců řešíme jednotlivé zakázky, rozvoj služeb a společně
se radíme o všech strategických rozhodnutích. Osobní rozvoj každého člena

týmu je pro nás prioritou a to jak v odborné rovině, tak i v osobní oblasti. Používáme energeticky šetrné nástroje a přístupy, minimalizujeme náklady na dojíždění,
třídíme odpad. Většina našich zákazníků
jsou z Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje, využíváme primárně místních zdrojů pro technické vybavení a spotřební
materiál.

Reference

Diton, Kraj Vysočina, PEFC, MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, Coworkingové
družstvo Spolu, Medou

10.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

SEMITAM
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Na Valech 114, Havlíčkův Brod
602 560 255
info@semitam.cz,
objednavky@semitam.cz
www.semitam.cz

Provozuje:
SEMITAM s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Valech 114,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Objednat si u nás můžete:
jednodušší graﬁcké úpravy
a barevný tisk do maximální velikosti
A3 na papíry standardní i vyšší gramáže včetně tisku na knihařské
plátno. Umíme i zlacení a hlubotisk
na stroji Goldpress a přenost tisku
na pevnou látku pomocí folií MagicTouch. Vašimi individuálními návrhy
se zabýváme už od jednoho kusu
a snažíme se vyladit vše k plné
spokojenosti. Nabízíme též tisk
a vazbu absolventských prací
s rychlou dodací lhůtou. Podívat
se můžete na shop.semitam.cz.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28823931
CZ28823931
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
V dílně i v úklidu pracují z více než 50 %
lidé se zdravotním či sociálním handicapem. Nebojíme se zaměstnat lidi s duševním onemocněním či osoby po výkonu
trestu. A také Romy. Někteří spadají do
všech třech cílových skupin. Když se nám
takového člověka podaří dlouhodobě
zaměstnat, tak jsme na sebe i na něj hrdí.

Reference

„Naprosto perfektní diáře - přehledné kalendárium, dostatek místa na poznámky, díky kroužkové
vazbě se dobře otevírají a skvěle se do nich píše. Vždy si nechám za kalendářní část doložit více
volných stránek a mám tak diář i zápisník v jednom hned po ruce! Letos jsem zaslala své oblíbené
fotky a udělali mi přebal na přání - mám osobní diář přesně podle mých představ. Děkuji.”
Mojžíšová

11.

GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

TyﬂoCentrum
Olomouc, o.p.s.
Sociální ﬁrma Ergones Potisk dárkových
a reklamních předmětů
Kontakt:

Nabídka:
Heyrovského 421/35, Olomouc
730 870 768
info@ergones.cz
klemesova@ergones.cz
www.ergones.cz

Nabízíme propagační a upomínkové
předměty potištěné různými
technikami. Všechny výrobky
prochází přísnou výstupní kontrolou.
Produkty jsou určeny pro:
- jednotlivce, ﬁrmy a ﬁremní
zákazníky,neziskové organizace,
propagace určité události,
sportovní kluby.

Provozuje:
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.
Adresa provozovatele:
I. P. Pavlova 184/69,
Olomouc

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Zaměstnáváme více než 90 % osob
se zdravotním postižením. Naše
služby poskytujeme formou
náhradního plnění.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25862294
CZ25862294
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GRAFICKÉ A TISKOVÉ PRÁCE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Preferujeme individuální přístup a osobní
kontakt s klientem. Služby poskytujeme
na míru našim klientům. Nákupem našich
služeb a výrobků zvyšujete Vaši společenskou odpovědnost! Přínos pro Vás: - podpoříte dílnu, kde pracují zdravotně znevýhodnění lidé - podpoříte společenskou

odpovědnost ve svém okolí - pomůžete
snižovat nezaměstnanost těžce zrakově
postižených - posílíte marketingovou
image Vaší organizace. Nabízíme zajímavé ceny, množstevní slevy a možnost
náhradního plnění.

Reference

MOSAIC, s.r.o. - Výroba reklamních předmětů pro klienty.
Truss Aluminium Factory a.s. - Výroba reklamních a dárkových předmětů pro klienty,
na veletrhy a pro zaměstnance.

IT SLUŽBY

4.

1.
2.
3.

AREVAL s.r.o. Karviná
Good Sailors, s.r.o.
PTL, s.r.o.

1.

IT SLUŽBY

AREVAL s.r.o.
Karviná

Kontakt:

Nabídka:
Vendryně 215, Vendryně
773 385 312
info@areval.cz, stula@areval.cz
www.areval.cz

Provozuje:
AREVAL s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vendryně 215,
Vendryně

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Naše společnost provádí profesionální
servis a pozáruční opravy všech typů počítačů, tiskáren, multifunkčních tiskových
zařízení a některých značek mobilních
telefonů (mobilní telefony po dohodě).
Prodáváme tonery a inkousty do tiskáren
- alternativní i originální. Každý notebook,
PC nebo tiskárna potřebuje čas od času
základní údržbu – servisní čištění. Profesionální čištění (profylaxe) není ﬁnančně
náročné, navíc výrazně prodlužuje životnost Vašeho zařízení, u tiskových zařízení
pak mimo jiné zásadně ovlivňuje i kvalitu
tisku. Na otázku, jak často je potřeba počítače či tiskárny čistit, není snadné odpovědět, neb se používají v rozličných
prostředích a s rozdílnou zátěží či frekvenci používání. Nicméně pokud se neprojeví
žádný z níže uvedených problémů, lze servisní čištění obecně doporučit v intervalu
minimálně 1x za rok.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6626530
CZ06626530
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme chráněná pracovní místa pro
několik desítek lidí s větším či menším
zdravotním postižením. Naší filozofií je,
aby lidé, kteří jsou její nedílnou součástí
pracovali rádi a s láskou a tu přenášeli do
výrobků, na nichž se podílejí a tím ji přenesli až ke koncovému zákazníkovi. Díky
tomu, že zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, můžeme firmám s ví-

ce než 25 zaměstnanci nabídnout výrobky a služby v rámci náhradního plnění.
Firmy tak mohou výrazně snížit své daňové náklady a co hlavní, mohou pomoci
podpořit OZP v jejich seberealizaci a dát
jim práci. Věřte, že tito lidé mají mnohem
větší chuť pracovat, byť je to pro mnohé
z nich velmi komplikované.

Reference

Třinecké železárny a.s., Dřevojas a.s., Město Česká Třebová, Strojírny a stavby a.s.,
Refrasil s.r.o., Polská základní škola

2.

IT SLUŽBY

Good Sailors,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Provaznická 737/12, Děčín
777 301 519
info@goodsailors.com,
darina@goodsailors.com
www.goodsailors.com

Provozuje:
Good Sailors, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Provaznická 737/12,
Děčín

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Portfolio služeb naší společnosti
zahrnuje několik oblastí. Jsme schopni
pružně reagovat i na speciﬁcká přání
našich klientů. Na základě analýzy vám
doporučíme vhodné řešení, které bude
mít smysl po funkční i ekonomické
stránce. Vývoj aplikací, informační
systémy, aplikace pro mobilní platformy, tvorba webových stránek na redakčních systémech, včetně ověřeného
webhostingu. Technická podpora:
poskytování technické podpory pro
projekty, výrobky a služby. Spisová
služba: vyvinuli jsme open-source
spisovou službu pro veřejnou správu.
Virtuální asistentky: moderní řešení
administrativní a personální práce
formou externích asistentů. Šetříme
vaše mzdové náklady.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25457781
CZ25457781
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme příležitost pracovat šikovným
lidem s pracovními omezeními. Ukazujeme, že práce zdravotně znevýhodněných
zaměstnanců může být na stejné úrovni
jako činnost zdravých pracovníků. Hledání smysluplné práce pro hendikepované
je hlavní náplň naší činnosti. Baví nás
bourat zažité předsudky – hendikepovaní
mohou dělat jen „podřadnou práci“,

hendikepovaní nemohou vést společnost
na vrcholových manažerských pozicích.
My jsme důkazem, že hendikepovaní mohou dělat vše, stejně jako zdraví lidé. Za
tento přístup jsme získali mnoho pozoruhodných ocenění. Víme, že naše cesta
nikdy nebude jednoduchá, ale dává nám
smysl a baví nás.

3.

IT SLUŽBY

PTL,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Senožaty 75, Senožaty
603 584 550
info@ptl.cz
www.ptl.cz

Provozuje:
PTL, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Senožaty 75,
Senožaty

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Vytváříme a hostojume weby a internetové aplikace. Zajišťujeme správu obsahu,
provoz mailboxů, registraci a správu domén, kampaně, vyladíme váš web do
největšího detailu. Naši specialisté na
PPC vytvoří a zoptimalizují placené kampaně v reklamních sítích Google (včetně
YouTube), Seznam a Facebook. Upravíme
stránky z pohledu SEO, copywriteři připraví články pro váš blog, letáky nebo
pozvánky. Pomůžeme vám rozpohybovat
vaše sociální sítě. Vytvoříme katalog
vašich dodavatelů, služeb, produktů apod.
Naše graﬁčky budou profesionálně lámat
váš časopis nebo magazín. Ve spolupráci
s partnery zajistíme vkládání údajů
z naskenovaných faktur a dalších dokumentů uložených jako obrázek do vašich
programů, např. účetních SW za
využití robotů a umělé inteligence.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26025710
CZ26025710
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
70 % našich zaměstnanců jsou lidé se
zdravotním handicapem, kteří se postupně stali profesionály ve své specializaci.
Většina našich zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Využíváme nejmodernější nástroje včetně umělé inteligence.
V týmu všech zaměstnanců řešíme jednotlivé zakázky, rozvoj služeb a společně
se radíme o všech strategických rozhodnutích. Osobní rozvoj každého člena

týmu je pro nás prioritou a to jak v odborné rovině, tak i v osobní oblasti. Používáme energeticky šetrné nástroje a přístupy, minimalizujeme náklady na dojíždění,
třídíme odpad. Většina našich zákazníků
jsou z Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje, využíváme primárně místních zdrojů pro technické vybavení a spotřební
materiál.

Reference

Diton, Kamnářství Humpolec, Medou, LRS Chvaly, KC Chvaly, Poutní cyklotrasa,
Toman - truhlářství

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

5.

1.
2.

Linnet eu s.r.o.
Učebnice Vaníček

1.

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Linnet eu
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Karlovo náměstí 84, Náchod
774 705 824
obchod@nakupko.cz,
info@linnet-eu.cz
www.linnet-eu.cz
www.nakupko.cz

Provozuje:
Linnet eu s.r.o.

Nákupní galerie NÁKOUPKO
- www.nakupko.cz, prodej širokého
sortimentu kancelářských potřeb,
čistících a úklidových prostředků,
elektrospotřebičů a výpočetní
techniky s náhradním plněním.
S námi ušetříte nejen peníze, ale
i čas! Nákup provedeme za Vás
- na základě zaslaného seznamu
vyhledáme požadované zboží
s garancí nejnižších cen. Zajistíme
vám tak veškerý komfort našeho
zákaznického servisu.

Adresa provozovatele:
Karlovo náměstí 84,
Náchod

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26010585
CZ26010585
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (45 z celkového počtu cca 65 zaměstnanců). Vhodná pracovní náplň
a zkrácená pracovní doba dle individuálních potřeb a možností OZP pracovníků.
Poskytování sociálních služeb tísňové
péče pro seniory "Anděl na drátě". Pracovní i osobní seberealizace OZP zaměstnanců při zajišťování pomoci
a asistence osaměle žijícím seniorům,

handicapovaným a potřebným spoluobčanům. Přidaná hodnota: NON-STOP
provoz (24/7) obsluhy a odbavování linek
(telefonických hovorů) kontaktního a zákaznického centra, účtování pouze za
čistý čas hovoru (time speaking)dle minutové sazby. Nejvýhodnější poměr cena/kvalita. Na naše služby a produkty
poskytujeme náhradní plnění.

Reference

KES – kabelové a elekrické systémy, spol. s.r.o., Sodexo s.r.o., Zlínský kraj, MEGA PLUS s.r.o.,
České fráhy,a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Centralplast s.r.o., SPORTISIMO s.r.o.,
PRAGOCHEMA spol. s r.o., Biotechnologický ústav AV, Equa Bank a.s., Průmstav Náchod s.r.o.,
ETA a.s., ADOZ, s.r.o., MARINE s.r.o., ORTEX spol. s.r.o., Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o.,
SV metal spol. s.r.o., eCENTRE, a.s., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Karvinská
hornická nemocnice a.s., Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace,
Sodexo – zařízení školního stravování s.r.o., KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.,
BONUL CZ, s.r.o., Schoeller Křešice s.r.o., Zaťková Adriana, AGRO DRUŽSTVO Načeradec,
ARROW mobile spol. s.r.o., Raeder & Falge s.r.o., Městská nemocnice v Litoměřicích,
ZEOS LOMNICE a.s., Glanzstoﬀ – Bohemia s.r.o., PROGRESTECH-nástroje, s.r.o.,
YATE spol. s.r.o., AUTOGRILL Czech s.r.o., SANBORN a.s., Statutární město Karlovy Vary,
DEPRAG CZ a.s., Město Strakonice, Město Velká Bíteš, Seco GROUP a.s., ATRIUM, s.r.o.,
Město Orlová, Česko – německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., PeHToo a.s.,
Sigmaplast a.s., Národní divadlo, BN International, s.r.o., Město Vysoké Mýto,
Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov, Klikpojisteni.cz, a.s., FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ,
Mateřská škola Praha 8, Bojasova 1, STAMONT CZ s.r.o., Základní škola Dr. Františka
Ladislava Riegra, Semily, PLZEŇSKÝ KRAJ, Město Louny, WDA Assembly s.r.o., Sedmá
ubytovací s.r.o., Šárka Vrbová, Město Rosice, HENNLICH s.r.o., DTS Vrbenský, a.s.,
SIGNUM spol. s.r.o., Město Moravský Krumlov, Faerch Plast s.r.o., Zemědělské družstvo
Budkov – družstvo, ROYAL oﬃce & telecom s.r.o., Masarykova městská nemocnice
v Jilemnici, SČA – Severočeská armaturka, spol. s.r.o., MĚSTO TURNOV, Mateřská škola
Litoměřice, příspěvková organizace, RCD Radiokomunikace spol. s.r.o., Lékařská
fakulta UP, Ústav lékařské genetiky, Vladimíra Drgová, Základní škola Trutnov,
Komenského 399, FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o., NETEX, spol. s.r.o.,
Amalthea z.s., Petr Janda, Lázně Bělohrad a.s., Hüttenes- Albertus CZ s.r.o.,
L K V s.r.o., Blatenská ryba, spol. s.r.o., DEL a.s., Mateřská škola Socháňova, příspěvková
organizace, Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace,
EPRONA, a.s., VALDEMAR GREŠÍK – NATURA s.r.o., Město Stochov, GRUPO ANTOLIN
BOHEMIA, a.s., Head Sport s.r.o., RAVY CZ a.s., QUITTNER & SCHIMEK s.r.o., CANABA
– Pozemní stavby, s.r.o., ADLER Czech, a.s., Město Doksy, Střední průmyslová škola Trutnov,
Město Slavkov u Brna

2.

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Učebnice
Vaníček

Kontakt:

Nabídka:
Bohunická 52, Brno
608 878 681
radek@ucebnicevanicek.cz
www.ucebnicevanicek.cz

Družstvo se zabývá především
zásobováním škol učebnicemi
a pomůckami. Firma Učebnice
Vaníček patří k nejspolehlivějším
dodavatelům učebnic, pomůcek
a potřeb do základních i středních
škol po celé republice. Také se zabýváme kooperačními činnostmi.
Firma zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem. Cílem ﬁrmy je
poskytnout maximum pro své
zaměstnance a zákazníky.

Provozuje:
Mgr. Radek Vaníček
Adresa provozovatele:
Ostrůvek 675,
Rajhrad

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67501346
CZ7106154055

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Z celkového počtu zaměstnanců je 90%
zdravotně postižených. Firma se zabývá
zaměstnáváním sociálně vyloučených
skupin, pracuje s nimi nejenom na úrovni
zaměstnání, ale i v rámci osobního života
a zabezpečení životních standardů.

KOMPLETACE
A KONTROLA KVALITY

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DEMOPANELY s.r.o.
Ergon - montážní a kompletační práce
Charita Hrabyně
Chráněné dílny Vlaštovičky Opava
Kompletační dílna
Lesní četa Havlíčkův Brod
MYJÓMI družstvo invalidů
Potravinářská kompletační dílna Loštice
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Učebnice Vaníček
U Krejčíků
Výměník, z.s. Technická dílna
Výrobní a kompletační dílna Palonín

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

1.

DEMOPANELY
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Jezdecká 1915/21, Bruntál
732 598 015
renata.lipkova@ligabruntal.cz
www.ligabruntal.cz

Zabýváme se činnostmi kontroly
kvality výrobků, jejich kompletace,
dále také provádíme čištění,
pěnování, kalibrace, lepení,
ořezávání a další úkony v rámci
automotive průmyslu. Dokážeme
opracovat, zkontrolovat i expedovat
ke konečnému zákazníkovi výrobek
či polotovar z polyuretanu i plastu.
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Provozuje:
DEMOPANELY s.r.o.
Adresa provozovatele:
Jezdecká 1915/21,
Bruntál

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4599691
CZ04599691

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Náš podnik zaměstnává osoby s kumulací
hendikepů. Jsou to zejména lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé s nízkým vzděláním, nebo lidé staršího věku, ale také
maminky, které po rodičovské dovolené
jen těžko shánějí vhodné zaměstnání.
Našim zaměstnancům nabízíme různé

formy pracovních úvazků, aby byli schopní sladit svůj pracovní a soukromý život.
Mají možnost dalšího vzdělávání a pracovního postupu. Podílejí se na směřování podniku, na hodnocení sebe sama
a podniku a jeho dalším rozvoji.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

2.

Ergon - montážní
a kompletační
práce
Kontakt:

Nabídka:
Konská 742, Třinec
605 292 997
ergon@ergonsp.cz,
dolores.czudkova@ergonsp.cz
www.ergon-chranenadilna.org

V rámci třech montážních hal
v průmyslové zóně v Třinci-Konská
nabízíme montáž a kompletaci
zahradního nářadí, balíme vitaminové doplňky a realizujeme další
montážní a kompletační práce
drobnějších produktů. Disponujeme kvalitními skladovacími prostory a technologií pro manipulaci
s výrobky. Realizujeme montážní
práce rukodělné i strojové.

Provozuje:
Ergon - sociální podnik, z.s.
Adresa provozovatele:
Vělopolská 243,
Český Těšín

Dostupnost:

Moravskoslezský
kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640899
CZ26640899
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KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme pracovní uplatnění zejména
lidem se zdravotním znevýhodněním, ale
i osobám v nepříznivé sociální situaci.Kromě klasického pracovního uplatnění poskytujeme také pracovní stáže nebo
tranzitní programy pro nácvik a upevnění
pracovních a sociálních dovedností. V Ergonu je možno pracovat také na zkrácené

pracovní úvazky a podporujeme pracovní
příležitosti pro osoby s různými typy zdravotního znevýhodnění. Pracovní prostředí přizpůsobujeme potřebám našich zaměstnanců. V Třinci provozujeme jako
návaznou službu poradnu pro řešení
zadlužení.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

3.

Charita
Hrabyně

Kontakt:

Nabídka:
Hrabyně 212, Hrabyně,
ul. 1. května 1136/162, Ostrava
732 625 640
hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Nabízíme kompletační a montážní
práce pro ﬁrmy, organizace nebo
instituce. Přijímáme zakázky charakteru kompletací výrobků, montáž a ruční práce. Našim největším
obchodním partnerem je v součastnosti největší regionální výrobce
hraček a také výrobci automobilového průmyslu.
17

Provozuje:
Charita Hrabyně
Adresa provozovatele:
Hrabyně 212,
Hrabyně

Dostupnost:

Právní
forma:

Moravskoslezský
Evidované
kraj,
církevní právnické
Celá ČR
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

73634000
CZ73634000

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Můžeme lidem dát smysl znovu začít a být jim prospěšní na této cestě, a to jak
po pracovní stránce, tak i životní a sociální.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

4.

Chráněné dílny
Vlaštovičky
Opava
Kontakt:

Nabídka:
Marie Dolanské 19, Opava-Vlaštovičky
739 002 711
info@charitaopava.cz
bennkova@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Nabízíme kompletace různých
strojních součástek, lepení,
skládání, balení a další drobné
kompletační práce výhodné pro
ﬁrmy a organizace, které vyrábějí
různorodý sortiment v menších
sériích a potřebují nahradit
nákladnou strojovou výrobu
ruční prací.
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Provozuje:
Charita Opava
Adresa provozovatele:
Přemyslovců 13/26,
Opava

Dostupnost:

Opava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

43964591
CZ43964591

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V rámci své činnosti se Charita Opava
přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než
¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60 %

OZP. Zajištěním smysluplné práce se
snažíme přispět ke zlepšení života lidem
se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti. Napříč celou naší
činností klademe důraz na minimalizaci
negativních environmentálních aspektů
a rizik, které z naší činností vyplývají.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

5.

Kompletační
dílna

Kontakt:

Nabídka:
Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou
730 177 740
hata.ops@seznam.cz
www.hata-ops.cz/nase-sluzby/
kompletacni-dilna/

Nabízíme kompletace výrobků,
krabiček, dárkových balení, lepení
sáčků a další drobné i větší manuální
práce.
Jsme schopni se dohodnout na
realizaci jakékoliv zakázky a vyjít
zákazníkům vstříc a splnit jak nároky
na kvalitu, tak i včasnou realizaci.
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Provozuje:
Háta, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Barborka 1191,
Ledeč nad Sázavou

Dostupnost:

Ledeč
nad Sázavou

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28861094
-

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vytváříme klidnou pracovní atmosféru,
podporujeme týmového ducha a pomáháme zdokonalovat se, jak v odbornosti,
tak v začleňování do běžného života. To je
především účelem integračních sociálních podniků. Vedle základního principu
podnikatelských subjektů dosahování
zisku je naším cílem pomáhat osobám
zdravotně postiženým (OZP) a zdravotně
znevýhodněným (OZZ) k návratu na trh

práce. Zaměstnáváním osob sociálně
znevýhodněných se snažíme předcházet
sociálně patologickým jevům souvisejících s nezaměstnaností a nemožností pozitivní seberealizace. Ve většině případů
jsme jedinou možností pro lidi z Ledče
nad Sázavou a okolí najít pracovní uplatnění, neboť jejich zdravotní omezení jim
neumožňuje běžné pracovní nasazení,
jako to vyžaduje komerční firma.

Reference

Bovys s.r.o., GRANIMEX s.r.o., Město Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

6.

Lesní četa
Havlíčkův Brod
Kontakt:

Nabídka:
Čechova 3812, Havlíčkův Brod
778 728 782
petr.krepcik@fokusvysocina.cz
www.dilnyfokusvysocina.cz

Kompletační a kontrolní činnosti
pro automobilový a technicko
stavební průmysl.
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Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ 02268248

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Engeser, s.r.o., Valeo Compressor Europe, s.r.o.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

7.

MYJÓMI
družstvo invalidů

Kontakt:

Nabídka:
Špitálka 91/23, Brno
Cejl 43/111, Brno
V Zahrádkách 2220/9a, Svitavy
Koželužská 20, Třebíč
Komenského 1301/6, Miroslav
607 076 166
obchod@myjomi.cz
www.myjomi.cz

MONTÁŽE, DEMONTÁŽE, KOMPLETACE
• montáže a demontáže pro automobilový průmysl • kompletace montážních
příbalových sáčků • etiketování a balení
různých výrobků • kompletace drogistických nebo ﬁremních balíčků • aranžování výrobků s dřevitou vlnou • zámečnické práce
KONTROLNÍ ČINNOST
• vizuální kontroly kvality • kontroly
měřením • kontroly funkčnosti výrobku

Provozuje:
MYJÓMI družstvo invalidů
Adresa provozovatele:
Špitálka 91/23,
Brno

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Veškeré montážní, demontážní a kompletační práce provádíme primárně na
našich dílnách (Brno, Svitavy, Třebíč,
Miroslav, Choceň), v případě dlouhodobé spolupráce však můžeme služby
poskytovat i přímo u zákazníka. Všechny
nabízené služby lze poskytnout formou
náhradního plnění.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2836823
CZ02836823
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KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými druhy
zdravotního postižení včetně těžkých
handicapů, spolupracujeme i s poskytovateli sociální rehabilitace, aby pracovní
zařazení našich zaměstnanců bylo
optimální a aby jim byla poskytována
kvalifikovaná podpora v tíživých životních
situacích, s nimiž se mohou ve svém
životě potkat. Vytváříme pro ně vhodné

pracovní pozice a speciálně upravená
pracovní místa, čímž přispíváme k jejich
integraci do většinové společnosti,
současně jim dáváme možnost seberealizace a vyšší ekonomické samostatnosti.
Uplatňujeme pravidla individuálního
přístupu k osobám se zdravotním
postižením.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

8.

Potravinářská
kompletační
dílna Loštice
Kontakt:

Nabídka:
Náměstí Míru 14/23, Loštice
736 509 432
info@reparto.cz
www.reparto.cz

Provozuje:
REPARTO Zábřeh s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žižkova 7/15,
Zábřeh

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Kompletace potravinářských výrobků, ruční
i strojové balení potravin - jednoporcové,
skupinové, velkoobjemové. Možnost
samostatného zpracování BIOprodukce
v certiﬁkovaném zázemí. Zhotovení vzorků
potravin a zkušebních balení pro průzkum
trhu. Vakuové balení a dodávka čajů či kávy
s vlastním potiskem. Strojové balení sypkých
surovin do svařitelné fólie na vertikálním
hadicovém stroji, možnost zabalení surovin
na fóliovacích strojích. Strojové balení
sušeného ovoce a polévkových směsí.
Přesné rozvažování potravinových doplňků
do krabiček i ﬂakonků. Prostorově štědré
zázemí kompletační dílny i navazujících
skladů, paletová doprava surovin přes
nákladní rampu a výtah. Operativní kapacita
výroby s možností směnné produkce,
ﬂexibilní přístup k zákazníkům a jejich
požadavkům, zkušenosti s nároky a kvalitou
výroby pro zahraniční trhy.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394431
CZ29394431
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh
s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním
postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska,
Mohelnicka a Litovelska, možnost pracovního uplatnění. A to provozováním
stávajících (z Charity Zábřeh převedených) a zřizováním nových chráněných
pracovních míst ve spolupráci s Úřadem
práce Šumperk. Naše sociální firma tak
reaguje na vysokou nezaměstnanost lidí

s handicapem a snaží se rozšířit prostor
pro jejich zaměstnání. Naší snahou je
umožnit jim plnohodnotné začlenění do
společnosti. Chceme být společností, se
kterou se partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či výrobek a svého rozhodnutí pro nás nebudou
nikdy litovat. Chceme prezentovat práci
lidí s postižením v tom nejlepším světle
a být jim dobrým zaměstnavatelem.

Reference

HOPI POPI, a.s. (celoroční strojové balení sušeného ovoce a polévkových směsí
v konvenční a BIO kvalitě, sezónní ruční kompletace sušeného ovoce do proutěných košíků
určených na Vánoční trhy); FAVEA spol. s r.o. (balení vitamínu a umělého sladidla do HB
dutinek); NEW TASTE s.r.o. (strojové balení sušené zeleniny a polévkových směsí);
BONERA s.r.o. (balení cukru do HB dutinek s ﬁremním potiskem); Clear shot s.r.o. (balení
potravinového doplňku v BIO kvalitě); Golem Trading s.r.o. (balení potravinových doplňků
v BIO kvalitě); SYCONIX, a.s. (balení cukru do HB dutinek s ﬁremním potiskem)

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

9.

Propagační podnik
Hradec Králové
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Zemědělská 880, Hradec Králové
608 174 533
elisak@pphk.eu
www.pphk.eu

Provozuje:
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Adresa provozovatele:
Zemědělská 880/1,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Výroba moderní reklamy, produkce
- práce ušité na míru pro Vaši ﬁrmu
- přes 65 kmenových zaměstnanců
- z toho 96% ZP
- preciznost a dochvilnost díky
17 letům zkušeností s prací ZP
- "just in time"
- systém jakosti ČSN EN ISO
9001:2009
- TÜV International
- užíváme ochrannou známku
"Práce postižených - česká kvalita"
- poskytujeme seriózní náhradní
plnění v plném rozsahu všech služeb
- pracujeme pro mezinárodní
společnosti v automobilovém
a zdravotním průmyslu

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

60930942
CZ60930942
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KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naším cílem je vytvořit vhodné podmínky pro uplatnění OZP jak v pracovním,
tak i osobním životě.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

10.

Učebnice
Vaníček

Kontakt:

Nabídka:
Bohunická 52, Brno
608 878 681
radek@ucebnicevanicek.cz
www.ucebnicevanicek.cz

Družstvo se zabývá především
zásobováním škol učebnicemi
a pomůckami. Firma Učebnice
Vaníček patří k nejspolehlivějším
dodavatelům učebnic, pomůcek
a potřeb do základních i středních
škol po celé republice. Také se zabýváme kooperačními činnostmi.
Firma zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem. Cílem ﬁrmy je
poskytnout maximum pro své
zaměstnance a zákazníky.

Provozuje:
Mgr. Radek Vaníček
Adresa provozovatele:
Ostrůvek 675,
Rajhrad

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67501346
CZ7106154055
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KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Z celkového počtu zaměstnanců je 90%
zdravotně postižených. Firma se zabývá
zaměstnáváním sociálně vyloučených

skupin, pracuje s nimi nejenom na úrovni
zaměstnání, ale i v rámci osobního života
a zabezpečení životních standardů.

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

11.

U Krejčíků

Kontakt:

Nabídka:
Náměstí Karla IV. 3359, Mělník
774 804 929
dilny-melnik@fokus-praha.cz

Kompletujeme, balíme dárkové
balíčky, reklamní předměty.

www.sf-ukrejciku.cz
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Provozuje:
Fokus Praha, z.ú.
Adresa provozovatele:
Dolákova 536/24,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

45701822
CZ45701822

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby se zdravotním
handicapem. Zaměřujeme se na pracovníky se zkušeností s duševním onemocněním. Sociální firmu podpoříte tím, že si

objednáte její služby a firma vytvořený
zisk reinvestuje do svého rozvoje a podpory znevýhodněných zaměstnanců.

Reference

Poak (Česká síťovka), Dárky za Vás, Agama style, Wavin Ekoplastik

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

12.

Výměník, z.s.
Technická dílna

Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
602 606 880
info@pdz.cz,
pavel.kamp@pdz.cz
www.pdz.cz

Zajišťujeme kompletace
nejrůznějších výrobků například
lepením a zaměřujeme se také
na kontrolu kvality a případné
drobné opravy výrobků.
Pro objednaní či poptání služeb
nás neváhejte kontaktovat.
17

Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

KOMPLETACE A KONTROLA KVALITY

13.

Výrobní
a kompletační
dílna Palonín
Kontakt:

Nabídka:
Palonín 78, Palonín
736 509 432
info@reparto.cz
www.reparto.cz

Provozuje:
REPARTO Zábřeh s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žižkova 7/15,
Zábřeh

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Dílna se zaměřuje na výrobu a kompletace
pro průmysl a zpracovatelská odvětví
(např. automobilový, papírenský průmysl,
elektrotechniku) - výroba dílčích komponentů, jejich balení či osazení, skupinové
kompletace a rozvážení dílů, polepy
výrobků, vkládání do tiskovin, rozebírání
a dekompletace pro recyklování, čištění
výrobků pro opakované použití, ... Vše, na
co je krátký Průmysl 4.0, s tím si poradíme
u nás v rámci individuálního přístupu a ruční
výroby. Příprava a kompletování balíčků
s dárky dle zadaného složení pro zaměstnance či obchodní partnery. Celoročně na
dílně vyrábíme molitanové ﬁxační vložky
do elektromotorů společnosti Siemens.
Věnujeme se také montážním pracím
v technických oborech. Máme bohaté
zkušenosti např. s odjehlováním hliníkových
dílů a aktivací mobilních SIM karet. Pokud
výrobu nezvládáte sami a chcete ji zlevnit
- kontaktujte nás.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394431
CZ29394431
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh
s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním
postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska,
Mohelnicka a Litovelska, možnost pracovního uplatnění. A to provozováním
stávajících (z Charity Zábřeh převedených) a zřizováním nových chráněných
pracovních míst ve spolupráci s Úřadem
práce Šumperk. Naše sociální firma tak
reaguje na vysokou nezaměstnanost lidí

s handicapem a snaží se rozšířit prostor
pro jejich zaměstnání. Naší snahou je
umožnit jim plnohodnotné začlenění do
společnosti. Chceme být společností, se
kterou se partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či výrobek a svého rozhodnutí pro nás nebudou
nikdy litovat. Chceme prezentovat práci
lidí s postižením v tom nejlepším světle
a být jim dobrým zaměstnavatelem.

Reference

např. OP PAPÍRNA S.R.O. (čištění plastových kroužků a opětovná příprava do výroby),
SIEMENS S.R.O. (výroba ucpávek do elektromotorů, kompletace montážních sad),
SEMIN CZ A.S. (kompletace skupinových balení šroubků, olepování proﬁlů pro
sádrokartony), …

NÁBYTEK
A VYBAVENÍ INTERIÉRŮ

7.

1.
2.
3.

EKOVYSOČINA s.r.o.
Stolařská dílna Charita sv. Alexandra
Truhlářská dílna

NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRŮ

1.

EKOVYSOČINA
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Radonín 17, Radonín
725 258 872
info@ekovysocina.cz,
david.kucharic@ekovysocina.cz
www.ekovysocina.cz

Provozuje:
EKOVYSOČINA s.r.o.

Zakázková truhlářská výroba
specializace na výrobu zahradního
mobiliáře
K hlavním nabízeným produktům
patří:
· pergoly a venkovní učebny včetně
zelených střech
· vyvýšené a mobilní záhony
· kompostéry, hmyzí hotely, ptačí
budky
· naučné a informační tabule
· odpočívadla
· zahradní lavičky a nábytek
· dřevěné ploty

Adresa provozovatele:
Baliny 1,
Baliny

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4589939
CZ04589939
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Společensky prospěšným cílem firmy je přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou
přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby
na trhu práce.

Reference

Jihomoravský kraj: Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek
Moravy a Dyje - Výroba a instalace 9 kusů odpočívadel a 10 kusů informačních tabulí na
cyklostezce podél soutoku řek Moravy a Dyje
Mateřská škola Hodov: Přírodní zahrada Hodov dodávka venkovní učebny, opičí dráhy
s hmatovou stezkou, naučných tabulí, a dalších dřevěných prvků
Azylový dům pro muže Jihlava: Pergola se zelenou střechou - realizace pergoly se zelenou
střechou pro Azylový dům pro muže v Jihlavě

NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRŮ

2.

Stolařská dílna
Charita
sv. Alexandra
Kontakt:

Nabídka:
Holvekova 651/28, Ostrava
555 333 640
info@alexandr.charita.cz,
stolari@alexandr.charita.cz

Pracujeme převážně z masivního
dřeva a lamina, často v kombinaci
s jinými materiály, jako kov a sklo.

www.charita-sv-alexandra.cz

• nábytek do bytů a kanceláří
• venkovní přístřešky
• zahradní altány
• schodiště
• bedny
• drobné dárkové předměty.

Provozuje:
Charita sv. Alexandra

17

Každý výrobek je originál. Rozměry
a materiál každého výrobku lze
upravit dle potřeb zákazníka.

Adresa provozovatele:
Holvekova 651/28,
Ostrava, Kunčičky

Dostupnost:

Ostrava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26520788
CZ26520788

NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRŮ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Základním posláním je dávat osobám,
které jsou na trhu práce hůře uplatnitelné, možnost pracovat. Snahou je směřovat tyto osoby k osobnímu i profesnímu
růstu tak, aby se z nekvalifikovaného
pracovníka stal pod dohledem zkušenějších zaměstnanců samostatný pracovník
schopný vykonávat dle svých možností
i řemeslně odborné činnosti. Při práci
s našimi zaměstnanci se snažíme nalézat
osobní potenciál a dávat každému

možnost vykonávat takovou práci, která
mu nejvíce vyhovuje a kterou nejlépe
zvládne. Do chráněných dílen Charity sv.
Alexandra jsou zařazováni zejména osoby se zdravotním postižením, s těžším
zdravotním postižením, s duševním postižením, dále osoby, které jsou schopny
podávat jen zmenšený pracovní výkon,
a které jsou jen těžce umístitelné na volném trhu práce.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRŮ

3.

Truhlářská
dílna
Kontakt:

Nabídka:
Chrášťany 30
385 724 007, 774 709 107
hospodar@anezka-tyn.cz
www.pomoctyn.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Spolek

Naše truhlářská dílna kromě sériové
výroby (dárkové bedny a krabičky)
nabízí rovněž zakázkovou výrobu.
Orientujeme se zejména na venkovní
mobiliář, konkrétně lavičky, lavice se
stoly, informační cedule, nástěnky
a obecní vývěsky. Lavičky vyrábíme
s litinovou, betonovou nebo
ocelovou konstrukcí. Vzhled,
velikost a povrchovou úpravu
přizpůsobíme přání zákazníka.
Jsme zaměstnavatelem osob se
zdravotním postižením a sociálním
znevýhodněním.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Truhlářská dílna je součástí spolku
POMOC Týn nad Vltavou, který rozvíjí
spektrum sociálních a podpůrných služeb
pro osoby s postižením a sociálním znevýhodněním, seniory a rodiny s dětmi na
Vltavotýnsku a v blízkém okolí. Zisky
z prodeje produktů dílny jsou využity
právě na provoz těchto služeb. Dílna

zaměstnává osoby se znevýhodněním
a funguje v režimu chráněného pracoviště, které bere ohled na omezení
a potřeby svých zaměstnanců a poskytuje
jim další podporu (vzdělávání, psychosociální podpora). Materiál v truhlářské
dílně je přírodní a pochází výhradně z regionálních zdrojů.

OBCHOD

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Averitas sociální podnik s.r.o. - obchůdek regionálních potravin Ostrava
Averitas sociální podnik s.r.o. - středisko Uherské Hradiště
Bazárek U Zebry
BOK & LK s.r.o.
Camellus
Dobroty od Luisy
enveroSHOP
Fair & Bio obchod
Fashion for help
FIXPUNT Social Business s.r.o.
Charitativní obchůdek Koloběh
ChariTEX
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Krámek Čistá duše
Krámek pod Věží
Květná Zahrada - obchůdek
Lemanta s.r.o.
MYJÓMI družstvo invalidů
Obchodní aktivity, výdej zásilek
Obchůdek Borůvka
Obchůdek Hátovinky
Obchůdek, Sdružení Neratov
Pekárna Poezie
Pralinky s příběhem
Přirozenou cestou s.r.o.
Prodejní centra Tescoma
Regionální informační centrum Česká Skalice
Restart Shop
Růžová store n°7
Školská - Original store
Traﬁka Nádražní
Traﬁka Vrátka
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.
Učebnice Vaníček
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Zámecké zahradnictví

1.

OBCHOD

Averitas
sociální podnik s.r.o.
- obchůdek regionálních
potravin Ostrava

Kontakt:

Nabídka:
1 května 1136/162, Ostrava
602 765 486
averitas@seznam.cz
www.averitas.cz

Prodej regionálních výrobků
a potravin - obchodní činnost,
prodejna v Ostravě, mobilní prodej,
výstavy, balení zboží, propagace
a ukázky výrobků a služeb,
degustace, prezentace a propagace
regionu Slovácka.
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Provozuje:
Averitas sociální podnik s.r.o.
Adresa provozovatele:
Lesní 100,
Uherské Hradiště

Dostupnost:

Ostrava,
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj,
Zlínský kraj,
Jihomoravský kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5749107
CZ05749107

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Rozhodli jsme se založit sociální podnik,
protože je stále více lidí kteří nejsou
schopni sami objevit svoje pracovní dovednosti, najít sami sebe a prakticky se
realizovat, proto chceme tyto lidi společným úsilím a motivací naučit pracovním
návykům a tím jim dát šanci najít ten
správný směr a smysl proč pracovat
a vytvářet hodnoty pro sebe, rodinu

Reference

ATALIAN CZ s.r.o.

a společnost. Možnost zapojit osoby
s handicapem do pracovního procesu
a sociální začlenění do společnosti - pracujeme společně - vytváříme hodnoty
společným úsilím - žijeme a pomáháme si
navzájem v místní komunitě, což je nejbližší okolí, kde působíme, vytváříme
prostor a spojení sociálního a podnikatelského prostředí.

2.

OBCHOD

Averitas
sociální podnik s.r.o.
- středisko Uherské
Hradiště

Kontakt:

Nabídka:
Lesní 100, Uherské Hradiště
602 765 486
averitas@seznam.cz
www.averitas.cz

Prodej regionálních výrobků
- obchodní činnost, mobilní prodej,
zprostředkování prodeje,
degustace.
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Provozuje:
Averitas sociální podnik s.r.o.
Adresa provozovatele:
Lesní 100,
Uherské Hradiště

Dostupnost:

Uherské Hradiště,
Zlínský kraj,
Jihomoravský kraj, Ostrava,
Moravsko-slezský kraj,
Olomoucký kraj,

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5749107
CZ05749107

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Rozhodli jsme se založit sociální podnik,
protože je stále více lidí kteří nejsou
schopni sami objevit svoje pracovní dovednosti, najít sami sebe a prakticky se
realizovat, proto chceme tyto lidi společným úsilím a motivací naučit pracovním
návykům a tím jim dát šanci najít ten
správný směr a smysl proč pracovat
a vytvářet hodnoty pro sebe, rodinu

Reference

ATALIAN CZ s.r.o.

a společnost. Možnost zapojit osoby
s handicapem do pracovního procesu
a sociální začlenění do společnosti - pracujeme společně - vytváříme hodnoty
společným úsilím - žijeme a pomáháme si
navzájem v místní komunitě, což je nejbližší okolí, kde působíme, vytváříme
prostor a spojení sociálního a podnikatelského prostředí.

3.

OBCHOD

Bazárek
U Zebry

Kontakt:

Nabídka:
Hasskova ulice 67/9, Třebíč
778 724 720
dusovska.renata@vratka.cz
www.vratka.cz

Provozuje:
Vrátka, z.s.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Právní
forma:

Třebíč

Spolek

Pěkné kousky pro malé i velké,
pro kluky i holky, vyberou si zde
dámy i pánové. A najdou se tu
i nějaké knížky, různé hry a plyšové
hračky. Pokud se u nás neobléknete
hned napoprvé, nebuďte smutní!
Určitě se vám vyplatí znovu vrátit,
protože máme super nízké ceny.
Nakoupené oblečení Vám jistě
udělá radost a Vaši peněženku
nezruinuje! Zakoupit lze i nové věci,
jako jsou proutěné košíky, voňavé
polštářky nebo s láskou vyrobené
dárkové předměty. Zákazník se může zároveň stát i dárcem a do Bazárku věnovat oblečení, které doma
už vyřadil ze svého šatníku.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22681841
CZ22681841
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce
a tím žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se k lepšímu mění pohled místních

na práci lidí s postižením, stejně tak se
mění přístup zaměstnavatelů. Podporujeme „recyklaci" vyřazených, ale stále
užitečných věcí. Prodáváme šatstvo,
obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro
šicí dílnu, suroviny pro pekárnu).

4.

OBCHOD

BOK & LK
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Čsl. armády 42, Kadaň
725 070 900
objednavky.bok@seznam.cz,
ludek.koci@seznam.cz
www.priessnitzuvzabal.cz

Provozuje:
BOK & LK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Čsl. armády 42,
Kadaň

Dostupnost:

Kadaň,
Celá ČR eshop

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zábalové pásy jsou skvělé jako tradiční Priessnitzův obklad, jsou unikátním doplňkem při léčbě a rehabilitaci. Víceúčelové zábalové pásy
vyrábíme v různých velikostech,
pro děti i dospělé. Jde o víceúčelový zábalový pás na krk, šíji, ramenní kloub, prsa, lokty, břicho, záda,
kyčle a kolena. Dále nabízíme zábalové bačkory pro děti a dospělé,
zábalové rukavice a BIO polštářky.
Na výrobu našich zábalových pásů
jsou použity pouze materiály české
výroby, které jsou především vysoce kvalitní a jsou atestovány pro
děti do věku 3 let. Všechny výrobky
jsou vyráběny ručně a v tom tkví
jejich unikátnost.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28731417
CZ28731417
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše služby jsou zabezpečovány zejména
zaměstnanci z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných a osob dlouhodobě evidovaných na ÚP. Výběr zaměstnanců je realizován ve spolupráci s Úřadem

práce a NNO, které se věnují práci s touto
cílovou skupinou. Majitelé podniku jsou
aktivními účastníky procesů sociálního
začleňování ve spolupráci s Městem
Kadaň, Úřadem práce.

5.

OBCHOD

Camellus

Kontakt:

Nabídka:
17. listopadu 170, Červený Kostelec
733 741 990
info@camellus.cz
klemm@camellus.cz
www.camellus.cz

Provozuje:
Pro-Charitu s.r.o.
Adresa provozovatele:
17. listopadu 170,
Červený Kostelec

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Výroba bylinných sirupů Camellus.
Sirupy Camellus vyrábíme z plné
náruče kvalitních českých bylinek
podle tradičních českých receptů,
obohacené trochou lásky a skvělou
chuť dokresluje pomoc druhým.
V současné době jsme rozšířili naši
nabídku o sirupy v BIO kvalitě se
značkou CheerUp!, které Vás povzbudí unikátní chutí, silou bylin
a naladí Vás dobrým pocitem.
Všechny naše sirupy jsou vyráběny
bez barviv a konzervantů a vychutnáte si je jako osvěžující limonádu,
stejně tak dobře jako horký nápoj.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28810619
CZ28810619
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše motto: „Blíž lidem, blíž přírodě“ vyjadřuje náš cíl a poslání, kterým je zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
používání surovin v BIO kvalitě. Odkazuje
na tradiční výrobní postupy a šetrný
přístup k životnímu prostředí. Receptury
se podařilo vyladit tak, aby nebylo nutné
používat žádné umělé konzervanty, barviva a aromata. Do chuti našich bylinných

sirupů se tak promítá nadšení pro přírodu
a lidský život v celé jeho šíři. Naše společnost věří v lidskou soudržnost a v to, že
je smysluplné vytvořit prostor, kde lidé
s různým zdravotním handicapem mají
příležitost se zapojit do života po boku
těch zdravých. V takový svět věříme a takový svět prostřednictvím Pro-Charitu
s.r.o. postupně vytváříme.

Reference

Markéta Turková, Siemens, s.r.o.:
Dárková balení sirupů Camellus využíváme dlouhodobě jako dárky pro naše zaměstnance
a obchodní partnery. S kvalitou výrobků Camellus jsme spokojeni a od zaměstnanců i od našich
partnerů se nám dostává pozitivní zpětná vazba. Navíc využíváme výhody spojené s poskytováním náhradního plnění ﬁrem. Spolupráci se společností Pro-Charitu s.r.o. můžeme doporučit.

6.

OBCHOD

Dobroty
od Luisy

Kontakt:

Nabídka:
Krkonošská 370, Tanvald
724 057 108
info@dobrotyodluisy.cz
www.dobrotyodluisy.cz

Provozuje:
Dobrá ekonomika, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Velké Hamry 501,
Velké Hamry

Dostupnost:

Mikroregion
Tanvaldsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Provozuje potravinářskou výrobnu,
prodejnu a bistro. Lahůdky, cukrářské produkty, obědy i ostatní potravinářské zboží vyrábíme z čerstvých
surovin bez použití konzervantů,
tradičními metodami za účelem zachování všech účinných látek, které
se v nich nacházejí. Pěstujeme vlastní bylinky a oživujeme staré recepty, které již byly zapomenuty.
Suroviny odebíráme od místních
farmářů, pekařů, řezníků, z blízkého
mlýna a pivovaru. Tím nejen podporujeme místní zdroje, ale současně
máme kontrolu na původ surovin.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

8270457
CZ08270457
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Umožňujeme osobám znevýhodněným
na trhu práce zapojit se ať už celým nebo
částečným úvazkem (včetně nahodilé
výpomoci) do naší činnosti. Jedná se
o osoby na mateřské dovolené, dlouhodobě pečující o jinou osobu, předdůchodového věku a osoby zdravotně a tělesně
postižené, kterým výkon této práce jejich
postižení umožňuje. Se zaměstnancem

pracujeme tak, aby zvládl nové dovednosti v rámci svých možností a cítil se být
součástí podniku. Pomáháme mu v získání více znalostí ve finanční gramotnosti, pokud to potřebuje. Celý výrobní
i prodejní proces je postaven na ochraně
přírody - šetření jejich zdrojů a využití
přírodních cyklů.

7.

OBCHOD

enveroSHOP

Kontakt:

Nabídka:
Rýdlova 38/1, Říčany
774 227 657
enve@enveroshop.cz
www.enveroshop.cz

Šijeme, tiskneme sítotiskem
a prodáváme zdravé oblečení
z biobavlny, bambusu a dalších
přírodních materiálů. Upcyklujeme
textil a vytváříme doplňky do
bezodpadové domácnosti, ozdobné
a úložné sáčky, textilní dekorace,
dárky pro ﬁrmy.
17

Provozuje:
Enve ART s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Strouhy 227,
Herink

Dostupnost:

Celá ČR eshop

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4582179
CZ04582179

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme z principu založeni jako sociální
firma. Vytváříme pracovní místa pro lidi
z oblasti Říčan u Prahy, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů obtížně hledají práci. Například pečují o handicapované dítě nebo ze zdravotních důvodů

nemohou pracovat na celý úvazek. Formou franšízy nebo pobočky můžeme
vytvořit malé pracoviště pro znevýhodněné osoby na trhu práce kdekoli v České
republice. Máme vlastní know how pro
sestavení efektivní pracovní skupiny.

8.

OBCHOD

Fair & Bio obchod

Kontakt:

Nabídka:
Sokolovská 29, Praha 8
733 579 408
prodejna@ekumakad.cz
www.obchodfairbio.cz

Provozuje:
Ekumenická akademie, z.s.

Fair & Bio - každým nákupem
měníme svět. 100% fair trade.
Jsme hrdí na to, že všechny naše
výrobky prošly rukama lidí, kteří
pracují v důstojných podmínkách.
Produkty mají certiﬁkace FLO
a WFTO. Naší vlajkovou lodí
v nabídce káv je ta z naší partnerské
Fair & Bio pražírny. Kromě kávy
u nás najdete fairtradové čokolády
a čaje, cukr, sladké i slané a další
pochutiny. Navíc etické módní
a interiérové doplňky z celého
světa.

Adresa provozovatele:
Sokolovská 129/50,
Praha Karlín

Dostupnost:

Praha,
Celá ČR

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

63836009
CZ63836009
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Fair & Bio obchod provozuje Ekumenická
akademie, z. s. Zisky z prodeje investujeme do rozvoje prodejny a do činnosti naší
organizace. Využíváme práce dobrovolníků a dobrovolnic a dvě kolegyně jsou

u nás zaměstnány na chráněných pracovních místech s podporou organizace
Green Doors, z. ú.

Reference

Fair & Bio družstvo, Green Doors, z. ú., MPSV, MZV, Allianz pojišťovna, a. s., ČSOB,
Česká Spořitelna, Deloitte s.r.o., JABOK - Vyšší odborná škola soc. pedagogická a teologická,
Fairtrade Česko a Slovensko, Obec křesťanů v ČR, Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav,
Gymnázium Mimoň, MAS - Maloskalsko z. s., Hnutí Duha

9.

OBCHOD

Fashion
for help

Kontakt:

Nabídka:
Sulkovská 481, Bystré
603 701 006
petr.simajchl@fashionforhelp.cz
www.fashionforhelp.cz

Dobročinný second hand s nabídkou oblečení světových značek.
Na našich prodejnách nakoupíte
orignální kousky pocházející z USA,
Švýcarska a zemí EU. Nově i nabídka
outletu. Každý náš obchod zaměstnává prodavačky (prodavače) se
zdravotním postižením, nebo ohrožené sociálním vyloučením. Máme
velkou síť obchodů po ČR - Brno,
Bystré, Polička, Svitavy, Hlinsko,
České Budějovice a další.

Provozuje:
Broome, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Sulkovská 481,
Bystré

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29316928
CZ29316928
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V našich šatnících a botnících zbytečně
zahálejí „kousky", které nenosíme. Na
druhé straně je mnoho lidí, kteří by za ně
byli moc vděční. Jako sociální firma většinu zisku použijeme k zaměstnání dalších
potřebných osob a část jde na přímou
podporu našich partnerů – dětských

domovů, sociálních ústavů, domovů důchodců i jednotlivců. Na naší vlastní třídírně textilu v Bystrém a našich prodejnách
zaměstnáváme více než 80 % zdravotně
znevýhodněných nebo sociálně vyloučených osob.

10.

OBCHOD

FIXPUNKT
Social Business
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Rokycanova 10, Praha 3
602 741 030
comebackcharityshop@gmail.com
www.comebackshop.cz

Provozuje:
FIXPUNKT Social Business s.r.o.
Adresa provozovatele:
Slezská 856/74,
Praha

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Obchod s darovaným zbožím.
Nabízíme možnost smysluplně se
zbavit nepotřebných, ale použitelných věcí. V obchodě je možné
zakoupit zajímavé použité věci
a tím zároveň podpořit resocializační program.
Jaké dary přijímáme?
• oblečení
• nádobí
• hračky
• knížky
• věci do domácnosti
• sportovní potřeby
… prostě vše co má šanci na další
využití.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4847831
-
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zabýváme se recyklací oblečení a v duchu
extra slow fashion nabízíme nový pohled
na módní trendy, bez drtivých dopadů na
životní prostředí. Náš obchod zaměstnává lidi, kteří mají zkušenosti se závislostí

na drogách. Tento fakt snižuje jejich možnosti získat práci na běžném pracovním
trhu. Proto je tu Comeback charity shop,
aby i tito lidé dostali šanci získat pracovní
návyky.

11.

OBCHOD

Charitativní
obchůdek
Koloběh
Kontakt:

Nabídka:
Dittrichova 9, Praha 2
737 714 478
kolobeh@boruvkapraha.cz
www.boruvkapraha.cz/
provozovny/kolobeh

Provozuje:
Borůvka Praha o.p.s.
Adresa provozovatele:
V pevnosti 13/4,
Praha 2

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Charitativní obchůdek Koloběh je dobročinný secondhand, jehož cílem je
vytvoření pracovních míst pro zaměstnance s tělesným postižením. Najít práci,
pokud máte nějaký handicap, totiž často
není jednoduché, a my se to snažíme
měnit. Nákupem u nás také podporujete
udržitelnou módu. Vše v obchůdku
získáváme darem od jednotlivců nebo
sbírkou mezi zaměstnanci různých
společností. Najdete u nás kvalitní módu
z druhé ruky a doufáme, že se k nám
budete rádi vracet. Výtěžek z prodeje
darovaných věcí jde na podporu vytvořených pracovních míst pro handicapované. Obchůdek vznikl v roce 2013
a nabízí dámský, pánský i dětský textil,
hračky, bižuterii a obuv. Najdete nás na
adresách, Dittrichova 9, Praha 2 a také
Nuselská 70, Praha 4.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67985351
CZ67985351
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Charitativní obchůdek Koloběh zaměstnává osoby se zdravotním postižením
a pomáhá s recyklací oblečení a textilu.

Reference

"Skvělý obchůdek s nádhernými věcmi a velice milou obsluhou. Ráda se zase vrátím
pro nějaké šik kousky do mého šatníku." Zdroj: recenze na Facebooku

12.

OBCHOD

ChariTEX

Kontakt:

Nabídka:
17. listopadu 170, Červený Kostelec
491 610 353
info@charitexmedical.cz
kutakova@pro-charitu.cz
www.zdravotnickepomucky.eu

Provozuje:
Pro-Charitu s.r.o.
Adresa provozovatele:
17. listopadu 170,
Červený Kostelec

Dostupnost:

Červený Kostelec,
Žireč

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Integrační sociální podnik Pro-Charitu
s. r. o. zahrnuje několik středisek realizujících svou činnost v různých odvětvích. Výroba a prodej zdravotnických
pomůcek, oděvů a lůžkovin pod značkou
ChariTEX. Výrobní program zdravotnických pomůcek je členěn do několika
základních kategorií podle oblasti
použití. Jedná se především o pomůcky
antidekubitní, polohovací, rehabilitační,
hygienické, manipulační, lůžkoviny
a o funkční oblečení pro ošetřující personál, který tvoří trika, sukně, kalhoty
a legíny. Pod značkou ChariTEX vznikají
i nápadité dárkové, dekorativní a jiné
originální výrobky, které svou praktičností a designem jistě udělají radost
Vám i Vašim blízkým. Jedná se hlavně
o šité hračky, kapsáře, tašky, zástěry,
chňapky, polštáře a další.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28810619
CZ 28810619
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Na výrobě produktů ChariTEX se podílí
osoby se zdravotním postižením. Podporujeme tak jejich sociální začleňování
a uplatnění na trhu práce. Dalším pozitivem je podpora sociálních a zdravotních
služeb Oblastní charity Červený Kostelec,
pod kterou patří Hospic Anežky České
a Domov svatého Josefa v Žirči. Námi

vyráběné zdravotnické pomůcky jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s těmito našimi
sesterskými zařízeními, díky čemuž svou
konstrukcí a celkovým zpracováním reflektují velmi důležitou zpětnou vazbu
jak od samotných klientů, tak od ošetřujícího personálu a můžeme proto neustále
naplňovat jejich potřeby.

Reference

„Dárková balení sirupů Camellus využíváme dlouhodobě jako dárky pro naše zaměstnance
a obchodní partnery. S kvalitou výrobků Camellus jsme spokojeni a od zaměstnanců i od našich
partnerů se nám dostává pozitivní zpětná vazba. Navíc využíváme výhody spojené s poskytováním náhradního plnění ﬁrem. Spolupráci se společností Pro-Charitu s.r.o. můžeme doporučit.”
Markéta Turková, Siemens, s.r.o.

13.

OBCHOD

Jihočeské centrum
pro zdravotně
postižené a seniory
o.p.s.
Kontakt:

Nabídka:
Zlatá stezka 133, Prachatice
721 001 422
reditelka@jczps.cz
www.jczps.webnode.cz

Zboží v Prachatickém dobročinném
obchůdku pochází výhradně z darů.
Dárci k nám přinesou, co již nepotřebuji a možná by to i vyhodili
(oblečení, lůžkoviny, ručníky, knihy,
dárkové předměty, hračky, keramiku,
sklo, porcelán atd.) a zákazníci si
koupí, co se jim hodí a udělá jim
radost.
17

Provozuje:
Jihočeské centrum
pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Adresa provozovatele:
SNP 559,
Prachatice

Dostupnost:

Prachatice

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26594463
-

OBCHOD

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Nabídnout prachatickým občanům obchod, kde mohou darovat věci, které již nepotřebují a zbytečně by jim zabíraly místo
v domácnostech, nebo by je vyhodily. Tyto
věci mohou zákazníkům přinést užitek.
Věci prodáváme za velmi nízké ceny a jsou
cenově dostupné pro širokou veřejnost.
Obchůdek výhradně zaměstnává osoby se
zdravotním postižením.
Reference

Nejlepší reference je, že se nám zákazníci vracejí.

14.

OBCHOD

Krámek
Čistá duše

Kontakt:

Nabídka:
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod
778 403 868
sklad@fokusvysocina.cz
www.gastro-cistaduse.cz

Prodejna potravin a drogistického
zboží pro pacienty, personál
i návštěvníky nemocnice. Nabízíme
základní potraviny - pečivo, ovoce,
mléčné výrobky a uzeniny i rychlé
občerstvení ve formě zákusků,
chlebíčků vlastní výroby, toustů,
bramboráků nebo polévek. V létě
točená zmrzlina. Prodej zboží
ﬁrmám.

Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres
Havlíčkův
Brod

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

Reference

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

15.

OBCHOD

Krámek
pod Věží

Kontakt:

Nabídka:
Hasskova 95/16, Třebíč
607 380 458
kramek@vratka.cz
www.vratka.cz

Provozuje:
Vrátka Třebíč s.r.o.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Třebíč

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Najdete zde všechny výrobky z našich
dílen a pekárny pěkně pohromadě.
Vedle naší tvorby vám nabídneme
i regionální výrobky z Vysočiny.
BEZOBALOVÝ OBCHOD a výrobky
zdravé výživy jsou nedílnou součástí
této provozovny. Třebíčané byli jedni
z prvních v republice, kteří mohli
nakupovat „bezobalově" do vlastních
nádob či do papírových sáčků. Zde si
můžete dále vybrat z velké škály Davídkova koření, syroby i sirupy, med, sušené
ovoce a spoustu dalších pochutin. Chcete si udělat příjemnou chvíli u dobrého
čaje? U nás najdete všechno, co potřebujete. Prostírání ušité v naší dílně,
krásný keramický hrneček a do něj dobrý
čaj, oslazený medem z Vysočiny. Nákupem u nás uděláte radost sobě i nám.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29268427
CZ29268427
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce a tím
žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se

k lepšímu mění pohled místních na práci
lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

16.

OBCHOD

Květná Zahrada
- obchůdek

Kontakt:

Nabídka:
Květná - náves, bez č.p., Květná
723 089 261
kvetnazahrada@seznam.cz
www.kvetnazahrada.cz

Provozuje:
Květná Zahrada, z.ú.

Obchůdek Květná prodává sortiment základních potravin a drobné
drogerie, dále sýry z naší sýrárny
Květná a uzeniny od lokálního
malovýrobce. Vaříme výbornou
kávu, v létě točíme zmrzlinu
a v zimě nabízíme svačinové
polévky.
Obchůdek je otevřen v letní sezóně
denně včetně neděle a v zimní
sezóně od pondělá do soboty.
V Obchůdku je k dispozici free wiﬁ
a hotspot, dále informace pro turisty
a návštěvníky Květné a okolí.

Adresa provozovatele:
Květná 40,
Květná

Dostupnost:

Svitavsko
a okolí

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27005879
CZ27005879
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nosným tématem našeho sociálního
podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání", což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty
Květná získat a udržet si pracovní návyky.
Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok
až rok a půl. První fází je pracovní terapie,
pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem

sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na
volný trh práce. V posledních letech jsme
začali také pracovat se skupinami osob
obtížně umístitelných na trhu práce osobami nad 50 let věku, s nízkým vzděláním, zdravotním handicapem, apod.

17.

OBCHOD

Lemanta
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Uhelná 599/5, Kutná Hora
722 927 279
info@lemanta.cz
www.lemanta.cz

Provozuje:
Lemanta s.r.o.
Adresa provozovatele:
Uhelná 599/5,
Kutná Hora - Vnitřní Město

Dostupnost:

Kutná Hora,
Benešov
– kamenné prodejny,
Celá ČR eshop

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Prodejna je zaměřena na podporu lokálních
výrobců a pěstitelů, a tak zde naleznete například mléčné výrobky a sýry z Farmy Bláto,
pálenky a likéry Agnes ze Zelené Bohdanče,
pivo z Přátelského pivovaru Malešov, kávu
z pražírny Kávy pitel, Kutnohorský med
Dušana Hrčkuláka, jablečný cider od Silver
Cider, vína od místních vinařů, čokoládové
výrobky Lidka, drátěné šperky od Petra „Bubuna“ Sádla a mnohé další. Lemanta dále
nabízí širokou škálu vlastních výrobků „100%
handmade z Kutné Hory“. Všechny produkty
vznikají v naší kutnohorské manufaktuře,
kde zpracováváme především ovoce a zeleninu od místních pěstitelů a z vlastního
jabloňového sadu. Výsledkem jsou džemy
a sirupy Lemanta, které získaly prestižní
označení „Kutnohorsko regionální produkt“.
V nabídce našich výrobků naleznete také
např. jablečný mošt, kečup, sušené ovoce,
vaječný likér či různé dekorační předměty.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3865614
CZ03865614

17

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Již od založení fungujeme na principech
sociálního podnikání. Naše cílová skupina
jsou OZP a maminky samoživitelky v tíživé životní situaci. Podporujeme lokální

producenty a ekonomiku, veškerá naše
činnost je maximálně šetrná k životnímu
prostředí, veškerý zisk reinvestujeme
zpět do dalšího rozvoje firmy.

Reference

Metalcom a.s., KH Hotels s.r.o., Hotel U Kata s.r.o.

18.

OBCHOD

MYJÓMI
družstvo invalidů

Kontakt:

Nabídka:
Špitálka 91/23, 602 00 Brno
Cejl 43/111, 602 00 Brno
V Zahrádkách 2220/9a, 568 02 Svitavy
Komenského 1301/6, 671 72 Miroslav
V Zahrádkách 2220/9a, 568 02 Svitavy
Komenského 1301/6, 671 72 Miroslav
607 076 166
obchod@myjomi
www.myjomi.cz

Provozuje:
MYJÓMI družstvo invalidů

Dlouhodobě dodáváme balenou
hoblinovou podestýlku a nebarvenou
dřevitou vlnu do chovatelských potřeb.
Svou nabídku jsme rozšířili o barvenou
dřevitou vlnu určenou k dekoračním
účelům, kterou nabízíme v širokém
barevném spektru. Ta nalezne široké
využití v různých dárkových balíčcích
a dalších dekoracích ke všemožným
příležitostem.
Nově připravujeme web věnovaný
právě barvené dřevité vlně. Od dubna
toho roku tedy budete moci objednávat
barvenou verzi také ke svým účelům.

Adresa provozovatele:
Špitálka 91/23,
Brno

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2836823
CZ02836823
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými druhy
zdravotního postižení včetně těžkých
handicapů, spolupracujeme i s poskytovateli sociální rehabilitace, aby pracovní
zařazení našich zaměstnanců bylo optimální a aby jim byla poskytována kvalifikovaná podpora v tíživých životních
situacích, s nimiž se mohou ve svém
životě potkat. Vytváříme pro ně vhodné

pracovní pozice a speciálně upravená
pracovní místa, čímž přispíváme k jejich
integraci do většinové společnosti, současně jim dáváme možnost seberealizace a vyšší ekonomické samostatnosti.
Uplatňujeme pravidla individuálního přístupu k osobám se zdravotním postižením.

19.

OBCHOD

Obchodní aktivity,
výdej zásilek

Kontakt:

Nabídka:
Žižkova 7/15, Zábřeh
736 509 432
obchod@reparto.cz
www.reparto.cz

Ve spolupráci s našimi obchodními
partnery Vám můžeme nabídnout
komplexní dodávky spotřebního materiálu
i vybavení pro Vaši každodenní potřebu
v provozech kanceláře, výroben, skladů,
ubytovacích, kuchyňských a dalších kapacit:
• čistící, dezinfekční a úklidové prostředky
• papírenské a kancelářské potřeby, nové
i recyklované tonery
• výpočetní, kancelářskou techniku
a elektroniku
• reklamní a propagační předměty,
reprezentativní dárky pro obchodní
partnery, beneﬁční prodej výrobků
klientů sociálních služeb s handicapem,...

Provozuje:
REPARTO Zábřeh s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žižkova 7/15,
Zábřeh

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Všechny dodávky uskutečňujeme v režimu
s tzv. náhradním plněním. Jsme v regionu
smluvním výdejním místem přepravních
společností Zásilkovna.cz a PPL ParcelShop
pro výdej balíčků s nákupy z e-shopů.
Pronajímáme své zázemí pro uskutečnění
seminářů, školení a vzdělávání.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394431
CZ29394431
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh
s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním
postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska,
Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění. A to provozováním stávajících (z Charity Zábřeh převedených)
a zřizováním nových chráněných pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce
Šumperk. Naše sociální firma tak reaguje
na vysokou nezaměstnanost lidí s handicapem a snaží se rozšířit prostor pro jejich

zaměstnání. Naší snahou je umožnit jim
plnohodnotné začlenění do společnosti.
Chceme být společností, se kterou se
partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či výrobek a svého rozhodnutí pro nás nebudou nikdy litovat. Chceme prezentovat práci lidí s postižením v tom nejlepším světle a být jim
dobrým zaměstnavatelem.

Reference

ECOLAB a FM SERVIS Trutnov (čistící, dezinfekční a úklidové prostředky),
BÜROPROFI (papírenské a kancelářské potřeby), T.S. BOHEMIA (výpočetní, kancelářská
technika a elektronika), … Můžete vybírat z existujících katalogů, o zcela individuální ceny
nás ale se soupisem požadovaného kontaktujte. ZÁSILKOVNA.CZ a ParcelShop PPL (příjem
a výdej zásilek a balíčků z e-shopů).

20.

OBCHOD

Obchůdek
Borůvka

Kontakt:

Nabídka:
V Pevnosti 13/4, Praha 2
241 083 264
obchudek@boruvkapraha.cz
www.boruvkapraha.cz/
provozovny/obchudek-boruvka

Provozuje:
Borůvka Praha o.p.s.

Nabízíme výrobky zejména chráněných dílen, které vyrábějí lidé se
znevýhodněním. V Obchůdku Borůvka najdete spoustu krásných
rukodělných výrobků jako jsou keramika, ručně malované hrnečky,
dřevěné hračky, batikované šátky,
malované látkové polštářky, trička,
náušnice, obrázky, pohlednice,
magnety, apod. Obchůdek zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Jsme poskytovali náhradního
plnění.

Adresa provozovatele:
V pevnosti 13/4,
Praha 2

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67985351
CZ67985351
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Obchůdek Borůvka zaměstnává osoby
s tělesným postižením a také v něm probíhá intenzivní pracovně-tréninkový
program s názvem „Pracuji, tedy jsem".
Pracovní trénink je určen pro lidi s tělesným postižením, kteří mají malou či žádnou pracovní praxi, či jsou po úrazech

a snaží se vrátit na trh práce. Je zaměřen
na získání pracovních zkušeností a nácvik
zvládání pracovní zátěže srovnatelné se
zaměstnáním v běžných podmínkách,
pomáhá s hledáním práce po skončení
tréninku.

Reference

"Velmi příjemný obchůdek se spoustou výrobků. Doporučuji k návštěvě." Zdroj: Facebook

21.

OBCHOD

Obchůdek
Hátovinky

Kontakt:

Nabídka:
Koželská 205,
Ledeč nad Sázavou
730 177 740
hata.ops@seznam.cz
www.hata-ops.cz

Provozuje:
Háta, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Barborka 1191,
Ledeč nad Sázavou

Dostupnost:

Ledeč
nad Sázavou

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Prodáváme ručně vyráběné
produkty klientů Centra denních
služeb Barborka.
Výrobky z keramiky: malované
hrníčky, skleničky a doplňky
Výrobky z papíru: tašky, srdíčka
Výrobky z „ lesa": proutěné košíčky,
stojánky na tužky, vánoční dekorace,
dřevěné dekorace
Výrobky z látek: srdíčka, malované
hedvábné šátky, trička, riﬂové
nákupní tašky, pelíšky pro kočky
a pejsky, hračky pro pejsky
A spoustu dalších věcí…

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28861094
-
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vytváříme klidnou pracovní atmosféru,
podporujeme týmového ducha a pomáháme se zdokonalovat se, jak v odbornosti, tak v začleňování do běžného života.
To je především účelem integračních
sociálních podniků. Vedle základního
principu podnikatelských subjektů – dosahování zisku je naším cílem pomáhat
osobám zdravotně postiženým (OZP)
a zdravotně znevýhodněným (OZZ) k ná-

Reference

Město Ledeč nad Sázavou

vratu na trh práce. Zaměstnáváním osob
sociálně znevýhodněných se snažíme
předcházet sociálně patologickým jevům
souvisejících s nezaměstnaností a nemožností pozitivní seberealizace. Ve většině
případů jsme jedinou možností pro lidi
z Ledče nad Sázavou a okolí najít pracovní
uplatnění, neboť jejich zdravotní omezení jim neumožňuje běžné pracovní nasazení, jako to vyžaduje komerční firma.

22.

OBCHOD

Obchůdek,
Sdružení Neratov
Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84
Rokytnice v Orlických horách
494 320 213
obchod@neratov.cz
www.neratov.cz

Obchod nabízí kromě smíšeného
zboží i neratovské suvenýry
(pohledy, oplatky, turistické
známky), výrobky chráněných
dílen Kopeček a neratovské pivo
Prorok.
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Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Neratovský obchod je zároveň chráněnou dílnou. Prodávají zde lidé s postižením, v tomto případě jde o postižení zdravotního typu problémy se zády atd. Protože je práce v obchodě náročná i fyzicky,
vypomáhají zde zdraví brigádníci, aby se
zaměstnanci obchodu mohli šetřit s ohledem na své zdraví. Obchod nabízí výrobky

chráněných dílen, jejichž prodejem zákazníci podporují rozvoj a činnost neratovského spolku. Obchod je také pomocníkem hospody v době, kdy je zavřená nebo
má přetlak hostů. V nabídce obchodu je
totiž i drobné občerstvení, které hladovému poutníkovi vždy přijde vhod.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

23.

OBCHOD

Pekárna Poezie

Kontakt:

Nabídka:
Ul. Míru 1400, Frýdlant
602 165 096
sarka@terra-mater.cz
www.na-marianske-strani.cz/
pekarna_poezie

Provozuje:
Terra Mater, s.r.o.

V obchůdku Pekárna Poezie
prodáváme výtečný kváskový
řemeslný chléb z kvalitní mouky
a živého kvasu, sušenky, na jejichž
výrobu používáme kvalitní mouky,
výhradně třtinový cukr, nebo med,
v peci sušené ovoce a ovocné
pergameny natrhané, nebo
posbírané v naší severní krajině.
Dobré koření a mouky, vše
z konvenčního i ekologického
zemědělství. Ke čtení je tu polička
s knihami plnými poezie a zdravá
ovocná a bylinná vína.

Adresa provozovatele:
Dolní Oldřiš 3,
Bulovka

Dostupnost:

Právní
forma:

Frýdlantsko,
Liberec,
Görlitz

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22795596
CZ22795596

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vyrábíme a prodáváme především pro obyvatele regionu.

Reference

Využíváme facebook.

24.

OBCHOD

Pralinky
s příběhem

Kontakt:

Nabídka:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
736 513 526
obchod@pralinkyspribehem.cz
www.pralinkyspribehem.cz

Provozuje:
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.

Obchod je druhou části našeho
sociálního podniku Pralinky
s příběhem. Prodáváme zde s láskou
vyrobené produkty z naší dílny.
K nabídce stálých druhů pralinek
a čokolád přidáváme také limitované
edice, které jsou určené k různým
příležitostem k Vánocům, svatý
Valentýn, Velikonoce, Den matek,
konec školního roku. Rádi vytváříme
originální krabičky. Kreslením
a psaním na krabičky sdělujeme
příběhy, sny, přání. Našim přáním je,
aby byl příběh chutný, krásný
a originální.

Adresa provozovatele:
Vrbenská 803,
Valašské Meziříčí

Dostupnost:

Celá ČR
i zahraničí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1440098
CZ01440098

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu
k pracovnímu uplatnění, k profesnímu
rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení diakonických hodnot a aktivní zapojení
všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním
usilujeme o co největší společenský

prospěch. Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto
i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo
být ve společnosti běžné. Bohužel tomu
tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše
předsudky.

Reference

Naprosto famózní čokoládové pralinky připravované s láskou. Jsou velmi lahodné a úsměv
prodávající je zdarma... Jsou výborné! Troufám si říct, snad nejlepší, co jsem kdy měla.
Všichni jste moc šikovní, fandím vám a přeji hodně štěstí!
Výborná chuť pralinek, vyrobené opravdu s láskou a z kvalitní čokolády.

25.

OBCHOD

Přirozenou
cestou
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Dolní náměstí č 8/9, Olomouc
603 803 876
prirozenoucestou@email.cz
www.prirozenoucestou.cz

Provozuje:
Přirozenou cestou s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chválkovická 562/122,
Olomouc

Dostupnost:

Olomoucký kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zabýváme se prodejem a výrobou produktů
pro zdraví a celkovou pohodu. Nejsme klasická zdravá výživa, ale naším cílem a vizí je
specializovat se na určité segmenty z přírodních produktů. Nabízíme zejména čaje
a koření a to jak v BIO kvalitě, tak od zodpovědných producentů. Kávu máme opět
v BIO kvalitě a také konvenční z místní
pražírny. Dále nabízíme aromaterapeutické
produkty, gemmoterapeutické výrobky,
sušené plody, kvalitní čokolády, prověřené
doplňky stravy a sušené ovoce od místních
pěstitelů. Většina výrobků je v BIO kvalitě
nebo má jinou certiﬁkaci. Pokud si nejsme
kvalitou jistím tak zboží neprodáváme.
V rámci kompletační dílny děláme drobné
výrobky, zejména vyrábíme ozdoby
a následně kompletujeme dárkové zboží.
Také vytváříme graﬁku na čaje na zakázku
a čaje dodáváme do ﬁrem a institucí.
V rámci služeb provozujeme masérnu, kde
máme i zvedací zařízení pro vozíčkáře.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29381185
CZ29381185
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše společenská prospěšnost spočívá
v tom , že od roku 2012 zaměstnáváme
osoby se zdravotním postižením a osoby
pečující o osobu blízkou. Toto jsou naše
dvě hlavní cílové skupiny a celkově naše
firma zaměstnává více jak 90 % znevýhodněných osob. Nabízíme práci také
osobám v nejvyšším stupni postižení,
a tak máme v týmu několik osob na vozíku. Klademe velký důraz na bezbariérovost pracovišť a zázemí, na kvalitní pracovní podmínky a na celkově vstřícné
a přívětivé prostředí. Také zaměstnancům umožňujeme profesní růst formou

školení a kurzů a máme zavedenou,
v rámci zaměstnání, psychosociální podporu znevýhodněných osob. Působíme
lokálně a spolupracujeme s místními
orgány státní správy, spolky a firmami.
Účastníme se akcí místních spolků a iniciativ a dle možností přispíváme drobnými dárky na jejich akce. Spolupracujeme
se školami a umožňujeme výkon praxe
studentů nebo exkurze na pracoviště.
Jako registrovaný zaměstnavatel osob se
zdravotním postižením, poskytujeme
náhradní plnění.

26.

OBCHOD

Prodejní centra
Tescoma

Kontakt:

Nabídka:
Chlumecká 765/6, Praha
601 563 590
piskacova.a@ergotep.cz
www.ergotep.cz
www.tescoma.cz

Provozuje:
ERGOTEP, družstvo invalidů
Adresa provozovatele:
Zábořská 93, Záboří
Proseč

Dostupnost:

Plzeň, Praha, Litvínov,
Kroměříž, Hranice, Zlín, Ostrava,
Havlíčkův Brod, Teplice (OC Galerie
a OC Olympie), Karlovy Vary,
České Budějovice, Proseč, Kolín,
Hradec Králové (OC Atrium
a OC Aupark), Vyškov

Právní
forma:

Družstvo

Budování značkových Prodejních
center Tescoma jsme zahájili v roce
2012. Tescoma tehdy oslovila Ergotep
s poptávkou na vybudování sítě
prodejen v celé ČR v rámci unikátního
projektu typu rovné spolupráce
byznysové ﬁrmy Tescoma s.r.o., Zlín
a lídra sociálního podnikání Ergotep,
družstva invalidů Proseč. Tento
projekt plynule navázal na již
dlouhodobě existující spolupráci,
jelikož Ergotep v té době již pro
Tescomu zajišťoval kompletní skladování a distribuci českého a polského
značkového e-shopu ﬁrmy Tescoma.
V současné době provozujeme
18 Prodejních center Tescoma po
celé České republice ve 13 krajích.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25997815
CZ25997815
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ukazujeme v čem jsme odlišní: Jedinečnými projekty přistupujeme ke vzdělávání osob zdravotně znevýhodněných.
Udáváme směr: Podporujeme vznik nových pracovních míst k uplatnění osob se
zdravotním znevýhodněním. Rozmanitost pracovních týmů pozitivním způsobem ovlivňuje firemní prostředí.

Inspirujeme ostatní: Podporujeme zajímavé volnočasové aktivity a společensky
odpovědné iniciativy zejména v našem
regionu.
Plníme udržitelné závazky: Efektivně
usilujeme o ochranu životního prostředí
a přinášíme řešení jak pro svůj provoz, tak
pro partnery či zákazníky.

Reference

Firma Ergotep patří dlouhodobě k významným provozovatelům našich prodejních center.
Má to prostý důvod: lidé, se kterými spolupracujeme, jsou svědomití, zodpovědní a pracovití.
Ergotep je pro nás zárukou toho, že značka TESCOMA se bude dál rozvíjet. Tomáš Baťa
pronesl: „dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“ A přesně toto je
ten případ.
Mgr. Miroslav Seidl obchodní ředitel TESCOMA, s.r.o.

27.

OBCHOD

Regionální
informační centrum
Česká Skalice
Kontakt:

Nabídka:
Legionářská 33, Česká Skalice
491 453 870
infocentrum@ceskoskalicko.cz
www.ceskoskalicko.cz

Prodej regionálních produktů,
na jejichž výrobě se podílí i osoby
se zdravotním, sociálním nebo
kulturním znevýhodněním.
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Provozuje:
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Křenkova 477,
Česká Skalice

Dostupnost:

Královehradecký
kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640767
CZ26640767

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše podnikatelské aktivity financují obnovu a údržbu památkově chráněných objektů
a míst v České Skalici a v blízkém okolí. Na práci se podílí osoby se zdravotním, sociálním
nebo kulturním znevýhodněním.

28.

OBCHOD

Restart
Shop

Kontakt:

Nabídka:
Biskupská 1, Praha 1
774 435 709
obchod@restartshop.cz
www.restartshop.cz

Provozuje:
Česká asociace streetwork, o.p.s.

Restart Shop je dobročinný
obchod s darovaným zbožím, který
podporuje osoby ohrožené sociálním
vyloučením prostřednictvím
podporovaného a tréninkového
zaměstnání. Cílovu skupinou jsou
osoby bez přístřeší, osoby
dlouhodobě nezaměstnané, osoby
ohrožené závislostmi a příslušníci
etnických menšin, včetně osob
z odlišného sociokulturního
prostředí, imigrantů a azylantů.
Najdete nás v Praze v Holešovicích
a na Vinohradech.

Adresa provozovatele:
Dělnická 887/26,
Praha Holešovice

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2032929
CZ02030929
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V Restart Shopu zaměstnáváme lidi, kteří
mají obtížný vstup na trh práce z důvodu
nedokončeného vzdělání, nízké kvalifikace, nefunkční rodiny, záznamu v trestním rejstříku, zkušeností se závislostmi
a přesto chtějí pracovat. Poskytujeme jim

tréninkové pracovní místo, zvýšení kompetencí, pracovních návyků a sebevědomí a pomáháme jim hledat místa na
otevřeném trhu práce. Najdete nás na
Praze 1 a 7.

29.

OBCHOD

Růžová store n°7

Kontakt:

Nabídka:
Růžová 7, Praha 1
777 259 832
hrackoteka@gmail.com,
jana.rehorkova@gmail.com
www.hrackoteka.cz

V roce 2016 jsme v Růžové ulici
na Praze 1 otevřeli obchod Růžová 7.
Z počátku byl koncept zaměřen
pouze na české tvůrce. Nyní zde
kromě lokálních tvůrců naleznete
také hračky z Paříže a Londýna.
Kromě hraček zde nabízíme dětské
nádobí a spoustu vymazlených dárků
pro čerstvě narozená miminka.
S výběrem hraček Vám pomůže
Nedyalka, Gábina, Lída a Markéta.

Provozuje:
Hračkotéka s.r.o.
Adresa provozovatele:
Korunní 1773/117,
Praha

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3493288
CZ03493288
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Pokud koupíte produkt v Hračkotéce,
podpoříte tak myšlenku zapojování lidí
s postižením do normální společnosti.
Náš byznys stojí na zákaznících, kterým je
sympatická naše myšlenka zapojování lidí

s postižením do společnosti. Naši zákazníci většinou myslí prosociálně a proenviromentálě. Nákupem u nás si udělají dvojitou radost. Koupí si kvalitní a krásnou
věc a podpoří dobrý projekt.

30.

OBCHOD

Školská
- Original store

Kontakt:

Nabídka:
Školská 34, Praha 1
777 259 832
hrackoteka@gmail.com
jana.rehorkova@gmail.com
www.hrackoteka.cz

Provozuje:
Hračkotéka s.r.o.

V našem hračkářství najdete
designové hračky z přírodních
materiálů s výjimečným zpracováním.
Hračky pečlivě vybíráme a většinou
samy ozkoušíme. Naše hračky
rozvíjejí tvořivost a přirozený vývoj
dětí. Rády poradíme i rodičům
postižených dětí s výběrem hračky
pro konkrétní dítě. Jsme sociální
ﬁrma Hračkotéka. Naším posláním
je zaměstnávat lidi se zdravotním
postižením a tím jim dát možnost
se zapojit do normálního života.

Adresa provozovatele:
Korunní 1773/117,
Praha

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3493288
CZ03493288
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Pokud koupíte hračku v Hračkotéce, podpoříte tak myšlenku zapojování lidí s postižením do normální společnosti. Náš
byznys stojí na zákaznících, kterým je
sympatická naše myšlenka zapojování lidí

s postižením do společnosti. Naši zákazníci většinou myslí prosociálně a proenviromentálě. Nákupem u nás si udělají dvojitou radost. Koupí si kvalitní a krásnou
věc a podpoří dobrý projekt.

31.

OBCHOD

Traﬁka
Nádražní

Kontakt:

Nabídka:
Nádražní ulice, Třebíč
776 565 852
www.vratka.cz

Klasický novinový stánek, kde
prodávají osoby s různým
postižením
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Provozuje:
Vrátka Třebíč s.r.o.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Třebíč

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29268427
CZ29268427

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce a tím
žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se

k lepšímu mění pohled místních na práci
lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

32.

OBCHOD

Traﬁka
Vrátka

Kontakt:

Nabídka:
Bráfova tř. 471, Třebíč
776 565 852
www.vratka.cz

V této traﬁce si kromě cigaret
a novin můžete zakoupit dárkové
a upomínkové předměty vyrobené
v chráněných dílnách. Obsluhují zde
osoby ze zdravotním postižením.
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Provozuje:
Vrátka Třebíč s.r.o.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Třebíč

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29268427
CZ29268427

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce a tím
žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se

k lepšímu mění pohled místních na práci
lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

33.

OBCHOD

TyﬂoCentrum
Olomouc, o.p.s.
Sociální ﬁrma Ergones Prodej kompenzačních pomůcek

Kontakt:

Nabídka:
Heyrovského 421/35, Olomouc
730 870 768
info@ergones.cz
klemesova@ergones.cz
www.ergones.cz

Provozuje:
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.
Adresa provozovatele:
I. P. Pavlova 184/69,
Olomouc

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

V sekci pomůcek nabízíme elektronické
kompenzační pomůcky typu:
zvětšovací elektronické lupy
ozvučené mobilní telefony
braillský řádek
počítačové sestavy
Nabízíme Vám poradenství s výběrem
vhodné kompenzační pomůcky, úpravu
prostředí daného produktu na Vaše
konkrétní požadavky, pomoc se získáním
ﬁnančního příspěvku. Pomůcky jsou určeny
nevidomým a slabozrakým, seniorům.
Přínosem jsou příznivé ceny a kvalitní
služby v každé části nákupu, osvědčená
kvalita, zboží prochází výběrem vhodnosti
pro zrakově postiženého. Zřizovatelem je
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s., které má
více jak 15 let zkušeností s prací se
zrakově postiženými. Zaměstnáváme
více než 90 % osob se zdravotním
postižením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25862294
CZ25862294

OBCHOD

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Preferujeme individuální přístup a osobní
kontakt s klientem. Služby poskytujeme
na míru našim klientům. Nákupem našich
služeb a výrobků zvyšujete Vaši společenskou odpovědnost!
Přínos:
- podpoříte dílnu, kde pracují zdravotně
znevýhodnění lidé
- podpoříte společenskou odpovědnost
ve svém okolí - pomůžete snižovat nezaměstnanost těžce zrakově postižených
- posílíte marketingovou image vaší
organizace.

Reference

Spektra: Spolupracujeme na dodávkách SW a HW pro naše klienty a klienty Spektry.
Zoomax: Jsme hlavním dovozcem a distributorem kamerových lup Zoomax.
Acedesign: Spolupracujeme na dodávkách SW a HW pro naše klienty a klienty Acedesign.
Tiﬂosystem: Jsme hlavním dovozcem a distributorem brailských řádků Tiﬂosystem Touchme.

34.

OBCHOD

Učebnice
Vaníček

Kontakt:

Nabídka:
Bohunická 52, Brno
608 878 681
radek@ucebnicevanicek.cz
www.ucebnicevanicek.cz

Družstvo se zabývá především
zásobováním škol učebnicemi
a pomůckami. Firma Učebnice
Vaníček patří k nejspolehlivějším
dodavatelům učebnic, pomůcek
a potřeb do základních i středních
škol po celé republice. Také se zabýváme kooperačními činnostmi.
Firma zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem. Cílem ﬁrmy je
poskytnout maximum pro své
zaměstnance a zákazníky.

Provozuje:
Mgr. Radek Vaníček
Adresa provozovatele:
Ostrůvek 675,
Rajhrad

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67501346
CZ7106154055
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální podnik Učebnice Vaníček se sídlem v Brně má hlavní obor obchodování
s učebnicemi a učebnímu pomůckami.
Poskytuje školám zásobování, poradenství a náhradní plnění. Firma dlouhodobě
naplňuje podmínky sociálního podnikání.
Zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením a komplexní péčí o jejich
potřeby přispívá k stabilní zaměstnanosti
a sociálnímu postavení OZP. V pracovních
týmech se setkávají na rovnocenných
pozicích zdraví kolegové s těmi, kteří

řízením osudu bojují s problémy v oblasti
smyslového vnímání, pohybové zdatnosti, psychické odolnosti nebo mentálních
schopností. Unikátní je vysoký počet až
90 % osob se zdravotním postižením, působící v našem podniku. Při nástupu je jim
poskytnuta pracovní rehabilitace. V období mimo hlavní dodavatelskou sezónu
firma přijímá zakázky na subdodávky
podnikům v oblastech montážních, kompletačních, obalovacích a jiných prací.

35.

OBCHOD

Výměník, z.s.
Chráněná díla
a Obchod U soba
Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
734 253 875
info@pdz.cz,
jana.izaiaszova@pdz.cz
www.pdz.cz

Obchod spojený s chráněnou šicí
dílnou nabízí originální výrobky,
které mají osobitý vzhled a jsou
vyráběny ručně. Vyrábíme a prodáváme krásné zbytečnosti a nezbytné maličkosti, jejichž hlavním
cílem je udělat radost a také dát
práci lidem se zdravotním znevýhodněním.
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Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

36.

OBCHOD

Zámecké
zahradnictví

Kontakt:

Nabídka:
u hřbitova, vchod z Jiráskovy ulice
Týn nad Vltavou
774 709 109
info@zamecke-zahradnictvi.cz
www.zameckezahradnictvi.webobce.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Jihočeský kraj

Spolek

Obchod Zámeckého zahradnictví
nabízí komplexní zahradnický sortiment a ﬂoristické služby. Najdete
u nás českou a lokální produkci, náš
rostlinný materiál pochází primárně
od místních školkařů, nabízíme také
výrobky farmářů z okolí a spolupracujeme s drobnými pěstiteli. Vyrábíme
tematickou květinovou výzdobu na
zakázku a zajišťujeme výzdobu veřejných prostor. Zámecké zahradnictví
nabízí i spektrum zahradnických
služeb a servis navrhování zahrad
a parků, a to od počátečního návrhu
až po realizaci a údržbu. Pro obce
a veřejné subjekty zajistíme inventarizaci, ořez dřevin či návrh veřejné
zeleně. Jsme zaměstnavatelem
osob s postižením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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OBCHOD

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zámecké zahradnictví je zaměstnavatelem osob s postižením a spolupracuje na projektech, které dlouhodobě
nezaměstnaným lidem umožňují vrátit se
do pracovního procesu. Při výběru
materiálů pro náš obchod i pro realizaci
zahrad a parků upřednostňujeme lokální

produkci. Již při plánování zahrad a veřejné zeleně dbáme o individuální přístup
a skladbu rostlin volíme vždy tak, aby co
nejlépe zapadaly do daného prostředí,
byly odolné vůči změnám klimatu a poskytovaly místním obyvatelům přidanou
hodnotu.

ODPADY A RECYKLACE

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dílna Uherské Hradiště
Charita Hrabyně
Chráněná technická dílna Opava
ReShare Collecting
Separace odpadů Charita sv. Alexandra
TRIANON, z.s.
ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

1.

ODPADY A RECYKLACE

Dílna
Uherské Hradiště

Kontakt:

Nabídka:
Průmyslová 712, Uherské Hradiště
778 886 200
info@nadeje-otrokovickaops.cz
z.polakova@nadeje-otrokovickaops.cz
www.nadeje-otrokovickaops.cz/
montazni-dilna-uherske-hradiste

Provozuje:
NADĚJE, otrokovická o.p.s.

V montážní dílně Uherské Hradiště
se zaměstnanci věnují drobným
technickým a montážním pracem
– ruční zpracování a třídění elektroodpadu ze sběrných míst. Elektroodpad rozdělují a třídí podle druhu
materiálu na plasty, kovy, textilie
dle požadavku zákazníka. Doplňkově
přijímáme zakázky na výrobu jednoduchých propagačních předmětů dle
konkrétních požadavků zákazníka.
K práci možná potřebujeme více
času, delší zácvik, ale na oplátku
nabízíme precizně odvedenou práci.

Adresa provozovatele:
Wolkerova 1274,
Otrokovice

Dostupnost:

Uherské Hradiště

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29378800
CZ29378800
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ODPADY A RECYKLACE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V provozu pracuje více než 90 % osob se
středním stupněm mentálního handicapu. Vytváření a udržení pracovního uplatnění pro lidi s handicapem, pro které jsou
možnosti najít a udržet si práci velmi
obtížné, je naším hlavním cílem a směřováním. Zaměstnáním, jehož součástí je
přímá podpora a vedení, umožňujeme
lidem s handicapem, našim zaměstnancům, získat dlouhodobě pracovní uplatnění, rozvoj sociálních kompetencí

a jednoduše fungování v běžném životě.
Zároveň našim zákazníkům dáváme poznat, že zdravotní handicap neznamená
omezení. Tuto obousměrnost považujeme za společensky prospěšnou pro
všechny zúčastněné. Zisk zde není cílem,
nýbrž prostředkem k naplnění hlavního
cíle. A přidaná hodnota? Tou je velká chuť
pracovat, učit se novému a radost z práce. A ta je na výsledku vždy znát.

2.

ODPADY A RECYKLACE

Charita
Hrabyně

Kontakt:

Nabídka:
Šilheřovice 453, Ostrava
732 625 640
hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Zabýváme se likvidací, sběrem
a výkupem odpadů. Provádíme
demontáž elektrozařízení a následné třídění odpadů. Prodej upraveného odpadu. Dále provádíme sběr
textilu a jeho následného zpracování a třídění pro sociální potřeby
a následně z nepoužitého textilu
výrábíme čistící hadry pro průmysl.
17

Provozuje:
Charita Hrabyně
Adresa provozovatele:
Hrabyně 212,
Hrabyně

Dostupnost:

Právní
forma:

Moravskoslezský,
Evidované
církevní právnické
Zlínský kraj,
osoby
Olomoucký kraj

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

73634000
CZ73634000

ODPADY A RECYKLACE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Můžeme lidem dát smysl znovu začít a být jim prospěšní na této cestě a to jak
po pracovní stránce, životní i sociální.

3.

ODPADY A RECYKLACE

Chráněná
technická
dílna Opava
Kontakt:

Nabídka:
Zámecká 68, Velké Hoštice
731 625 802
info@charitaopava.cz
schaﬀartzik@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Zabýváme se zpracováním
klasických i nebezpečných odpadů,
zejména elektroodpadu. Přispíváme
k řešení problému ekologické
likvidace odpadů v opavském
regionu.
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Provozuje:
Charita Opava
Adresa provozovatele:
Přemyslovců 13/26,
Opava

Dostupnost:

Opava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

43964591
CZ43964591

ODPADY A RECYKLACE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V rámci své činnosti se Charita Opava
přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než
¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60 %

OZP. Zajištěním smysluplné práce se
snažíme přispět ke zlepšení života lidem
se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti. Napříč celou naší
činností klademe důraz na minimalizaci
negativních environmentálních aspektů
a rizik, které z naší činností vyplývají.

4.

ODPADY A RECYKLACE

ReShare
Collecting

Kontakt:

Nabídka:
U Nových Válcoven 1571/9, Ostrava
734 851 693
premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
ustredi@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz

Provozuje:
Armáda spásy v České republice, z. s.
Adresa provozovatele:
Petržílkova 2565/23,
Praha Stodůlky

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Spolek

Cílem projektu ReShare je dát
nepotřebným věcem nové využití.
Tyto věci mohou být darem a pomáhat
někomu jinému, kdo je využije a potřebuje.
1. sběru použitého materiálu
včetně textilu a obuvi;
2. získat ošacení pro cílovou skupinu
(pro uživatelé našich služeb)
3. získat možnost vytvoření „banky“
šatstva pro humanitární účely
4. vytvářením pracovních míst pro klienty
Armády spásy a další osoby
v nevýhodné situaci a špatné pozici
na trhu práce;
5. získat ﬁnanční prostředky na podporu
práce Armády spásy (dobročinné
obchody ReShare Store, průmyslové
zpracování)
6. opětovným využitím vybraného
materiálu přispět k recyklací a tím být
ohleduplným k životnímu prostředí.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

40613411
CZ40613411
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ODPADY A RECYKLACE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
ReShare si klade za prioritu vytvoření
plně funkčního podniku, který bude vytvářet pracovní místa pro lidi, s kterými
Armáda spásy přichází do kontaktu, a to
zejména v rezidenčních službách pro bezdomovce, ve kterých je Armáda spásy
největším poskytovatelem lůžek v České
republice. Tato potřeba vyplývá hlavně
z nemožnosti umístění některých dlouholetých uživatelů na trhu práce a jejich
začlenění do aktivního života. Jejich frustrace v průběhu času narůstá a přirozeně se dostavuje rezignace, která po-

tlačuje jakoukoliv aktivitu díky snižujícímu se sebevědomí uživatele. Projekt
ReShare (volně přeloženo „přerozdělení“) chce postupem času vytvářet větší
možnosti dát některým lidem šanci skutečné změny jejich života například i tím,
že se z příjemců sociální podpory stanou
zaměstnanci, kteří přispívají do společného rozpočtu. Věříme, že tento základní
princip – mít práci a tím být současně
platný pro společnost - je v mnohém dostatečnou motivací k důležitému obratu
v životě.

5.

ODPADY A RECYKLACE

Separace odpadů
Charita
sv. Alexandra
Kontakt:

Nabídka:
Holvekova 651/28, Ostrava
596 251 288
info@alexandr.charita.cz,
ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz
www.charita-sv-alexandra.cz

Zabýváme se zpracováním klasických
i nebezpečných odpadů, zejména
elektroodpadu. Věnujeme se demontáži vyřazené elektroniky,
tříděním speciﬁckého odpadu,
zabezpečováním obsluhy sezónních
sběren a v dalšími činnostmi ekologického charakteru. Takto separovaný materiál je zařazován dle katalogu odpadů a následně pak předán
oprávněné osobě k využití nebo
k likvidaci dle zákona o odpadech.

Provozuje:
Charita sv. Alexandra
Adresa provozovatele:
Holvekova 651/28,
Ostrava

Dostupnost:

Ostrava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26520788
CZ26520788
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ODPADY A RECYKLACE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Základním posláním je dávat osobám,
které jsou na trhu práce hůře uplatnitelné, možnost pracovat. Snahou je směřovat tyto osoby k osobnímu i profesnímu
růstu tak, aby se z nekvalifikovaného
pracovníka stal pod dohledem zkušenějších zaměstnanců samostatný pracovník
schopný vykonávat dle svých možností
i řemeslně odborné činnosti. Při práci
s našimi zaměstnanci se snažíme nalézat
osobní potenciál a dávat každému

možnost vykonávat takovou práci, která
mu nejvíce vyhovuje a kterou nejlépe
zvládne. Do chráněných dílen Charity sv.
Alexandra jsou zařazováni zejména osoby se zdravotním postižením, s těžším
zdravotním postižením, s duševním postižením, dále osoby, které jsou schopny
podávat jen zmenšený pracovní výkon,
a které jsou jen těžce umístitelné na volném trhu práce.

6.

ODPADY A RECYKLACE

TRIANON,
z.s.

Kontakt:

Nabídka:
Na Horkách 1701/23, Český Těšín
739 631 107
t.siudova@ostrianon.cz
www.ostrianon.cz

Zabýváme se ekologickou likvidací
vysloužilých elektrických zařízení
a jednodruhových plastů. Specializujeme se zejména na demontáž
kancelářské techniky, elektroniky,
kabelů i velkoobjemového elektroopadu. Zajišťujeme také zpracování
jednodruhových plastů vč. jejich
třídění podle recyklačních značek
a mletí na různé frakce dle potřeb.

Provozuje:
TRIANON, z.s.
Adresa provozovatele:
Na Horkách 1701,
Český Těšín

Dostupnost:

Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj,
Jihomoravský kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26621908
CZ26621908
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
TRIANON, z.s. svými aktivitami přispívá
k rozvoji občanské společnosti a trvale
udržitelnému rozvoji příhraničního regionu Českotěšínska. Ve svých dvou provozech zaměstnává výhradě osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním,
čímž podporuje jejich integraci do běžného života i společnosti. Navíc jsou

podnikatelské aktivity spolku zároveň
ekologicky orientované a přispívají k šetrnému hospodaření s materiály a ochraně
životního prostředí. Kromě podnikání se
věnujeme také zájmovému vzdělávání
dětí, mládeže a seniorů v oblasti přírodních věd, techniky a ekologie, což má
pozitivní dopad na život místní komunity.

Reference

Česká pobočka Aqualie navázala spolupráci se sdružením TRIANON zaměstnávajícím
handicapované. Díky této spolupráci získávají zbytkové kovy z odstraněných části provozu
úpraven vod nové využití. SmVaK a.s. Aqualia
Pro nás je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012.
TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum.
Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

7.

ODPADY A RECYKLACE

ZELENÁ DÍLNA
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Jezdecká 1915/21, Bruntál
731 158 418
554 725 159
zelena.dilna@ligabruntal.cz
www.ligabruntal.cz

Provozuje:
ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Jezdecká 1915/21,
Bruntál

Dostupnost:

Moravskoslezský
a Olomoucký kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Provádíme ekologickou recyklaci
odpadního elektrického a elektronického zařízení, a to jak z elektrospotřebičů
v domácnostech, tak z výrobní sféry.
Tuto svou činnost vykonáváme již od
roku 2005 a jsme kvalitním koncovým
zpracovatelem, s povinností uplatnit
zpět v trhu s druhotnými surovinami
70 % přijatého odpadu.Zabýváme se
také recyklací a separací polykarbonátových dílů ze světlometů, jejich drcením
a čištěním. Odpadní polykarbonát nesmí
obsahovat příměsi jiných plastů, kovů,
cizorodých materiálů. Pak je velmi dobře
využitelný v trhu druhotných surovin
pro zpracovatelský průmysl. Spolupracujeme také na zpracování odpadových
balených potravin, z nichž lze vyrábět
krmné suroviny nebo energetické směsi
do bioplynových stanic.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28586719
CZ28586719
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením s kumulací dalších sociálních
znevýhodnění. Pracují u nás zdravotě postižení lidé s nízkou úrovní kvalifikace, příslušníci romské etnické menšiny, lidé nad
55 let věku, lidé zadlužení a dlouhodbě
nezaměstnaní. Nabízíme zaměstnancům
tři pracovní režimy ve čtyř, šesti a osmihodinové pracovní době. Naši zaměstnanci
jsou tradičně zapojováni do rozvoje podniku, mají možnost přicházet s vlastními
nápady na zlepšení chodu v podniku, zúčastňují se příprav při zpracovávání nových typů materiálů, mají možnost vzdělávat se v činnostech potřebných pro jejich práci (školení ADR, školení pro řidiče
vysokozdvižných vozíků). Mohou si plánovat vzdělávání a vzdělávací akce podle
svých potřeb.

Reference

Asekol a. s., Československého exilu 2062/8 143 00 Praha 4
Bergasto s. r. o., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
Karla s. r. o., Zahradní 2004/46D, 792 01 Bruntál

OSTRAHA
A BEZPEČNOSTNÍ
SLUŽBY

10.

1.

Bezpečnostní služby a zabezpečení

OSTRAHA A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

1.

Bezpečnostní
služby
a zabezpečení
Kontakt:

Nabídka:
Riegrova 909/5, Děčín
603 485 172
info@sdzp.cz,
jan.palicka@sdzp.cz
www.sdzp.cz

Provozuje:
SDZP družstvo
Adresa provozovatele:
Riegrova 909/5,
Děčín

Dostupnost:

Právní
forma:

Ústecký kraj

Družstvo

Základním účelem fyzické ostrahy
objektu je ochrana zdraví a majetku
našich klientů, kontrola pohybu osob
a vozidel a další činnosti spjaté s předcházením rizikových situací, které by
mohly mít negativní vliv na bezproblémový chod střeženého objektu.
Nepřetržité monitorování elektronických zabezpečovacích systémů objektů
na pultu centralizované ochrany.
Zajištění elektronické zabezpečovací,
protipožární techniky, kamerových
systémů, jejich provoz, záruční i pozáruční opravy. Poskytování 100% recepčních služeb, zavedení a pravidelná
kontrola klíčového režimu objektu,
ohlašování a uvádění návštěv, obsluha
telefonní ústředny a další služby dle
přání klienta.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25476092
CZ25476092
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého
zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme
130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění
dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření
družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli. SDZP družstvo vstupuje do
místních iniciativ (komunitní plán) a partnerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji

znevýhodněných oblastí. Zároveň však
dodržujeme etické principy rovných
příležitostí. Místní prospěch je zajištěn
úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými
komorami v regionu a ostatními podniky
v kraji. Jsme aktivní též celorepublikově,
kde se účastníme většiny konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme
se dodávat z našeho pohledu důležité
zkušenosti z dlouhodobé praxe. Jsme
členy TESSEA, hospodářské komory
Ústeckého kraje, AZZP a SČMVD.

Reference

Vodafone Czech Republic a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Město Děčín, Město Česká Kamenice, Conectart s.r.o., DS Smith Packaging Czech
Republic, s.r.o., Geis CZ s.r.o., IBM Česká Republika, spol. s r.o., SWS, a.s.

POTRAVINÁŘSKÁ
VÝROBA

11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

AnnKas s.r.o.
Biobýt
Camellus
Cider Bohemia s.r.o.
Cukrárna Čistá duše
Dobroty od Luisy
Fair & Bio pražírna
Gastro výrobna Náruč
Květná Zahrada, z.ú.
Květná Zahrada - moštárna a sušárna ovoce
Lemanta s.r.o.
Mariánská pekárna
MELIVITA s.r.o.
P&A Thrax, s.r.o.
Pasta Fidli, s.r.o.
Pekárna Na Návsi
Pekárna Na Plechu
Pekárna Vrátka
PORTUS Praha s.r.o.
Pralinky s příběhem
Pražírna Drahonice
SADY SV. PROKOPA s.r.o.
Sladké Osoblažsko, s.r.o.
Smyslůplné bistro
Veselý Vojtěch
VS Rychleby s.r.o.

1.
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AnnKas
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Dubičná 30, Úštěk
723 933 559
obchod@vceli-svicky.eu
www.annkas.eu
www.vceli-svicky.eu

Provozuje:
AnnKas s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dubičná 30,
Úštěk

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR
(zasíláme PPL,
Českou poštou)

Společnost
s ručením
omezeným

Jsme včelí farma zabývající se
včelími a přírodními produkty
a vším s tím spojeným. Nabízíme
svíčky ze včelího vosku, kreativní
a dárkové sady, ozdoby ze včelího
vosku, mezistěny, medy, apiterapii,
ale i vzdělávání v oblasti včelaření
a apiterapie.
Nejen pro mateřské a základní
školy realizujeme exkurze na naší
včelí farmě s možností fyzického
kontaktu přímo se včelami.
Máme také program pro ﬁrmy,
kdy nabízíme dárkové zpracování
našich produktů dle požadavků
klienta a dále workshopy výroby
svíček z mezistěn.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03867935
CZ03867935
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné
na trhu práce (především maminky
s dětmi do 15let a zdravotně hendikepované). Taktéž spolupracujeme
v rámci regionu s dalšími podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty
a mimo jiné se snažíme o propagaci
včelaření a ekologického chování.

Reference

Mondi Štětí, ČSA Czech Airlines Prag, Environment, ČSOB, Invala, Renomia

2.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Biobýt

Kontakt:

Nabídka:
Chotěnov 8, Chotěnov
737 624 046
biobyt@biobyt.cz
www.biobyt.cz

Provozuje:
Jindřich Čejka
Adresa provozovatele:
Chotěnov 64,
Chotěnov

Dostupnost:

Chotěnov

Právní
forma:

Zemědělský podnikatel
- fyzická osoba
nezapsaná v obchodním
rejstříku

Zpracováváme ovoce od místního
ekologického zemědělce Jindřicha
Čejky a drobných lokálních zemědělců do podoby moštů, džemů,
povidel a sušeného ovoce. Naše
výrobky vznikají v zázemí malé
zpracovny ovoce v nově zrekonstruované části starého statku
v obci Chotěnov na Litomyšlsku.
Veškeré dobroty, které nabízíme,
pro Vás společně s našimi zaměstnanci připravujeme ručně, kvalitu
a chuť ověřují ti nejpověřenější
- naše děti a děti našich dětí.
Věříme, že uspokojíme i Vaše
chuťové buňky, stejně tak jako
mlsné jazýčky Vašich nejmilejších.
Přejeme Vám Vše dobré ...

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

72564636
CZ7703133493
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
V našem podniku zaměstnáváme na částečný úvazek osoby znevýhodněné na
trhu práce - rodiče malých dětí a osoby se
zdravotním postižením. Fungujeme v režimu environmentálního sociálního podniku. Péče o životní prostředí je pro nás
klíčovým tématem, fungujeme v souladu
s environmentálními zásadami ve všech
momentech našeho podnikání. Svou činností podporujeme ekologického zemědělce a lokální drobné zemědělce, kteří
zodpovědně pečují o naši krajinu.

3.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Camellus

Kontakt:

Nabídka:
17. listopadu 170, Červený Kostelec
733 741 990
info@camellus.cz
klemm@camellus.cz
www.camellus.cz

Provozuje:
Pro-Charitu s.r.o.
Adresa provozovatele:
17. listopadu 170,
Červený Kostelec

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Výroba bylinných sirupů Camellus.
Sirupy Camellus vyrábíme z plné
náruče kvalitních českých bylinek
podle tradičních českých receptů,
obohacené trochou lásky a skvělou
chuť dokresluje pomoc druhým.
V současné době jsme rozšířili naši
nabídku o sirupy v BIO kvalitě se
značkou CheerUp!, které Vás povzbudí unikátní chutí, silou bylin
a naladí Vás dobrým pocitem.
Všechny naše sirupy jsou vyráběny
bez barviv a konzervantů a vychutnáte si je jako osvěžující limonádu,
stejně tak dobře jako horký nápoj.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28810619
CZ28810619
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše motto: „Blíž lidem, blíž přírodě“ vyjadřuje náš cíl a poslání, kterým je zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
používání surovin v BIO kvalitě. Odkazuje
na tradiční výrobní postupy a šetrný
přístup k životnímu prostředí. Receptury
se podařilo vyladit tak, aby nebylo nutné
používat žádné umělé konzervanty, barviva a aromata. Do chuti našich bylinných

sirupů se tak promítá nadšení pro přírodu
a lidský život v celé jeho šíři. Naše společnost věří v lidskou soudržnost a v to, že je
smysluplné vytvořit prostor, kde lidé
s různým zdravotním handicapem mají
příležitost se zapojit do života po boku
těch zdravých. V takový svět věříme a takový svět prostřednictvím Pro-Charitu
s.r.o. postupně vytváříme.

Reference

Markéta Turková, Siemens, s.r.o.:
Dárková balení sirupů Camellus využíváme dlouhodobě jako dárky pro naše zaměstnance
a obchodní partnery. S kvalitou výrobků Camellus jsme spokojeni a od zaměstnanců i od našich
partnerů se nám dostává pozitivní zpětná vazba. Navíc využíváme výhody spojené s poskytováním náhradního plnění ﬁrem. Spolupráci se společností Pro-Charitu s.r.o. můžeme doporučit.

4.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Cider Bohemia
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Nádražní 436/24, Plzeň
607 067 027
info@ciderbohemia.cz
www.ciderbohemia.cz

Jsme ﬁrma, která se zabývá
zpracováním ovoce a zeleniny
a vyrábí z nich vynikající mošty,
lahodný cider a skvělý jablečný
ocet.
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Provozuje:
Cider Bohemia s.r.o.
Adresa provozovatele:
Nádražní 436/24,
Plzeň

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3447006
CZ03447006

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme možnost osobám ohroženým
sociální exkluzí k začlenění na trh práce
a k návratu do společenského dění. Pracují u nás osoby se zdravotním postižením, které vzhledem ke svému hendikepu
nemají možnost uplatnění v obyčejné

společnosti. Přidanou hodnotu spatřujeme prvoplánově v sociální prospěšnosti,
a také i v tom, že nabízíme jedinečné
a kvalitní produkty, kterými propagujeme náš region v zahraničí, kde získáváme
za svou práci velké uznání.

5.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Cukrárna
Čistá duše

Kontakt:

Nabídka:
Družstevní 1699, Hlinsko
773 793 737
gastro@fokusvysocina.cz
www.gastro-cistaduse.cz

Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.

Kavárna s cukrářskou výrobou.
S radostí vyrábíme opravdu kvalitní
zákusky a dorty podle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí.
Nic neskrýváme - u nás můžete
přes skleněnou stěnu nahlédnout
přímo do výroby a cítit vůni právě
pečeného cukroví či zákusků.
Pečeme jak na přímý prodej, tak
i vyrábíme pro cukrárny a kavárny
či ﬁremní zákazníky v regionu
Havlíčkův Brod, Chrudim a Ždár
nad Sázavou. Upečeme a zavezeme.

Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Pardubický kraj,
Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Zámecká kavárna Žďár nad Sázavou, Kavárna Hejkal Havlíčkův Brod, Vymazlená kavárna
v Havlíčkově Brodě

6.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Dobroty
od Luisy

Kontakt:

Nabídka:
Krkonošská 370, Tanvald
724 057 108
info@dobrotyodluisy.cz
www.dobrotyodluisy.cz

Provozuje:
Dobrá ekonomika, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Velké Hamry 501,
Velké Hamry

Dostupnost:

Mikroregion
Tanvaldsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Provozuje potravinářskou výrobnu,
prodejnu a bistro. Lahůdky, cukrářské produkty, obědy i ostatní potravinářské zboží vyrábíme z čerstvých
surovin bez použití konzervantů,
tradičními metodami za účelem zachování všech účinných látek, které
se v nich nacházejí. Pěstujeme vlastní bylinky a oživujeme staré recepty, které již byly zapomenuty.
Suroviny odebíráme od místních
farmářů, pekařů, řezníků, z blízkého
mlýna a pivovaru. Tím nejen podporujeme místní zdroje, ale současně
máme kontrolu na původ surovin.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

8270457
CZ08270457
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Umožňujeme osobám znevýhodněným
na trhu práce zapojit se ať už celým nebo
částečným úvazkem (včetně nahodilé
výpomoci) do naší činnosti. Jedná se
o osoby na mateřské dovolené, dlouhodobě pečující o jinou osobu, předdůchodového věku a osoby zdravotně a tělesně
postižené, kterým výkon této práce jejich
postižení umožňuje. Se zaměstnancem

pracujeme tak, aby zvládl nové dovednosti v rámci svých možností a cítil se být
součástí podniku. Pomáháme mu v získání více znalostí ve finanční gramotnosti, pokud to potřebuje. Celý výrobní
i prodejní proces je postaven na ochraně
přírody - šetření jejich zdrojů a využití
přírodních cyklů.

7.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Fair & Bio
pražírna

Kontakt:

Nabídka:
Zeyvalova 1117, Kostelec nad Labem
734 178 199
prazirna@fair-bio.cz
www.fair-bio.cz

Provozuje:
Fair & Bio, družstvo
Adresa provozovatele:
Sokolovská 129/50,
Praha Karlín

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Fair & Bio pražírna je družstevní sociální podnik, který zaměstnává znevýhodněné a zpracovává fairtradovou
bio kávu ve středočeském Kostelci nad
Labem. Pro kavárny, obchody, ﬁremní
anebo domácí spotřebu dodáváme
i bezobalově. Na našem e-shopu kromě
kávy také nabízíme originální a udržitelné dárky. Umíme připravit i kávový
catering, objevujeme se na místech
a akcích, kde nesmí chybět kvalitní
a voňavá káva. Ta je po pečlivém
upražení ručně balená osobami se
zdravotním postižením, které práce
naplňuje. A nám tak dělá radost nejen
kvalitní férová káva, ale i samotné
prostředí pražírny, kde s námi od samotného vzniku v roce 2013 spolupracují lidé s mentálním a fyzickým
handicapem.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24196614
CZ24196614

17

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Prosazujeme ekonomickou, sociální
a ekologickou udržitelnost. Jsme první
družstevní pražírna fairtradové kávy jako
sociální podnik v ČR. Podporujeme spravedlivé nastavení obchodu a důstojnou
práci, proto máme certifikaci Fairtrade.
Záleží nám na naší planetě, proto je drtivá
většina našich káv pěstována ekologicky.
Ukazujeme cestu od pěstitelů ke spotřebitelům jako transparentní a nejkratší

možnou. Jde nám o naši společnost, proto jsme se zapojili do sociálního podnikání a dáváme šanci lidem, kteří ji zpravidla
nedostávají. Na 75 % našich zaměstnanců
jsou osoby se zdravotním znevýhodněním. Práce v naší pražírně pro ně znamená hned několik benefitů najednou: finanční příjem, smysluplnou seberealizaci, mezilidské kontakty, zlepšení vlastních
dovedností a vzdělávání.

Reference

ABB Česká republika, Albatros media, Asociace společenské odpovědnosti, Drip it,
Institut cirkulární ekonomiky, Fairtrade Česko a Slovensko, Nano Energies, Panalpina,
JRK Česká republika, JŠK, právní kancelář, J+W, architektonická kancelář, Slušná ﬁrma,
Svaz českých a moravských výrobních družstev

8.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Gastro výrobna
Náruč

Kontakt:

Nabídka:
28. října 1119, 25230 Řevnice
606 478 831
marie@spoleknaruc.cz
www.modrydomecek.cz

Provozuje:
Náruč, z.s.
Adresa provozovatele:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice

Dostupnost:

Právní
forma:

Česká republika

Spolek

Naše potravinářská výroba se
zaměřuje na produkci delikates,
jako například slaný karamel, bylinné
sirupy, ovocné marmelády a různé
druhy sušenek. Velice oblíbené je
tradiční vánoční cukroví, zdobené
perníčky a sněhové pusinky.
Vyrábíme prvotřídní čokoládu
a čokoládové výrobky pod značkou
Choco lady. Veškeré produkty
nabízíme v kavárně Modrý domeček
a jsme velice rádi, že stále větší
množství společensky odpovědných
ﬁrem je od nás nakupuje jako
gastro dárky pro své klienty,
zaměstnance a obchodní partnery.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

70106339
CZ70106339

17

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Spolek Náruč je poskytovatel pracovních
míst na chráněném trhu práce s dlouholetou historií. Zaměstnává více jak 50 %
osob s různým typem zdravotního postižení. Náruč spolupracuje s místními dodavateli, poskytuje služby, které jsou
žádané a podporuje komunitní život
v Řevnicích.

Reference

Geberit, Letiště Praha, ČEZ, MERC, Baby oﬃce, ČSOB, Kooperativa, VDP, AV MEDIA,
IPSOS, Autentika

9.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Květná
Zahrada,
z.ú.
Kontakt:

Nabídka:
Květná 40, Květná
723 089 261
kvetnazahrada@seznam.cz
www.kvetnazahrada.cz

Provozuje:
Květná Zahrada, z.ú.

Farma nabízí:
chov hospodářských zvířat,
produkce mléka pro výrobu sýrů,
sýrárnu - výroba a prodej různých
druhů čerstvých, pařených, uzených a zrajících sýrů, tvarohu,
ochuceného tvarohu, másla
a mléka kravského a kozího,
moštárnu, výrobnu sušeného
ovoce a povidel, ovocné mošty,
sušené ovoce, ovocný a pečený
čaj, švestková, povidla, med
obohacený bylinami – levandulový,
sedmikráskový, atp.

Adresa provozovatele:
Květná 40,
Květná

Dostupnost:

Svitavsko
a okolí

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27005879
CZ27005879
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POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nosným tématem našeho sociálního
podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání“, což je způsob, jakým pomáháme
mladým lidem z našeho Domu na půl cesty Květná získat a udržet si pracovní
návyky. Systém má 4 fáze a celý průběh
trvá rok až rok a půl. První fází je pracovní
terapie, pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání

v našem sociálním podniku, třetí fází je
absolvování dlouhodobé stáže v některé
z partnerských firem a poslední fází je
vstup na volný trh práce. V posledních letech jsme začali také pracovat se skupinami osob obtížně umístitelných na trhu
práce - osobami nad 50 let věku, s nízkým
vzděláním, zdravotním handicapem,
apod.

10.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Květná Zahrada
- moštárna
a sušárna ovoce
Kontakt:

Nabídka:
Květná 40, Květná
723 089 261
kvetnazahrada@seznam.cz
www.kvetnazahrada.cz

Provozuje:
Květná Zahrada, z.ú.
Adresa provozovatele:
Květná 40,
Květná

Dostupnost:

Svitavsko
a okolí

Právní
forma:

Ústav

V moštárně vyrábíme a prodáváme
mošty z ovoce od místních sadařů,
čerstvé i pasterované, plněné do
lahví i bag in box obalů. V sušárně
ovoce sušíme jablka, hrušky a švestky od lokálních sadařů, prodáváme
v balíčcích. Také vyrábíme 100 %
čistá povidla ze švestek a hrušek.
V sezóně moštování (červenec až
listopad) nabízíme kapacity moštárny široké veřejnosti pro zpracování
vlastního ovoce. Vzhledem k tomu,
že naše moštárna je vybavena pásovým lisem ovoce, je možné moštovat
také drobnější ovoce. Sušárna ovoce
je největší tradičně vytápěnou
sušárnou v Pardubickém kraji.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27005879
CZ27005879
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nosným tématem našeho sociálního
podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání", což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty
Květná získat a udržet si pracovní návyky.
Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok
až rok a půl. První fází je pracovní terapie,
pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem

sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na
volný trh práce. V posledních letech jsme
začali také pracovat se skupinami osob
obtížně umístitelných na trhu práce osobami nad 50 let věku, s nízkým vzděláním, zdravotním handicapem, apod.

11.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Lemanta
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Uhelná 599/5, Kutná Hora
722 927 279
info@lemanta.cz
www.lemanta.cz

Provozuje:
Lemanta s.r.o.
Adresa provozovatele:
Uhelná 599/5,
Kutná Hora

Dostupnost:

Kutná Hora,
Benešov

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Vyrábíme džemy a sirupy dle vlastních
receptur. Na výrobu používáme kvalitní
suroviny převážně od lokálních výrobců
a pěstitelů. Naše džemy obsahují více
jak 60 % ovoce, což jim zajišťuje přídomek tzv. extra džem. Slazeny jsou
cukrem nebo medem. Pokud je při
výrobě potřeba, použijeme přírodní
pektin a citronovou šťávu. Nabídka
našich džemů a sirupů je velmi pestrá
- jedná se o klasické jednodruhové
džemy (Jahody, Švestky, Rybíz, Třešeň,
Hruška, Meruňka, Broskev, Mirabelka
a další) či tzv. speciální (Jahoda s vanilkou, Opilé švestky s rumem, Rybíz
s vanilkou a kořením, Třešeň s chilli
a další). U našich sirupů používáme nejenom ovoce (Třešeň, Jahoda, Broskev)
ale i bylinky (Šalvěj, Jitrocel, Smrček).

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3865614
CZ03865614
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Již od založení fungujeme na principech
sociálního podnikání. Zaměstnáváme
a integrujeme osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a lidé
pečující o rodinné příslušníky zpět na

pracovní trh. Podporujeme lokální producenty a ekonomiku, veškerá naše činnost
je maximálně šetrná k životnímu prostředí, veškerý zisk reinvestujeme zpět do
dalšího rozvoje firmy.

Reference

Metalcom a.s., KH Hotels s.r.o., Hotel U Kata s.r.o.

12.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Mariánská
pekárna

Kontakt:

Nabídka:
Dolní Oldřiš 3, Bulovka
602 165 096
sarka@terra-mater.cz
www.na-marianske-strani.cz/pekarna

Firma Terra Mater se zabývá
ruční řemeslnou výrobou v malé
pohraniční obci Dolní Oldřiš.
Provozuje pekárnu s tradiční
chlebovou pecí. Produkty
z chlebové pece prodává svým
zákazníkům v malebném obchůdku
v blízkém městě Frýdlantu. V roce
2020 ﬁrma nabídne zákazníkům
také sušené ovoce a byliny,
vypěstované a usušené ve ﬁremní
nově vytvořené tradiční sušírně.

Provozuje:
Terra Mater, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dolní Oldřiš 3,
Bulovka

Dostupnost:

Frýdlantsko,
Liberec, Görlitz

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22795596
CZ22795596
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše produkty zůstávají v regionu a jsou určeny především pro jeho obyvatele
a návštěvníky Frýdlantska.

13.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

MELIVITA
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Betonářská 12, Ostrava
731 625 862
info@chytrasvacina.cz
www.chytrasvacina.cz

Provozuje:
MELIVITA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Kratochvílova 931/3,
Ostrava

Dostupnost:

Ostrava

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Každodenní činností je příprava
a prodej svačin žákům ve vybraných
ostravských školách a příprava
coﬀee breaků nebo cateringu pro
místní instituce a ﬁrmy. Pracovnice
svačiny vyrábí a v jednotlivých
školách je formou mobilního bufetu
prodávají. Svačinky, které jsou
v Melivitě vyráběny, a které mají
žáci vybraných ZŠ možnost si
zakoupit, splňují normy pamlskové
vyhlášky. Tímto je podporována
zdravější forma jejich životosprávy.
Složení coﬀee breaků je
přizpůsobováno přáním klientů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5012538
-
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální podnik Melivita s.r.o. byl zřízen
Diecézní charitou ostravsko-opavskou
v roce 2016, od roku 2017 aktivně působí
na území města Ostravy. Podnik zaměstnává osoby se zdravotním postižením
a osoby dlouhodobě nezaměstnané, pomáhá jim adaptovat se na pracovní

Reference

Magistrát města Ostravy, Impact Hub

prostředí a setrvat v něm. Zaměstnancům nabízí běžné pracovní prostředí,
v rámci kterého jsou zohledňovány jejich
chybějící schopnosti a podporovány
jejich dovednosti. Druhým záměrem
podniku je podpořit děti a mládež ve
zdravějším způsobu stravování.

14.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

P&A Thrax,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Opavská 32, Krnov
605 404 012
ekonomicke@thrax.cz
www.thrax.cz

Provozuje:
P&A Thrax, s.r.o.

Jsme výrobcem sportovní
suplementace, výrobků zdravé
výživy, doplňků a náhražek stravy
pro osoby s omezením příjmu
potravy, pro seniory. Nabízíme
také komplexní asistenci při
vytváření nových brandů pro své
zákazníky. Našimi vlastními brandy
jsou Jan Kubík pro výrobu a prodej
doplňků pro sportovní výživu
a zdravý životní styl a Jmeal pro
výrobu a prodej náhražek stravy
a stravovacích doplňků.

Adresa provozovatele:
Holubova 1204/27,
Ostrava

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28657985
CZ28657985
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme sociálně znevýhodněné
osoby - příslušníky romské etnické menšiny, osoby dlouhodobě nezaměstnané,
osoby po výkonu trestu. Snažíme se jim
vytvářet vhodné pracovní podmínky. Naši

zaměstnanci mají možnost dále se vzdělávat absolvováním různých typů kurzů
pro výživu a výrobu. Podílejí se také na
směřování podniku a jeho propagaci.

15.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Pasta Fidli,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Ke škole 1388/8, Mníšek pod Brdy
602 592 103
helenapastaﬁdli@gmail.com
www.pastaﬁdli.cz

Vyrábíme čerstvé těstoviny, ravioli,
noky a pesta z vlastní receptury
bez škodlivých éček a barviv, a to
se nám daří díky skvělé práci našich
zdravotně postižených zaměstnanců.

17

Provozuje:
Pasta Fidli, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Rymáni 258/4,
Praha 16

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24267406
CZ24267406

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naším posláním je podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva, špičková kvalita výrobků v souladu s přírodou a zdravým organismem, kvalita služeb, transparentnost hospodaření, inovativnost,

podpora zdravého životního stylu obyvatelstva, podpora regionálního obchodu
a sociální vnímavost, kladný vliv na životní
prostředí, výroba bez chemikálií a barviv.

16.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Pekárna
Na Návsi

Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno
734 319 676
roman.andel@startujeme.cz
www.etincelle.cz/index.php/
pekarna-na-navsi

Připravujeme řemeslně zpracované
sladké a slané pečivo, které nabízíme ve vlastní síti pekařství U dvou
rohlíků nebo na dalších místech
dle objednávek odběratelů. Naším
TOP výrobkem jsou chleby a škvarkové placky, pro které přicházejí
lidé ze širokého okolí.
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Provozuje:
Startujeme, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Kladno
a okolí

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28969839
CZ28969840

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost. Chceme ukázat, že

dokáží být prospěšní sobě i ostatním.
Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.
Zaměstnáváme na pozicích pomocných
pekařů lidi se zdravotním postižením.

Reference

PricewaterhouseCoopers , PRAM Consulting, s.r.o., Domov Zahrada, p. s. s.,
Zátiší Catering Group

17.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Pekárna
Na Plechu

Kontakt:

Nabídka:
Kvasiny 340, Kvasiny
725 554 702
marketa.stepanova@pferda.cz
jana@pferda.cz
www.pferda.cz

Provozuje:
PFERDA z.ú.
Adresa provozovatele:
Panská 79,
Rychnov nad Kněžnou

Dostupnost:

Královéhradecký
kraj

Právní
forma:

Ústav

Soustředíme se především na
výrobu dortů, koláčů a drobného
občerstvení (slaného i sladkého).
Svými výrobky zásobuje kavárny
a cukrárny v okolí. Jsme schopni
nachystat také kávový catering se
studeným občerstvení a vynikající
kávou. Vše je připravováno
z čerstvých surovin, nepoužívají se
směsi a polotovary. Pečeme s láskou
pro všechny! Pekárna Na plechu
je sociálním podnikem organizace
PFERDA z.ú. Zaměstnává osoby
s mentálním postižením a duševním
onemocněním.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26657431
CZ26657431

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Pekárna Na Plechu zaměstnává osoby
s mentálním postižením a duševním onemocněním, které by nenalezly uplatnění
na volném trhu práce. Pracovní uplatnění

jim umožní lepší možnosti v oblasti
dalšího osamostatnění, zvýšení jejich
finančního příjmu i sebevědomí.

18.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Pekárna
Vrátka

Kontakt:

Nabídka:
L. Pokorného 42, Třebíč
776 565 071
kavarna@vratka.cz
www.vratka.cz

Provozuje:
Vrátka, z.s.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Třebíč
(zboží lze
i zasílat)

Právní
forma:

Spolek

Pečeme zde sladké i slané pečivo. Můžete
si vybrat z několika druhů kváskového
chleba, drobné kynuté pečivo i cukroví.
Záviny s jablky i se špenátem. Nepoužíváme žádné polotovary, jde o poctivou
tradiční výrobu! Pečivo si můžete objednat i na Vaši rodinou či pracovní oslavu.
Z maličké pekárny voní cukr, mák, jablíčka se skořicí a vanilka. To za Vrátky
kouzlí malé celofánové sáčky s židovským cukrovím – Hvězdičky královny
Ester, ve kterých se usmívají makové
pihy, Hammanovy uši s mákem, ořechy
nebo povidly a drobná nekvašená srdíčka
obalovaná v cukru. Ano, i tak můžou
vypadat dějiny. Jen pár kroků od synagogy najdete místo, kde jakoby se zastavil
čas. V uličkách staré židovské čtvrti to
není nic zvláštního. Ale tady, tady je to
ještě o něco kouzelnější.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22681841
CZ22681841
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POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce a tím
žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se

k lepšímu mění pohled místních na práci
lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

19.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

PORTUS Praha
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Kiliánská 367, Davle
727 980 127
dobroty@dobrotyspribehem.cz
www.dobrotyspribehem.cz

Provozuje:
PORTUS Praha s.r.o.
Adresa provozovatele:
Slapy 406,
Slapy

Dostupnost:

Středočeský kraj,
Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Nakládáme různé druhy sýrů
a utopence podle originálních
receptur. Dodáváme výrobky pod
značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM
do restaurací, kaváren, vináren,
obchodů a dalších podniků v Praze
a okolí. Naše výrobky jsou i vhodným
dárkem nebo pochutinou na večírek
i piknik. Pro ﬁremní odběratele
můžeme poskytnout odběr většího
množství naložených dobrot na
náhradní plnění. Pro všechny ostatní
labužníky máme k dispozici e-shop
dobrotyspribehem.cz. Připravujeme
otevření bistra s rozšířeným
sortimentem.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28747135
CZ28747135
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
DOBROTY S PŘÍBĚHEM jsou nakládané
potraviny, které vznikly jako produkt pracovní terapie lidí s mentálním postižením
v sociálně terapeutické dílně na Slapech.
Tu provozuje již sedm let organizace
Portus Praha, známá pořádáním celostátního benefičního projektu AKCE CIHLA.
Z výtěžku několika ročníků této sbírky
Portus Praha v roce 2013 financoval i výstavbu zcela nové dílny v Davli u Prahy,

která umožnila rozšíření původní výroby
až do roviny plnohodnotného zaměstnávání lidí s postižením. Zaměstnáváme
přes 50% lidí se zdravotním postižením.
Snažíme se motivovat lidi s postižením,
aby přestali být pouze pasivními příjemci
finanční podpory a aby se sami zapojili do
procesu utváření vlastní budoucnosti
a rozhodovali o svém životě.

20.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Pralinky
s příběhem

Kontakt:

Nabídka:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
736 513 526
obchod@pralinkyspribehem.cz
www.pralinkyspribehem.cz

Provozuje:
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vrbenská 803
Valašské Meziříčí

Dostupnost:

Celá ČR
i zahraničí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Pralinky s příběhem? To jsou pralinky,
které ručně vyrábíme, plníme, zdobíme
i balíme. Čokoládové potěšení pro
všechny mlsouny vyrábíme z poctivé
čokolády obsahující 64 % kakaa a vybrat
si mohou z několika oblíbených náplní,
jako jsou nugátový, pistáciový,
karamelový nebo lískooříškový krém.
K pralinkám jsme si přidali ještě výrobu
čokolád, které zdobíme a chutíme
sušeným nebo kandovaným ovocem
nebo oříšky. Naši nabídku náplní či
zdobení neustále rozšiřujeme podle
požadavků a přání našich zákazníků.
Všechny naše produkty balíme do
atraktivních designových balíčků
a krabiček. Naše klienty tak trochu
rozmazlujeme a vymýšlíme pro ně
neustále něco nového dle jejich
speciﬁckých požadavků.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1440098
CZ01440098
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POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu
k pracovnímu uplatnění, k profesnímu
rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení diakonických hodnot a aktivní zapojení
všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním
usilujeme o co největší společenský

prospěch. Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto
i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo
být ve společnosti běžné. Bohužel tomu
tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše
předsudky.

21.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Pražírna
Drahonice

Kontakt:

Nabídka:
Drahonice 15, Vodňany
776 611 242
prazirnadrahonice@seznam.cz,
prokop@centrummartin.cz
www.prazirnadrahonice.cz

Provozuje:
A MANO s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chelčického 911/2,
Praha 3

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Těm z vás, kteří vyžadují vysokou kvalitu,
hledají dobrou českou značku s rozumnou cenou a v neposlední řadě také
chtějí přispět k smysluplné věci,
představujeme sortiment naší pražírny
v Drahonicích v Jižních Čechách. Náš
podnik, který vznikl s cílem vytvářet
a udržovat pracovní místa pro osoby se
zdravotním postižením, se snaží právě
tyto atributy beze zbytku naplňovat.
Při pražení kávy i při přípravě ovocných
čajů, sirupů, sušeného ovoce a dalšího
zboží z naší nabídky dbáme na to,
abychom svým zákazníkům poskytovali
jen takové produkty, jejichž výroba
probíhá tradičními metodami a za použití osvědčených receptur. Chceme také,
aby naše výrobky přispívaly k pohodě
a pokud možno ke zdravému životnímu
stylu jejich konzumentů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24679852
CZ24679852
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POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ručíme proto za kvalitu a původ používaných surovin, na jejichž zpracování se významnou mírou podílejí lidé, jimž zdravotní hendikep do značné míry zúžil
možnosti získat uplatnění na trhu práce.
Veškerá naše produkce je výsledkem
sociálního podnikání, jehož smyslem není
maximalizace zisku, ale trvalá udržitelnost vytvořených pracovních míst. Našim

cílem proto není kvantita na úkor kvality,
ale dlouhodobě vysoký standard za
přiměřenou cenu a tedy spokojený zákazník, který se bude k našim výrobkům
vždy rád vracet. V Chráněné dílně Pražírny Drahonice nachází své stálé zaměstnání na 30 lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Československá obchodní banka a.s., Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 10,
Hypoteční banka a.s., Alzheimer centrum s.r.o., Delmart s.r.o.

22.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

SADY
SV. PROKOPA
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Jarošovice 829,
Týn nad Vltavou
777 709 107
info@ovocnarna.cz
www.sady-prokopa.cz

Provozuje:
SADY SV. PROKOPA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Jarošovice 829,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Sady sv. Prokopa produkují ovoce
a ovocné výrobky v certiﬁkované
bio kvalitě. Zaměřujeme se na jablka
a hrušky a výrobky z nich – křížaly,
mošt, zavařeniny. Naše výrobky
vznikají v bio kvalitě, bez chemických
konzervantů, přidaného cukru a bez
lepku. Při přípravě se držíme teplot
pod 40 °C, čímž se naše výrobky
kvaliﬁkují jako RAW. Velká část
práce u nás probíhá ručně, ovoce
nám za rok mnohokrát projde
rukama. Používáme minimum obalů,
a tak je výsledný produkt lokální
a má nízkou uhlíkovou stopu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28105460
CZ28105460

17

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sady sv. Prokopa jsou ekologickým provozem zaměstnávajícím znevýhodněné
osoby. Většinu našich zaměstnanců tvoří
lidé s postižením či sociálním znevýhodněním, jimž na farmě vytváříme vhodné
a přátelské podmínky pro práci. Naše produkty mají bio certifikaci, k ošetření sadu

nepoužíváme chemické prostředky
a spoléháme se na pečlivou ruční práci.
Jsme zapojeni do konceptu sociálního
zemědělství. Dbáme na ekologické a šetrné zpracování vypěstovaného ovoce –
činíme tak s ohledem na osoby s alergiemi i naši planetu.

23.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Sladké
Osoblažsko,
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Hlinka 76, Osoblaha
739 939 869
sladke-osoblazsko@email.cz
www.osoblazskycech.cz

Vyrábíme kvalitní džemy, pečené
čaje, přesnídávky, sirupy a medy.
Produkty jsou vyráběny přírodní
cestou - bez přidaných konzevantů,
umělých barviv či chemie. Suroviny
pro výrobu produktů čerpáme
z místních zdrojů na Osoblažsku.
Naše produkty nabízíme také
v dárkovém balení.
17

Provozuje:
Sladké Osoblažsko, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Hlinka 25,
Hlinka

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4628276
-

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Snažíme se zaměstnávat a sociálně
začleňovat osoby, které jsou znevýhodněny na otevřeném trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnané osoby
nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající

dávky hmotné nouze a státní sociální
podpory, osoby do 25 let věku a nad
50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání.

24.
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Smyslůplné
bistro

Kontakt:

Nabídka:
Bílkova 1440, Tábor
725 574 188
rezacova@fokustabor.cz
www.futurumf.cz

Provozuje:
Futurum F s.r.o.
Adresa provozovatele:
Mostecká 2087/17,
Tábor

Dostupnost:

Okres Tábor

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Sociální ﬁrma Futurum F s.r.o.
podniká ve dvou oblastech:
potravinářská výroba a s ní
související obchod a cateringové
služby a v oblasti poskytování
úklidovách a zahradnických služeb.
V rámci potravinářské výroby se
zabývá zejména každodenní
výrobou obložených baget a housek
určených k rozvozu do středních
škol, provozuje Symslůplné bistro
a Studentský svačinový bar Futruj,
kde nabízí obložené bagetky,
housky, zeleninové saláty, kus kus,
polévky a oběd do kastrůlku.
Zájemcům nabízí cateringové
služby.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3238679
CZ03238679
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální firma Futurum F vznikla z chráněných dílen spolku FOKUS Tábor. Jejím posláním je vytvářet pracovní příležitosti
pro lidi se zdravotním znevýhodněním
zejména v oblasti duševního zdraví. Aktuálně zaměstnává ve dvou provozech
cca 20 lidí, kteří mají zkušenost s různě
važným duševním onemocněním. Firma

samozřejmě usiluje o vytváření zisku, snaží se nabídnout kvalitní služby a být konkurenceschopná na místním trhu. Zisk
využivá jednak na další rozvoj sociálního
podnikání a dále podporuje služby pro lidi
s duševním onemocněním poskytované
spolkem FOKUS Tábor.

25.
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Veselý
Vojtěch

Kontakt:

Nabídka:
Kašpara z Valče 185, Valeč
775 272 678
vojtech@biostatek.cz
www.biostatek.cz

Nabízíme výrobky ze statku - ovčí
sýry, brynzu, ovčí zmrzlinu a máslo,
trochu medu a propolisu, dále také
zpracované ovoce a zeleninu,
povidla, chutney, chilli dipy, bylinky
a výluhy z nich i mastičky.
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Provozuje:
Veselý Vojtěch
Adresa provozovatele:
Zámecká 20,
Valeč

Dostupnost:

Právní
forma:

Valečsko (KV kraj)
Zemědělský
a Praha
podnikatel - fyzická
osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

49376217
CZ7907150174

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vyrábíme potraviny environmentálně
udržitelným způsobem (eko, bio, zerowaste, permaculture, re-use...) v uzavřeném cyklu farmy. Od semínka/jehněte/
sazenice po produkt určený koncovému
spotřebiteli. Potraviny distribuujeme
alternativními kanály (KPZ, spolkové výdejny...), tedy mimo otevřený trh. Výrobní, zpracovatelská ani distribuční praxe
Biostatku mají ambici nezatěžovat dost
zbytnělý kontrolní systém reprezentovaný státními správními orgány a jejich

akreditovanými partnery. Uhlíkovou stopu máme velmi mělkou třeba i proto, že
naprosto drtivá většina surovin pro výrobu potravin pochází z areálu velkého asi
8 ha a všechna jeho zákoutí jsou pohodlně dosažitelná pěšky s kolečkem. Porážky
na farmě jsou konsekventní nutností,
takže mimo výše uvedenou nabídku umíme i jehněčí, klobásy a paštiky a ovčí
kožešinky.

26.
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VS Rychleby
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Velká Kraš 164
720 317 704
obchod@vsrychleby.cz
www.vsrychleby.cz

Provozuje:
VS Rychleby s.r.o.
Adresa provozovatele:
Olivova 303/49,
Říčany

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Hlavní vizí konceptu produkce je
uzavřený systém, který umožňuje
hlídat kvalitu výroby a surovin,
termíny dodávky. Tento systém se
skládá ze sběru plodů a bylin
vlastními zaměstnanci, sušení plodů
a bylin ve vlastní automatické
sušárně o rozloze 100 m, zpracování
plodů a bylin v poloautomatickém
provozu, prodeje ve vlastní podnikové prodejně vč. e-shopu a vlastních skladovacích prostor. Vyrábíme
regionální produkty, jako jsou
bylinné čaje, bylinné sirupy, mošty
a octy. Dále celou řadu výrobků,
která využívá naše byliny a plody
z naší čisté přírody. Převážná část
našich výrobků nese označení
"Jeseníky regionální produkt".

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24704971
CZ24704971
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POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V naší firmě se snažíme, abychom zaměstnali minimálně 30 % lidí znevýhodněných na trhu práce. Tento podíl je zpravidla větší v průměru 50 %. Mezi tyto lidi
patří převážně Romští pracovníci, kteří by
mohli nebo již jsou vyřazeni ze sociálních
vazeb obtížně zaměstnatelní. Snahou
managementu firmy je zajistit dobré
podmínky pro potřebnou socializaci a zároveň udržení firmy v konkurenčním

prostředí. Druhý pilíř je podpora cílové
skupiny. Řada lidí potřebuje při návratu
do pracovního procesu podporu. Sociální
a psychologická pomoc, pokud je to nutné, je zajištěna od externích pracovníků
mimo sociální firmu. Třetím a klíčovým pilířem firmy je, že sociální podnik VS Rychleby s.r.o. zůstává stále firmou. Musí být
schopna si na sebe vydělat. Hlavním cílem
je tedy soběstačnost a udržitelnost.

Reference

Dallmayr Vending & Oﬃce, k.s., ZAHRADA 2000 z. s., BILLA, spol. s r. o., JEDNOTA,
spotřební družstvo Zábřeh

PRÁDELNY

12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BOK & LK s.r.o.
Clear Service
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Ergon - prádelna Český Těšín
Ergon - čistírna a prádelna Vsetín
ISIS - M o.p.s.
Kladenská prádelna
PALOMINO
Prádelna a šicí dílna Chotěboř
Prádelna U Mandelíků
Prádelna Zlín
Pradlenka Barborka
Pradlenka Neratov
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Zelený ostrov

1.

PRÁDELNY

BOK & LK
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Čsl. armády 42, Kadaň
725 070 900
bok.lkpradelna@seznam.cz,
ludek.koci@seznam.cz
www.pradelnakadan.webnode.cz

Praní a čištění textilu a prádla pro
domácnosti, hotely, penziony či
výrobní závody. Dále pak praní
hygienického prádla pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální
péče.
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Provozuje:
BOK & LK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Čsl. armády 42,
Kadaň

Dostupnost:

Ústecký
a Karlovarský kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28731417
CZ28731417

PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše služby jsou zabezpečovány zejména
zaměstnanci z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných a osob dlouhodobě evidovaných na ÚP. Výběr zaměstnanců je realizován ve spolupráci s Úřadem

práce a NNO, které se věnují práci s touto
cílovou skupinou. Majitelé podniku jsou
aktivními účastníky procesů sociálního
začleňování ve spolupráci s Městem
Kadaň, Úřadem práce.

2.

PRÁDELNY

Clear
Service

Kontakt:

Nabídka:
Tovární 1030/041, Český Těšín
737 760 712
clear.servis@seznam.cz
www.clearservis.cz

Provozuje:
CLEAR SERVIS, o.p.s.

Nabízíme praní, mandlování a ruční
žehlení prádla pro ﬁrmy i chemické
čištění prádla. S využitím moderních
techlogií pereme prádlo pro průmyslové podniky, hotely a restaurace,
wellness centra, zařízení sociálních
služeb i pro zdravotnické provozy.
Jsme certiﬁkovanou prádelnou pro
praní zdravotnického prádla. Poskytujeme pracovní uplatnění osobám
se zdravotním znevýhodněním
v rámci chráněných pracovních míst.
Nabízíme náhradní plnění.

Adresa provozovatele:
Mánesova 537/25,
Český Těšín

Dostupnost:

Český Těšín

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28585241
CZ28585241
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme pracovní uplatnění zejména
lidem se zdravotním znevýhodněním, ale
i osobám v nepříznivé sociální situaci.
Kromě klasického pracovního uplatnění
poskytujeme také pracovní stáže nebo
tranzitní programy pro nácvik a upevnění
pracovních a sociálních dovedností.

V Clear Servisu je možno pracovat také na
zkrácené pracovní úvazky a podporujeme
pracovní příležitosti pro osoby s různými
typy zdravotního znevýhodnění. Pracovní prostředí přizpůsobujeme potřebám
našich zaměstnanců.

3.

PRÁDELNY

Dílny sv. Jiljí
o.p.s.

Kontakt:

Nabídka:
Dvorce Břilice 258, Třeboň
601 299 121
dilnysv.jilji@seznam.cz
www.dilnyjilji.cz

Provozuje:
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Adresa provozovatele:
Dvorce Břilice 258,
Třeboň

Dostupnost:

Jihočeský kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Dílny sv. Jiljí nabízejí služby malé
prádelny. Pereme zejména pro
penziony a podobné provozy, ale
mezi našimi zákazníky jsou i soukromé osoby, restaurace a jiné
podniky. Vaše prádlo vypereme,
usušíme a pak pečlivě ručně vyžehlíme. Nepoužíváme velké průmyslové
stroje, a tak si námi vyprané prádlo
zachovává měkkost a vůni. Nabízíme
také odvoz a dovoz prádla a drobné
doplňkové služby (ručně vyráběná
mýdlíčka k ručníkům). Jsme chráněným pracovištěm, práci u nás
nacházejí lidé s postižením
a sociálním znevýhodněním.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2515784
CZ02515784
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dílny sv. Jiljí jsou zaměstnavatelem osob
s postižením a sociálním znevýhodněním
z Třeboně a nejbližšího okolí. Svým zaměstnancům nabízíme pracovní uplatnění v chápajícím pracovním prostředí co
nejblíže místu jejich bydliště, čímž jim
usnadňujeme vstup na pracovní trh

a zároveň podporujeme místní komunitu.
Pracovní náplň zaměstnanců upravujeme
tak, aby byla ohleduplná k jejich zdravotnímu omezení. Podporujeme i jejich další
vzdělávání a v případě potřeby jim zajišťujeme komplexní psychosociální podporu.

4.

PRÁDELNY

Ergon
- prádelna
Český Těšín
Kontakt:

Nabídka:
Tovární 1030, Český Těšín
737 760 712
ergon@ergonsp.cz
ladislav.dobsa@ergonsp.cz
www.ergon-chranenadilna.org

Provozuje:
Ergon - sociální podnik, z.s.

Nabízíme praní, mandlování i ruční
žehlení prádla pro ﬁrmy v regionu.
Zajistíme praní pro průmyslové
ﬁrmy, hotely, restaurace, zařízení
sociálních služeb i zdravotnická
zařízení. Máme certiﬁkaci na praní
zdravotnického prádla. Používáme
moderní technologie s využitím
ekologicky šetrných pracích
prostředků. Jsme schopni zrealizovat i zakázky vyžadující ruční
žehlení. Poskytujeme náhradní
plnění.

Adresa provozovatele:
Vělopolská 243,
Český Těšín

Dostupnost:

Český Těšín
a okolí

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640899
CZ26640899
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme pracovní uplatnění osobám
s různým typem zdravotního znevýhodnění. Pracovní podmínky v prádelně přizpůsobujeme jejich potřebám a možnostem a to včetně např. zkrácené pracovní

doby či specifických úprav pracovního
prostředí. V návaznosti na naši činnost
provozujeme poradnu pro řešení zadluženosti v Třinci.

5.

PRÁDELNY

Ergon
- čistírna a prádelna
Vsetín
Kontakt:

Nabídka:
Nádražní 817, Vsetín
737 760 712
ergon@ergonsp.cz
ladislav.dobsa@ergonsp.cz
www.ergon-chranenadilna.org

Provozuje:
Ergon - sociální podnik, z.s.

Nabízíme praní, mandlování a ruční
žehlení prádla pro ﬁrmy a chemické
čištění prádla. S využitím moderních
techlogií pereme prádlo pro
průmyslové podniky, hotely
a restaurace, wellness centra,
zařízení sociálních služeb i pro
zdravotnické provozy. Jsme
certiﬁkovanou prádelnou pro praní
zdravotnického prádla. Poskytujeme
pracovní uplatnění osobám se
zdravotním znevýhodněním v rámci
chráněných pracovních míst.
Nabízíme náhradní plnění.

Adresa provozovatele:
Vělopolská 243,
Český Těšín

Dostupnost:

Právní
forma:

Vsetín a okolí

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640899
CZ26640899
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme pracovní uplatnění osobám
s různým typem zdravotního znevýhodnění s možností úpravy pracovních podmínek včetně pracovní doby a pracovního

prostředí. Poskytujeme příležitosti pro
realizaci pracovních stáží a tranzitního
programu pro osoby znevýhodněné na
trhu práce.

6.

PRÁDELNY

ISIS - M
o.p.s.

Kontakt:

Nabídka:
Příchvoj 29, Markvartice
602 277 773

Praní a pronájem prádla

info@isism.cz

Jsme zaměření na poskytování
služeb převážně v Královéhradeckém
kraji, ve městě Jičín a jeho nejbližším
okolí, ale i na další oblasti kraje, jako
jsou Špindlerův Mlýn, Vrchlabí,
Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice,
Horní Mísečky, Benecko, Český Ráj.
Přispíváme tak k řešení nezaměstnanosti v blízké lokalitě, což slouží
k posílení sociální soudržnosti v okolí,
a zejména k šíření myšlenek sociálního podnikání v celém regionu. Díky
tomu se zvyšuje šance na zaměstnanost znevýhodněné a velmi zranitelné skupiny obyvatel.

www.isism.cz

Provozuje:
ISIS - M o.p.s.
Adresa provozovatele:
Příchvoj 29,
Markvartice

Dostupnost:

Královéhradecký
kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28819993
CZ28819993
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Prospěšnost sociálního podnikání vidíme
v podpoře sociálního začleňování zaměstnanců sociálního podniku, v odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání
vytvářením pracovních míst pro osoby
znevýhodněné na trhu práce, v upevňování pracovních návyků a dovedností

zaměstnanců. Přidanou hodnotou je pak
naplňování kvality života zaměstnanců
budováním pohodového pracovního
prostředí a nadstandardních sociálních
vztahů, aby jejich život byl světlý, s vědomím, že nejsou vyloučeni ze společnosti.

7.

PRÁDELNY

Kladenská
prádelna

Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno
734 319 676
obchod@kladenskapradelna.cz
etincelle@etincelle.cz
www.kladenskapradelna.cz

Nabízíme profesionální služby
pro malé provozy do sta lůžek.
Naším nejčastějším zákazníkem
jsou tak malé hotely, penziony,
školní zařízení, domovy důchodců.
Ložní prádlo umíme i pronajmout
koncovému zákazníkovi.
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Provozuje:
Dělníci s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Kladno a okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4562356
CZ4562356

PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo

běžnou společnost. Chceme ukázat, že
dokáží být prospěšní sobě i ostatním.
Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.

Reference

Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s.

8.

PRÁDELNY

PALOMINO

Kontakt:

Nabídka:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
732 194 280
provoz@palominovm.cz
www.palominovm.cz

Provozuje:
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vrbenská 803,
Valašské Meziříčí

Dostupnost:

Valašské Meziříčí
a okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Provozujeme malokapacitní
prádelnu s bohatými zkušenostmi
s praním, žehlením, mandlováním
a zašíváním prádla, a proto se
dokážeme věnovat s velkou péčí
každé přijaté zakázce. Vaše prádlo
doopravdy hýčkáme.
Nabízíme
•
praní prádla
•
žehlení prádla
•
mandlování prádla
•
drobné opravy
Sociální podnik PALOMINO je tu se
svými službami pro Vás již od začátku
roku 2013.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1440098
CZ01440098

PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu
k pracovnímu uplatnění, k profesnímu
rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení diakonických hodnot a aktivní zapojení
všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním
usilujeme o co největší společenský

prospěch. Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto
i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo
být ve společnosti běžné. Bohužel tomu
tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše
předsudky.

9.

PRÁDELNY

Prádelna
a šicí dílna
Chotěboř
Kontakt:

Nabídka:
Kosmonautů 262, Chotěboř
773 793 737
vlasta.teclova@fokusvysocina.cz
www.dilnyfokusvysocina.cz

Praní, čištění prádla a žehlení
prádla jak pro veřejnost tak pro
ﬁremní zákazníky především
z oblasti gastro a ubytování nebo
pro školy a školky.
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Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Kraj
Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248

PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

10.

PRÁDELNY

Prádelna
U Mandelíků

Kontakt:

Nabídka:
Podbabská 994/8, Praha 6
774 804 939
tahavsky.tomas@fokus-praha.cz
www.pradelnaumandeliku.cz

praní,
ruční žehlení,
mandlování,
drobné opravy a úpravy prádla,
rozvoz prádla.
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Provozuje:
Fokus Praha, z.ú.
Adresa provozovatele:
Dolákova 536/24,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

45701822
CZ45701822

PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby se zdravotním
handicapem. Zaměřujeme se na pracovníky se zkušeností s duševním onemocněním. Naše práce se vyznačuje synergií.
Poskytování prádelenských služeb pomáhá lidem a firmám, kteří z časových, technických nebo osobních důvodů nemůžou
prát znečištěné prádlo. O prádlo se Vám

postarají zaměstnanci se zdravotním
handicapem. Práce v sociální firmě jim
umožňuje, navzdory svému handicapu,
vést normální, plnohodnotný, smysluplný život. Sociální firmu podpoříte tím, že
si objednáte její služby a firma vytvořený
zisk reinvestuje do svého rozvoje a podpory znevýhodněných zaměstnanců.

Reference

Ethnocatering (Inbáze z.s.), Waldorfská mateřská škola, Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Tarawadee, Le Ceveau, Cobra Bar

11.

PRÁDELNY

Prádelna
Zlín

Kontakt:

Nabídka:
Vavrečkova 7074, Zlín
777 871 102
info@zlinpradelna.cz
www.zlinpradelna.cz

Provozuje:
HANDI VISION s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žitná 642,
Zlín

Dostupnost:

Zlínský kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Poskytujeme profesionální služby praní
prádla včetně dopravy. Prádelna používá
certiﬁkované prací prostředky, jejichž
složení a dávkování je přizpůsobeno
zakázce. Díky tomu vydrží prádlo dlouho
ve výborné kvalitě. Garantujeme stálobarevnost a bělost rádla. Pereme, sušíme
a mandlujeme v nových, velkokapacitních
strojích, které zabraňují poškození prádla.
Vaše zakázka bude praná samostatně,
proto nemůže dojít k záměně s jinou
zakázkou. Prádlo pečlivě skládáme
a balíme do prodyšných hygienických fólií.
Svou zakázkou podpoříte zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
ve Zlínském regionu. Součástí podniku
je kulturní open space pro veřejnost
s jednoduchým občerstvením a samoobslužnými pračkami na mince.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6241433
CZ06241433
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Prádelna Zlín ve svých podnikatelských
aktivitách reaguje na problém lidí se zdravotním postižením začlenit se do běžného pracovního života společnosti. Podnik
vytváří vhodná pracovní místa s individuálním přístupem a podporou jako jsou:
přizpůsobení pracoviště handicapu osob,
delší doba zapracování, četnější pracovní
přestávky, zkrácení pracovního úvazku,

dlouhodobý nácvik činností aj. Snahou
prádelny je přispět ke snížení nezaměstnanosti handicapovaných osob a jejich
závislosti na podpůrných službách či rodině, neboť tento stav a absence mzdy snižují sebevědomí a stupeň svobody člověka. Současně, prostřednictvím služeb
pro širokou veřejnost, reagujeme na potřeby trhu.

Reference

Okresní hospodářská komora Karviná, Instalatérství, zámečnictví M.M, spol.s.r.o.
Prádelna Lotos, s.r.o. Zemene Bohdan, Penzion Dobré Hnízdo Malenovice, Hotel Garni Zlín,
Hotel Ondráš Zlín, Hotel Vila Viola Luhačovice, Penzion Monika Luhačovice, Samohýl
Motor a.s., Teoz s.r.o. Otrokovice, Hotel Tuskulum Lukov, SŠ gastronomie a obchodu Zlín

12.

PRÁDELNY

Pradlenka
Barborka

Kontakt:

Nabídka:
Barborka 1191,
Ledeč nad Sázavou
737 034 558
krajcigr@akrobrab.cz,
info@pradlenkabarborka.cz
WWW.pradlenkabarborka.cz

Provozuje:
AKROBRAB s.r.o.

vždy rychle, kvalitně a profesionálně
S termínem plnění zakázky Vám vždy
vyjdeme vstříc, prádlo přivezeme
a odvezeme v domluvený termín
a vypereme ho i do druhého dne.
Odstraníme skvrny v prvotřídní
kvalitě bez zaprání. Pereme s pomocí nejmodernější techniky Primus
Laundry, používáme špičkovou
chemii a dávkovací systém Bufa.
Ručně Vaše prádlo zkontrolujeme.
Prádlo složíme dle přání zákazníka
u různorodého sortimentu.

Adresa provozovatele:
Barborka 1191,
Ledeč nad Sázavou

Dostupnost:

Ledeč nad Sázavou,
okres Havlíčkův Brod,
Kraj Vysočina,
Středočeský kraj,
Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4492161
CZ04492161
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváním osob sociálně znevýhodněných se snažíme předcházet sociálně
patologickým jevům souvisejících s nezaměstnaností a nemožností pozitivní seberealizace. Ve většině případů jsme jedinou možností pro lidi z Ledče nad Sázavou a okolí najít pracovní uplatnění, neboť jejich zdravotní omezení jim neumožňuje běžné pracovní nasazení, jako to

vyžaduje komerční firma. Zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba, budování bez stresového pracovního prostředí, nadstandardní sociální vztahy, pomoc erudovaného sociálního pracovníka
– specialisty pro práci s cílovou skupinou
jsou základní součástí našeho sociálního
podniku.

Reference

Vyšehrad 2000, a.s., Konferenční hotel LUNA, Hotel RABBIT, obec Kejžlice, Kulturní dům
Kejžlice, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou,
ČTYŘLÍSTEK senior centrum, Kejžlická hospůdka

13.

PRÁDELNY

Pradlenka
Neratov

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
603 362 326
sdruzeni@neratov.cz
www.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.

Chráněné pracoviště Pradlenka se,
jak už z názvu vyplývá, zaobírá
praním prádla. Pracovníci perou
lůžkoviny z místní chaty, ubrusy
z místních stravovacích zařízení, atd.
Součástí jejich služeb je samozřejmě
i vyžehlení a mandlování prádla.
Její služby může využít kdokoli,
od provozovatelů stravovacích
a ubytovacích podniků, tak
i jednotlivci. Pokud se tedy nechcete
zbytečně trápit s velkým prádlem
(např. velké deky, cíchy, atd.), je
Pradlenka tou pravou volbou.

Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Pradlenka je další z dílen, která učí mentálně postižené další praktické činnosti.
Nejen, jak vyprat různé druhy prádla, aby
se třeba nesrazilo, ale také jak ho vyžehlit
a nespálit se. Zaměstnává však i osoby se
zdravotním či psychickým postižením.

Těm práce přináší pocit zadostiučinění
a toho, že dělají důležitou a prospěšnou
věc. Zároveň jde o činnost, která je blízká
nám všem, tudíž je nedoprovází strachy
z nezvládnutí pracovní náplně či selhání.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

14.

PRÁDELNY

Výměník, z.s.
Chráněná díla
a Obchod U soba
Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
734 253 875
info@pdz.cz,
jana.izaiaszova@pdz.cz
www.pdz.cz

Nabízíme praní a žehlení na
zakázku. Nejčastěji se jedná
o utěrky, ubrusy a podobně.
Pro objednání či poptání služeb
nás neváhejte kontaktovat.

17
Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Pardubický kraj

Právní
forma:

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

15.

PRÁDELNY

Zelený ostrov

Kontakt:

Nabídka:
U Malé řeky 626, Praha 5
720 971 125
info@zelenyostrov.eu
www.zelenyostrov.eu

Provozuje:
ZELENÝ OSTROV s.r.o.

Zelený ostrov - evokuje ve Vás
tento název pocit klidu, sounáležitosti a harmonie? Správně! Vítejte
na našem Zeleném ostrově, kde
jsou si všichni rovni. Kde se spojila
cesta lidí z hlučného i tichého světa.
To je náš sociální podnik, v němž
dostali šanci vrátit se do pracovního
procesu lidé s poruchami sluchu
a neslyšící. Zelený ostrov nabízí
prádelenské služby praní, mandlování a žehlení prádla, drobné opravy
oděvů i malé úklidy. Dále žehlení
párou a vypínání deček.

Adresa provozovatele:
5. května 3,
Dobřichovice

Dostupnost:

Praha,
Praha západ

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27445747
CZ27445747
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PRÁDELNY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální podnik Zelený ostrov úspěšně
provozuje 6 let chráněnou dílnu - prádelnu v Dobřichovicích a na Zbraslavi, kde
pracují zdravotně znevýhodnění lidé,
hlavně osoby s poruchami sluchu a neslyšící. V sociálním podniku je po celou dobu
zaměstnáno více jak 50% zaměstnanců
z této cílové skupiny, proto je Zelený
ostrov poskytovatelem náhradního

plnění. Při výběru zaměstnanců spolupracujeme s organizací Tichý svět o.p.s. a jejich pracovními konzultanty. Ti jsou vždy
přítomni a znakují pro neslyšící. Zaměstnancům Zeleného ostrova je poskytována i podpůrná psychologická a sociální
podpora. Naše pracovnice skvěle pracují
a tak nabízíme našim zákazníkům plnohodnotnou službu.

Reference

Naši zákazníci vědomě využívají služeb sociálního podniku a často se setkáme s tím,
že si nás vybrali právě proto, aby podpořili naše zaměstnance z cílové skupiny.

PRONÁJEM PROSTOR

13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buona Strada s.r.o.
Coworkingové družstvo Spolu
Dvůr Čihovice a Špejchar klub
Kavárna Bílá vrána
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Sociální podnik Klubák, z.ú.

1.

PRONÁJEM PROSTOR

Buona Strada
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Venušina 544/6, Liberec 1
608 306 154
hana.hasonova@buonastrada.cz

Pronajímáme prostory na školení,
oslavy, ﬁremní akce, apod.

www.buonastrada.cz
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Provozuje:
Buona Strada s.r.o.
Adresa provozovatele:
Venušina 544/6,
Liberec I

Dostupnost:

Dle domluvy

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4570243
CZ4570243

PRONÁJEM PROSTOR

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme pracovní uplatnění lidem se
zdravotním postižením či znevýhodněním na různých pozicích souvisejících
s poskytováním odborné sociální služby
denní stacionář. Díky empatickému přístupu těchto našich zaměstnanců dochází k lepšímu zaměření se na individuální

potřeby a přání klientů služby, psychosociální podpoře zaměstnanců a sociálnímu
začleňování. Jedním z cílů naší služby je
minimalizace ústavní pobytové péče
a maximální možné setrvání lidí v jejich
přirozeném prostředí a mezi svými nejbližšími.

2.

PRONÁJEM PROSTOR

Coworkingové
družstvo
Spolu
Kontakt:

Nabídka:
Hradská 280, Humpolec
603 584 550
info@coworking-humpolec.cz
www.coworking-humpolec.cz

Provozuje:
Coworkingové družstvo Spolu
Adresa provozovatele:
Hradská 280,
Humpolec

Dostupnost:

Právní
forma:

Kraj Vysočina

Družstvo

Provozujeme coworkingové centrum v Humpolci jehož součástí
je kavárna, zasedací místnost (pro
20 lidí) a přednáškové sály (pro 50
a 100 lidí). Nabízíme klidné místo
pro jednání, školení, semináře a konference. Zajistíme tisk materiálů na
výkonné barevné tiskárně formátu
A3, občerstvení a propagaci akce.
Pro školení, semináře a konference
k dispozici projektor, ﬂipchart, ozvučení. Máme kvalitní připojení na internet optickým kabelem se synchronní rychlostí až 150 Mbps. Pro
účastníky akcí zdarma. Pro registrované uživatele parkování zdarma
v areálu objektu. Výhodná lokalita
ve středu republiky přímo na dálnici
D1.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

07638027
CZ07638027
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PRONÁJEM PROSTOR

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Základní chod centra zajišťují osoby se
zdravotním handicapem. Připraví pro Vás
občerstvení, vytisknou požadované materiály, budou o akci informovat na sociálních sítích. Prostory slouží jako komunitní
centrum pro region Humpolecka. Probíhají zde odborné a osvětové přednášky,
podnikatelské snídaně, snídaně se starostou města Humpolec, kreativní dílny,
workshopy pro různé cílové skupiny od

studentů středních škol, přes maminky
na rodičovské dovolené, podnikatele až
po seniory. Jedná se o několik akcí do týdne. Snažíme se propojovat mladé se
zkušenějšími, zdravé s nemocnými, vzdělané s méně vzdělanými. Věříme, že každý
může obohatit druhé. Jen je třeba si naslouchat a nebát se použít svůj talent. Vytváříme infrastrukturu pro inovační podnikání.

Reference

„Bylo to super...” Markéta Vejvodová
"Bylo to pro mě velmi inspirativní, příjemné a hlavně konstruktivní setkání," poděkoval
humpolecký starosta Karel Kratochvíl organizátorům a účastníkům včerejší první Snídaně
se starostou.

3.

PRONÁJEM PROSTOR

Dvůr Čihovice
a Špejchar klub

Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 724 006
774 709 103
spejchar@cihovice.cz
www.dvurcihovice.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Týn nad Vltavou

Spolek

Dvůr Čihovice je rozsáhlý zemědělský
statek, který se nachází v srdci jihočeského kraje v okrajové části Týna nad
Vltavou. Ke dvoru patří patří malý rybník
s moderní dřevěnou kaplí u hráze.
Nabízíme zde ubytování v samostatných
pokojích a zároveň možnost využít naše
kulturně-vzdělávací centrum pro
uspořádání společenské akce nebo
ﬁremního výjezdního zasedání či školení.
Díky malebnému prostředí je Dvůr
Čihovice vyhledávaným místem pro
svatby a svatební oslavy. Dvůr se
zaměřuje na propagaci agroturistiky
a spolupracuje s okolními areály
provozujícími sociální zemědělství
(nabídka lokálního ovoce, zeleniny,
biomasa ap.). Nabízíme také půldenní
programy o zemědělství určené pro
školy a školky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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PRONÁJEM PROSTOR

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dvůr Čihovice vznikl využitím zchátralé
zemědělské usedlosti a je tedy příkladem, jak lze využít opuštěné brownfieldy.
Při svém provozu dvůr využívá práci osob
s postižením (služby místních chráněných
pracovišť), jeho zákazníci se mohou ve
dvoře s lidmi s postižením setkávat. Dvůr
podporuje myšlenku sociálního zemědělství a spolupracuje se sociálními země-

dělci v okolí. Orientuje se i na ekologickou
výchovu a pořádá v této oblasti programy
pro děti (školní třídy, školky). Dvůr se
rovněž podílí na organizaci tradičních
akcí, jakými jsou například stavba májky
a podzimní dožínky, čímž přispívá k oživení místní komunity a udržování lokálních
tradic.

4.

PRONÁJEM PROSTOR

Kavárna
Bílá vrána

Kontakt:

Nabídka:
Ve Smečkách 5, Praha 1
777 913 411
provozni@pohoda-help.cz
www.kavarnabilavrana.cz

Provozuje:
POHODA - společnost pro normální
život lidí s postižením, z.ú.
Adresa provozovatele:
Roškotova 1737/6,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Ústav

Kavárna Bílá vrána nabízí klidné
prostředí v centru Prahy, s volným
přístupem k internetu, dětským
koutkem a bezbariérovým sociálním
zařízením. Zaměřujeme se na přípravu
jednoduchého, ale chutného občerstvení z čerstvých surovin. Na přípravě
i obsluze zákazníků se podílejí pracovníci s mentálním postižením. Nabízíme
férovou kávu, širokou škálu nealkoholických nápojů a kvalitní moravská vína.
V průběhu celého dne vám připravíme
saláty, toasty, slané i sladké palačinky.
Budete moci ochutnat námi pečené
dezerty. Kavárnu lze využít k ﬁremním
i soukromým akcím, včetně občerstvení,
které Vám připravíme. K dispozici
máme také prostor školící místnosti
se samostatným sociálním zařízením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

68380216
CZ 68380216
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PRONÁJEM PROSTOR

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme dospělé lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, kteří doposud nedostali příležitost se realizovat
v práci, ale i absolventy praktických škol
a časově omezených tréninkových programů. Svým zaměstnancům s postižením umožňujeme:
• setrvat v dlouhodobém pracovním
vztahu, ve kterém získávají jedinečné
zkušenosti pro jejich další pracovní
uplatnění,
• vydělat si finanční prostředky, kterými
si významně zlepšují svou finanční
situaci,

• být v bohatém společenském kontaktu,
• posilovat se tak v sociálních a komunikačních dovednostech,
• získat větší sebejistotu, sebevědomí
a samostatnost v rozhodování a plnění
úkolů. Podporou v zaměstnání jim jsou
kolegové bez mentálního znevýhodnění. Přestože jsou někteří z nich také
omezeni v důsledku zdravotního nebo
jiného znevýhodnění.

Reference

Alza, AVAST, AVPO ČR, Byznys pro společnost, Council on International Educational
Exchange, Inc. (CIEE), CpKP střední Čechy, Česká alzheimerovská společnost, Česká
spořitelna, ČEZ a.s., Člověk v tísni – Festival Jeden svět, ČSOB, Dejvické divadlo,
Glaxosmithkline, Hračkotéka, Neziskovky.cz, NF ČEZ, NGO Market, O2, People, Planet,
Proﬁt, o.p.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, a mnoho dalších.

5.

PRONÁJEM PROSTOR

Propagační podnik
Hradec Králové
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Zemědělská 880, Hradec Králové
608 174 533
elisak@pphk.eu
www.pphk.eu

Provozuje:
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Adresa provozovatele:
Zemědělská 880/1,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Nabízíme k pronájmu kanceláře
a sklady v HK - Slezské předměstí.
Na pozemku o výměře 5000m jsou
pro Vaše podnikání k dispozici
prostory pro kanceláře (celkem
2000 m) a výrobu/sklad/archiv
(celkem 2000m). Prostory jsou
členěny od 10 m do 150 m, cena
od 50 Kč/m + energie. Parkování
v areálu, možnost vysokozdvižného
vozíku, vysokorychlostního
internetu, v blízkosti MHD, ČD,
kantýna a jídelna. Vše lehce
dostupné pro nákladní dopravu.
Bez placení provize a kaucí.
Platba 1/4letně dopředu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

60930942
CZ60930942
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PRONÁJEM PROSTOR

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naším cílem je vytvořit vhodné podmínky pro uplatnění OZP jak v pracovním,
tak i osobním životě.

6.

PRONÁJEM PROSTOR

Sociální podnik
Klubák,
z.ú.
Kontakt:

Nabídka:
Květnová 80, Vráž
722 955 596
klubak@klubickoberoun.cz
www.klubickoberoun.cz/
zamestnavani-postizenych

Pro různé volnočasové aktivity
nabízíme k pronájmu naše
vybavené prostory - Tvořivou dílnu,
Terapeutickou místnost a Učebnu
včetně potřeb pro činnosti.
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Provozuje:
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Adresa provozovatele:
Květnová 109,
Vráž

Dostupnost:

Berounsko,
Hořovicko,
Kladensko
a Praha - Západ

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4867271
CZ04867271

PRONÁJEM PROSTOR

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V Klubáku nachází pracovní uplatnění
dospělí se zdravotním postižením a také
klienti Klubíčka, kteří prošli tréninkovým
pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že
již zvládnou pracovní povinnosti a mohou
být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Odtud tedy vychází název
našeho sociálního podniku Klubák. Vytváříme nová chráněná pracovní místa

a nabízí pracovní uplatnění lidem se
zdravotním postižením, pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce. Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je
uzpůsobena specifickým schopnostem,
individuálním možnostem a zdravotnímu
stavu pracovníků. Pro některé pracovní
pozice využíváme home office.

PROPAGAČNÍ
A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AREVAL s.r.o. Karviná
družstvo TEXman
enveroSHOP
ENVIRA, o.p.s. - Dárkové balíčky
Ezop plus s.r.o.
Chráněné dílny Kopeček
Chráněné dílny Vlaštovičky Opava
CHRPA sociální ﬁrma Slezské diakonie o.p.s.
Jaroslava Lukšová
Kompletační dílny Palonín - Loštice
LaDílna
Lemanta s.r.o.
MYJÓMI družstvo invalidů
PO-TISK - tiskařská a mýdlařská dílna
Přirozenou cestou s.r.o.
SEMITAM s.r.o.
Sociální podnik Madlenka, o.p.s.
Truhlářská dílna
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

1.

AREVAL s.r.o.
Karviná

Kontakt:

Nabídka:
Slovenská 2868/33a, Karviná
773 385 312
info@areval.cz, stula@areval.cz
www.areval.cz

Provozuje:
AREVAL s.r.o.

V naši nabídce je šití a výroba
dekorativních předmětů,
edukativních hraček, zakázková
výroba. Nabízíme kvalitní
personalizovaný potisk textilu:
triček, polštářů, tašek a jiného
textilu, již od 1ks. Tiskneme ve
vysoké kvalitě v rozlišení až
1200 x 1200 dpi a díky precizní
inkoustové technologii dosahujeme
skutečně profesionální výstupy.
Pigmentové stálobarevné inkousty
nepopraskají, textil je pod tiskem
prodyšný.

Adresa provozovatele:
Vendryně 215,
Vendryně

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6626530
CZ06626530
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PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme chráněná pracovní místa pro
několik desítek lidí s větším či menším
zdravotním postižením. Naší filozofií je,
aby lidé, kteří jsou její nedílnou součástí
pracovali rádi a s láskou a tu přenášeli do
výrobků, na nichž se podílejí a tím ji přenesli až ke koncovému zákazníkovi. Díky
tomu, že zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, můžeme firmám s ví-

ce než 25 zaměstnanci nabídnout výrobky a služby v rámci náhradního plnění.
Firmy tak mohou výrazně snížit své daňové náklady a co hlavní, mohou pomoci
podpořit OZP v jejich seberealizaci a dát
jim práci. Věřte, že tito lidé mají mnohem
větší chuť pracovat, byť je to pro mnohé
z nich velmi komplikované.

Reference

Knihovna Třinec, Svaz zahrádkářů Stonava, Základní škola Orlová, CNS-CENTRUM
Třinec s.r.o.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

2.

družstvo
TEXman

Kontakt:

Hejnická 165, Liberec 31
724 083 133
svacinova@texman.cz
www.texman.cz

Provozuje:
družstvo TEXman
Adresa provozovatele:
Třešňová 623/12,
Liberec

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Nabídka:
Tampónový tisk je ideální technologie pro menší plochy, ať rovné
nebo tvarované. Pokud je potřeba
potisknout zapalovač nebo tužku,
je tampónový tisk ta pravá volba.
Technologie je vhodná pro menší
velmi přesné potisky. Tiskneme
na plasty, kov, sklo, dřevo i papír.
Nabízíme tisk větších zakázek pro
průmysl, ale i menších pro školy,
školky, obchodníky i reklamní
společnosti. Nabízíme dlouholeté
zkušenosti našich zaměstnanců,
převzali jsme zavedenou tiskařskou
dílnu včetně technologie
a zaměstnanců.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22800212
CZ22800212
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PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nevytváříme pracovní místa, vytváříme
příležitosti. Příležitosti k rozvoji. Pracovní
výkon neposuzujeme pomocí norem, důležitější je u nás kvalita odvedené práce,
spolupráce a vzájemný respekt. Každý si
může vyzkoušet různé pracovní činnosti
a vybrat si tu, která mu nejvíce vyhovuje.

Zajímáme se o to, co kdo umí, a ne o to, co
kdo kvůli svému hendikepu nezvládá.
Samozřejmostí je, že našim zaměstnancům poskytujeme podporu ve složitých
životních situacích a pomáháme jim proplout nástrahami pracovního i soukromého života.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

enveroSHOP

Kontakt:

Nabídka:
Rýdlova 38/1, Říčany
774 227 657
enve@enveroshop.cz
www.enveroshop.cz

Šijeme, tiskneme sítotiskem
a prodáváme zdravé oblečení
z biobavlny, bambusu a dalších
přírodních materiálů. Upcyklujeme
textil a vytváříme doplňky do
bezodpadové domácnosti, ozdobné
a úložné sáčky, textilní dekorace,
dárky pro ﬁrmy.

Provozuje:
Enve ART s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Strouhy 227,
Herink

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR,
Společnost
objednávky přes e-shop s ručením
www.enveroshop.cz
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4582179
CZ04582179

3.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme z principu založeni jako sociální
firma. Vytváříme pracovní místa pro lidi
z oblasti Říčan u Prahy, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů obtížně hledají práci. Například pečují o handicapované dítě nebo ze zdravotních důvodů

nemohou pracovat na celý úvazek. Formou franšízy nebo pobočky můžeme vytvořit malé pracoviště pro znevýhodněné
osoby na trhu práci kdekoli v České republice. Máme vlastní know how pro
sestavení efektivní pracovní skupiny.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

4.

ENVIRA, o.p.s.
- Dárkové balíčky

Kontakt:

Nabídka:
Kubatova 32/1,
Praha 10 - Hostivař
776 031 320
jirsa@toulcuvdvur.cz
www.setrnepoctive.cz

Z vámi vybraných výrobků ENVIRA
vám rádi vytvoříme dárkový balíček
pro vaše zaměstnance či obchodní
partnery. Také si s námi můžete
domluvit výrobu dárkových předmětů na zakázku.
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Provozuje:
ENVIRA, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Kubatova 32/1,
Praha 10

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha
a Středočeský
kraj

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2131315
CZ02131315

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Našim krédem je „Šetrně přírodě a poctivě k člověku.“ Posláním naší společnosti
je tedy vytvářet dlouhodobá pracovní
místa pro osoby se zdravotním, zejm. duševním, postižením. Pracovní podmínky

jednotlivých lidí s postižením se snažíme
přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Zároveň se snažíme, aby veškerá
naše činnost byla maximálně ekologická.

Reference

KPMG Česká republika, s. r. o., Tchibo Praha, spol., s. r. o., dm drogerie markt, s. r. o.,
Pražská teplárenská, a. s., Městská část Praha 10, QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.,
Komerční banka, a. s., Základní škola Praha – Kolovraty

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

5.

Ezop plus
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Nábřeží 5574, Zlín
603 882 858
info@ezopdesign.cz
uhrikova@i-ezop.cz
www.ezopdesign.cz

Provozuje:
Ezop plus s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chrastěšov 60,
Vizovice

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Firemní dárky nejen pro odpovědné ﬁrmy.
Vyrábíme tašky z vegan a eko kůže, dále
pouzdra a obaly např na notebook, dokumenty, osobní věci. Unisexové cestovní
kabelky, pánské kabelky, dámské kosmetické
taštičky, klíčenky, nákupní tašky, pytlíky na
potraviny, nahřívací masážní polštářky,
modrotiskové polštářky. Všechny naše
výrobky obrandujeme vaším logem i graﬁkou, opatříme visačkou, etiketou, zabalíme
dle přání. Připravíme Vám vánoční dárky
na míru, balíčky na akce, potravinové balíčky
- čaje, pralinky, slané kornouty s oříšky atd.
Vše obrandujeme logem. Dále ekologické
sešity, zápisníky, dřevěné reklamní předměty od tužky, přes dřevěná pravítka, bloky,
podložky, sluneční clony, ﬁremní dárky
a sady na míru. Netradiční reﬂexní předměty, designové reﬂexní přívěsky s vlastním
motivem, reﬂexní náramky s vlastním
brandem.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4199421
CZ04199421
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Při výrobě pracujeme s materiály šetrnými k životnímu prostředí. Všechny produkty obrandujeme logem firmy nebo
grafikou. Pracujeme s ekologickými, zdravotně nezávadnými barvami, které splňují nejpřísnější požadavky. Jsme kreativní,
flexibilní. Na rozdíl od jiných společností
vyrábíme na zakázku již od malých serií.
Výrobky od nás voní! Při výrobě pracujeme s materiály šetrnými k životnímu
prostředí a s materiály, které nejsou

testovány na zvířatech. Všechny naše
produkty umíme obrandovat logem Vaší
společnosti, nebo potisknout vlastní
grafikou. Pro tisk používáme ekologické
zdravotně nezávadné barvy, které jsou
nejen zdravé, ale i krásně barevné a syté.
Při výrobě spolupracujeme s chráněnými
dílnami v regionu, podporujeme neziskové projekty např. Neo cup, Pomahejte
onkologii.

Reference

Tradix a.s., Pro Darabags s.r.o., Grafton Recruitment, s.r.o.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

6.

Chráněné dílny
Kopeček

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 15,
Rokytnice v Orlických horách
731 604 084
kopecek@neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Chráněné dílny Kopeček sdružují čtyři
pracoviště - šicí, tkalcovské, keramické
a košíkářské. Produkty vyrábí lidé
s postižením. Každý výrobek je originál
a má certiﬁkáty Práce postižených
a Orlické hory - regionální produkt.
V sortimentu keramické dílny je
především nádobí (misky, formy, talíře,
hrnky). Také květináče a zvonky na
ozdobu. Šicí dílna nabízí látková zvířátka,
tašky, kabelky, chňapky, zástěry či sáčky
na pečivo. Tkalcovská dílna vyrábí tkané
oblečení a koberce. Šikovní košíkáři Vám
rádi upletou koše, ošatky, tácky, oplety
na lahve. Zajímavý dárek může být
dekorační mlýn, zvonek nebo květinový
zápich. Kompletní katalog výrobků je
vystavený na webových stránkách
www.kopecek.neratov.cz.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Na Kopečku jsou zaměstnáni lidé s postižením. Těmto zaměstnancům umožňujeme upravit délku pracovní doby podle
jejich potřeby. Setkávají se zde hendikepovaní z celého okresu, kteří by v běžném
provozu jen těžko našli uplatnění. Hendikepovaní pracují pod dohledem asistentů. Všichni dohromady tvoří fajn partu,

která se setkává i mimopracovně, např.
při oslavách významných jubileí. Hendikepovaní zaměstnanci mají možnost
nejprve postupně vyzkoušet všechna
pracoviště, aby si našli přesně to, co je
bude bavit a co jim nejlépe půjde. Předchozí zkušenosti nejsou potřeba. Vše je
naučíme.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

7.

Chráněné dílny
Vlaštovičky
Opava
Kontakt:

Nabídka:
Marie Dolanské 19, Opava-Vlaštovičky
739 002 711
info@charitaopava.cz
bennkova@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Provozuje:
Charita Opava
Adresa provozovatele:
Přemyslovců 13/26,
Opava

Dostupnost:

Celá ČR
(www.jv-art.cz)

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Nabízíme keramické výrobky
vyráběné jednoduchými technikami,
fantazijní plastiky nevidomých,
výrobky vhodné jako dárek pro
obchodní partnery, zakázková
výroba (materiál: toč. hlína,
bezolovnaté glazury). Každý výrobek
je vytvořen s myšlenkou originality
a maximálním nadšením. Rádi Vám
vyrobíme keramiku či nějaký šitý
kousek také na zakázku. Dodací
lhůta je kolem 4 - 6 týdnů (především
u keramiky - dle náročnosti
zadání a množství objednávek
v danou chvíli).

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

43964591
CZ43964591
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V rámci své činnosti se Charita Opava
přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než
¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60 %
OZP. Zajištěním smysluplné práce se
snažíme přispět ke zlepšení života lidem
se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti. Napříč celou naší
činností klademe důraz na minimalizaci
negativních environmentálních aspektů
a rizik, které z naší činností vyplývají.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

8.

CHRPA
sociální ﬁrma
Slezské diakonie o.p.s.

Kontakt:

Nabídka:
Hlubčická 18, Krnov
733 142 405
chrpa@chrpakrnov.cz
www.chrpakrnov.cz

Výroba dárkových a reklamních
předmětů.
Originální ruční práce.
Řezání a gravírování laserem.
Zakázky od jednoho kusu až
po několik tisíc kusů. (razítka,
propisky, hrnky, skleničky,
polštáře a mnoho dalšího
z porcelánu, skla, dřeva,
textilu, kovu).

Provozuje:
CHRPA sociální ﬁrma
Slezské diakonie o.p.s.
Adresa provozovatele:
Dvořákův okruh 298/21,
Krnov

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27839087
CZ27839087
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváme lidi se zdravotním
postižením. Pracovní doba je u nás na
míru každého zaměstnance. Přestávky na víc. Individuální přístup ke každému zaměstnanci.

Reference

Pravidelně dodáváme do ﬁrem jako KOFOLA, BLUE PRAHA, MĚSTSKÉ ÚŘADY v našem
okolí a další plus mnoho spokojených zákazníků z maloobchodu.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

9.

Jaroslava
Lukšová

Kontakt:

Nabídka:
Železniční II. 174, Staré Město
602 602 822
info@dilnaradost.cz
www.dilnaradost.cz

Provozuje:
Jaroslava Lukšová
Adresa provozovatele:
Čeladná 592,
Čeladná

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

Výroba nejrůznějších reklamních,
dárkových a upomínkových předmětů:
• Buttony, placky, odznaky
• Kapsáře, pamlskovníky, obojky se jménem
• Reklamní a upomínkové předměty
• Dekorativní kocouři a husy
• Kosmetické taštičky
• Tašky a kabelky
• Polštáře s vlastní fotkou nebo výšivkou
• Kuchyňské chňapky, dětské zástěrky
a oboustranné ubrusy
• Vonné pytlíčky
• Jezdecké chapsy
• Přívěsky na klíče
• Leptání skla
• Laminování
• Tisk a kopírování
• Řezaná graﬁka
• Hrnky s potiskem
• Deštník s vlastním logem nebo nápisem
• Čepice, kšiltovky, párty klobouky
s vlastním logem nebo nápisem
• Plážová obuv - žabky s potiskem

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

64118550
CZ6860171252
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zřízením integračního sociálního podniku Jaroslava Lukšová vytvořila možnost
realizace osobám se zdravotním postižením (mentální, fyzickým nebo kombinovaným) v lokalitě Frýdku-Místku a umožnila těmto osobám (i s nejvyšším stupněm postižení) uplatnění na pracovním
trhu. Svým zaměstnancům nabízí práci

v malém kolektivu, s individuálním přístupem ke každému zaměstnanci s ohledem
na jeho zdravotní znevýhodnění, aktuální
psychický stav, zohledňuje jeho potřeby
a snaží se své zaměstnance dále vést
k samostatnosti, čímž naplňuje svůj cíl –
zapojení osob se zdravotním postižením
do většinové společnosti.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

10.

Kompletační dílny
Palonín - Loštice

Kontakt:

Nabídka:
Palonín 78, Palonín
Náměstí Míru 14/23, Loštice
736 509 432
info@reparto.cz
www.reparto.cz

Provozuje:
REPARTO Zábřeh s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žižkova 7/15,
Zábřeh

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR
e-shop:
www.reparto.cz

Společnost
s ručením
omezeným

Výroba vlastního dárkového, reklamního
a současně uměleckého produktu – ručně
zdobených svící, na které je možné voskem
plasticky zhotovit logo ﬁrmy stejně jako obrázek či fotku. Dekorativní parafínové svíčky
jsou díky své technologii zdobení zcela ojedinělé. Na svíce je nanášen plátový vosk,
který na nich vytvoří plastický obrázek. Na
svíčky jsme schopni přenést nejrůznější motivy dle přání zákazníka, může to být logo
ﬁrmy, znak města, sídlo ﬁrmy, stačí nám
k tomu např. fotograﬁe, pohlednice, náčrtek
nebo jen slovní popis. Ručně zdobené svíce
s logem Vaší ﬁrmy můžete použít jako dárkové předměty pro své obchodní partnery.
Originální ručně zdobené svíce z naší dílny
Vás mohou provázet celý život. Nabízíme
širokou škálu zdobených svící určených
k různým příležitostem a životním jubileím.
Zhotovujeme návrhy a provádíme balení
jednoporcových cukříků (bílý, třtina) s vlastním, reklamním potiskem objednatele. Vakuové balení a dodávka čajů či kávy s vlastním
potiskem.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394431
CZ29394431
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh
s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním
postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska,
Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění. A to provozováním stávajících (z Charity Zábřeh převedených)
a zřizováním nových chráněných pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce
Šumperk. Naše sociální firma tak reaguje
na vysokou nezaměstnanost lidí s handicapem a snaží se rozšířit prostor pro jejich
zaměstnání. Naší snahou je umožnit jim
plnohodnotné začlenění do společnosti.

Chceme být společností, se kterou se
partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či výrobek a svého rozhodnutí pro nás nebudou nikdy
litovat. Chceme prezentovat práci lidí
s postižením v tom nejlepším světle a být
jim dobrým zaměstnavatelem. V rámci
výroby ručně zdobených svíček jde
o uměleckou činnost, za kterou naše velmi šikovné pracovnice získali celou řadu
ocenění vč. mediálního zviditelnění v pořadu ČT Toulavá kamera.

Reference

např. MINISTERSTVO OBRANY ČR, MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ S.R.O., MEGAPIXEL
S.R.O. (ručně zdobené svíce), stovky farností u nás v ČR i na Slovensku (ručně zdobené
velikonoční paškály), UNICREDIT BANK, BONERA S.R.O., STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ
BLUDOV, LEVANDULOVÝ STATEK S.R.O., PIVOVAR FALTUS, Tříkrálová sbírka
(jednoporcový cukr v dutinkách s reklamním potiskem)

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

11.

LaDílna

Kontakt:

Nabídka:
Kejzlarova 1679, Hradec Králové
724 461 103
ilona.simkova@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz

Výroba buttonů, magnetů
a dalších reklamních předmětů.
Dále vyrábíme jednoduché textilní
výrobky - tašky, polštářky, ekosáčky
apod. s možností potisku.

17

Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ladílna, součást společnosti SKOK do života, o. p. s., je dílna s chráněnými pracovními místy. Zaměstnává pracovníky se
zdravotním postižením, převážně se jedná o osoby s mentálním postižením. Jejím

cílem je, aby se zaměstnanci s postižením
díky možnosti pracovat zařadili do běžného života a stali se plnohodnotnými členy
společnosti. Dílna nabízí možnost využití
náhradního plnění.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

12.

Lemanta
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Uhelná 599/5, Kutná Hora
722 927 279
info@lemanta.cz
www.lemanta.cz

Provozuje:
Lemanta s.r.o.
Adresa provozovatele:
Uhelná 599/5,
Kutná Hora

Dostupnost:

Právní
forma:

Kutná Hora,Benešov
– kamenné prodejny
Celá ČR eshop

Společnost
s ručením
omezeným

Na přání Vám vytvoříme dárkové
balíčky na míru. Nabízíme širokou
škálu vlastních výrobků „100 %
handmade z Kutné Hory“ nebo
výrobky od lokálních výrobců
a pěstitelů, například mléčné
výrobky a sýry z Farmy Bláto,
pálenky a likéry Agnes ze Zelené
Bohdanče, pivo z Přátelského
pivovaru Malešov, kávu z pražírny
Kávy pitel, Kutnohorský med
Dušana Hrčkuláka, jablečný cider
od Silver Cider, vína od místních
vinařů, čokoládové výrobky Lidka,
drátěné šperky od Petra „Bubuna“
Sádla a mnohé další.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3865614
CZ03865614
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Již od založení fungujeme na principech
sociálního podnikání. Zaměstnáváme
a integrujeme osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a lidé
pečující o rodinné příslušníky zpět na

pracovní trh. Podporujeme lokální producenty a ekonomiku, veškerá naše činnost
je maximálně šetrná k životnímu prostředí, veškerý zisk reinvestujeme zpět do
dalšího rozvoje firmy.

Reference

Metalcom a.s., KH Hotels s.r.o., Hotel U Kata s.r.o.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

MYJÓMI
družstvo invalidů

Kontakt:

Nabídka:
Špitálka 91/23, Brno
607 076 166
obchod@myjomi.cz
www.myjomi.cz

Nabízíme individuální řešení kalendářů
a diářů dle Vašich představ a parametrů
od návrhu až po kompletaci. Cenová
nabídka odráží požadavky zákazníků
a je vždy vytvářena individuálně pro
konkrétní zakázku.
Kromě již zmíněných diářů a kalendářů
kompletujeme dárkové vánoční a ﬁremní balíčky nebo balíčky upomínkových
předmětů (například dárková balení
čokolád, drogistické kazety a další).
Nabízíme možnost aranžování s barvenou dřevitou vlnou.

Provozuje:
MYJÓMI družstvo invalidů
Adresa provozovatele:
Špitálka 91/23,
Brno

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Pletací dílna nabízí vyhotovení dárkových ponožek s ﬁremním logem dle
Vašeho návrhu. Šicí dílna vyrábí různé
dárkové předměty v rámci re-usingu
a recyklace.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2836823
CZ02836823

13.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými druhy
zdravotního postižení včetně těžkých
handicapů, spolupracujeme i s poskytovateli sociální rehabilitace, aby pracovní
zařazení našich zaměstnanců bylo optimální a aby jim byla poskytována kvalifikovaná podpora v tíživých životních situacích, s nimiž se mohou ve svém životě

potkat. Vytváříme pro ně vhodné pracovní pozice a speciálně upravená pracovní
místa, čímž přispíváme k jejich integraci
do většinové společnosti, současně jim
dáváme možnost seberealizace a vyšší
ekonomické samostatnosti. Uplatňujeme pravidla individuálního přístupu
k osobám se zdravotním postižením.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

14.

PO-TISK
- tiskařská
a mýdlařská dílna
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 731 099
potisk@anezka-tyn.cz
wwww.anezka-tyn.cz

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Zaměřujeme se zejména na tisk
a potisk propagačních předmětů.
Vyrábíme vizitky, kalendáře, pohlednice a přáníčka, tiskneme
letáky i originální rozkládací krabičky. Umíme také potisknout
propisky, trička, buttony či zrcátka.
Orientujeme se na malonákladové
zakázky, vše vyrobíme již od jednoho kusu. Pohlednice a přáníčka Vám
rádi vyrobíme buď s použitím
Vašich motivů, nebo na ně umístíme obrázky nakreslené našimi šikovnými zaměstnanci s postižením.
V naší dílně navíc vznikají i ručně
odlévaná mýdla a pletené ošatky.
Jsme kreativní dílnou a nebojíme
se žádných výzev.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Naše dílna je součástí Domova sv.
Anežky, který provozuje chráněná pracoviště, sociální služby a podporované
byty pro osoby s postižením z Týna nad
Vltavou a okolí. Nabízíme pracovní
uplatnění osobám, které mají problém
s nalezením zaměstnání na otevřeném
trhu práce, a podporujeme tak jejich
integraci do společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme pracovní prostředí
uzpůsobené jejich potřebám i komplexní psychosociální podporu. Snažíme se
také o využití papírového odpadu, který
dále zpracováváme a vyrábíme z něj
pletené ošatky.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

15.

Přirozenou cestou
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Dolní náměstí č 8/9, Olomouc
603 803 876
prirozenoucestou@email.cz
www.prirozenoucestou.cz

Provozuje:
Přirozenou cestou s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chválkovická 562/122,
Olomouc

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zabýváme se prodejem a výrobou produktů
pro zdraví a celkovou pohodu. Nejsme klasická zdravá výživa, ale naším cílem a vizí je
specializovat se na určité segmenty z přírodních produktů. Nabízíme zejména čaje
a koření a to jak v BIO kvalitě, tak od zodpovědných a producentů. Kávu máme opět
v BIO kvalitě a také konvenční z místní
pražírny. Dále nabízíme aromaterapeutické
produkty, gemmoterapeutické výrobky,
sušené plody, kvalitní čokolády, prověřené
doplňky stravy a sušené ovoce od místních
pěstitelů. Většina výrobků je v BIO kvalitě
nebo má jinou certiﬁkaci. Pokud si nejsme
kvalitou jistím tak zboží neprodáváme.
V rámci kompletační dílny děláme drobné
výrobky, zejména vyrábíme ozdoby
a následně kompletujeme dárkové zboží.
Také vytváříme graﬁku na čaje na zakázku
a čaje dodáváme do ﬁrem a institucí.
V rámci služeb provozujeme masérnu, kde
máme i zvedací zařízení pro vozíčkáře.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29381185
CZ29381185
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše společenská prospěšnost spočívá
v tom, že od roku 2012 zaměstnáváme
osoby se zdravotním postižením a osoby
pečující o osobu blízkou. Toto jsou naše
dvě hlavní cílové skupiny a celkově naše
firma zaměstnává více jak 90 % znevýhodněných osob. Nabízíme práci také
osobám v nejvyšším stupni postižení,
a tak máme v týmu několik osob na vozíku. Klademe velký důraz na bezbariérovost pracovišť a zázemí, na kvalitní pracovní podmínky a na celkově vstřícné
a přívětivé prostředí. Také zaměstnancům umožňujeme profesní růst formou

školení a kurzů a máme zavedenou,
v rámci zaměstnání, psychosociální podporu znevýhodněných osob. Působíme
lokálně a spolupracujeme s místními
orgány státní správy, spolky a firmami.
Účastníme se akcí místních spolků a iniciativ a dle možností přispíváme drobnými dárky na jejich akce. Spolupracujeme
se školami a umožňujeme výkon praxe
studentů nebo exkurze na pracoviště.
Jako registrovaný zaměstnavatel osob se
zdravotním postižením, poskytujeme
náhradní plnění.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

16.

SEMITAM
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Na Valech 114, Havlíčkův Brod
602 560 255
info@semitam.cz,
objednavky@semitam.cz
www.semitam.cz

Provozuje:
SEMITAM s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Valech 114,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Ručně vyráběné diáře a zápisníky
v kovové kroužkové vazbě, fotoalba,
náčrtníky, přáníčka, slavnostní
desky, obaly na očkovací průkazy.
Naše výrobky si můžete prohlédnout
v naší provozovně v Havlíčkově
Brodě nebo na shop.semitam.cz.
Všechny produkty pro Vás připravíme
i dle Vašeho návrhu, s Vaším logem
a individuálními doplňky. Objednat
můžete od jednoho po stovky kusů.
Zvládáme i ručně šitou vazbu
(archivace časopisů), opravy knih
a rámování obrazů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28823931
CZ28823931
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
V dílně i v úklidu pracují z více než 50 %
lidé se zdravotním či sociálním handicapem. Nebojíme se zaměstnat lidi s duševním onemocněním či osoby po výkonu
trestu. A také Romy. Někteří spadají do
všech třech cílových skupin. Když se nám
takového člověka podaří dlouhodobě
zaměstnat, tak jsme na sebe i na něj hrdí.

Reference

„Naprosto spolehlivá společnost, vstřícná, rychlá komunikace a dokonalý diář. Ráda jsem
se vrátila k další objednávce. Na trhu je sice více společností i jedinců, kteří vyrábějí poměrně
hezké diáře - SEMiTAM je ale naprostou jedničkou :). Děkuji za Vaši práci! ” Hanka Růžičková

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

17.

Sociální podnik
Madlenka,
o.p.s.
Kontakt:

Nabídka:
Kollárova 485/13, Písek
774 482 769
info@madlenkapisek.cz
obchod@madlenkapisek.cz
www.madlenkapisek.cz

Provozuje:
Sociální podnik Madlenka, o.p.s.
- společnosti při FOKUSu Písek, o.s.
Adresa provozovatele:
Kollárova 485/13,
Písek

Dostupnost:

Písek,
Jihočeský kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Vyrábíme z papíru, šijeme, drátujeme,
pracujeme s keramikou i recyklujeme.
Naše výrobky si můžete zakoupit na
našem e-shopu nebo přímo na adrese
Fokusu (Kollárova ulice 485, Písek),
potkat nás můžete i na trzích nebo
jednorázových prodejních akcí.
Pracujeme také na zakázku, jsme
schopni vyhovět i menším objednávkám
(1 - 50 ks určitého výrobku), ale i velkým
ﬁremním zakázkám (např. větší počet
vybraných výrobků jako dárkové
předměty). Vždy se snažíme o maximální
komunikaci se zákazníkem, tak aby byl
s ﬁnálním výrobkem spokojený.
Zakoupené zboží bude nejen vyrobené
v Čechách a přímo ve vašem regionu,
ale Váš nákup bude mít i určitý sociální
či environmentální přesah. Naše
provozovny jsou ve Srakonicích a v Písku.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28123867
CZ28123867
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PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme sociální podnik Madlenka, který
vznikl při zapsaném ústavu Fokus Písek,
který poskytuje sociální služby lidem s duševními chorobami. Protože víme, jak
důležitou funkci v životě nemocného člověka plní zaměstnání, snažíme se touto
formou nabízet práci lidem, kterým do

života zasáhlo vážné psychické, či fyzické
onemocnění. Při výrobě využíváme recyklované a přírodní materiály. Pořádáme workshopy zaměřené na tradiční
ruční práce a na výchovu k ekologickému
chování.

Reference

BEZ. obchod váženým zbožím v Písku, Post Bellum, o.p.s., a-diamond.eu jewels s.r.o. v Písku,
Vincent & Valentin Jewellery, LENYmade

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

18.

Truhlářská
dílna

Kontakt:

Nabídka:
Chrášťany 30, Chrášťany
385 724 007, 774 709 107
hospodar@anezka-tyn.cz
www.pomoctyn.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Spolek

Naše truhlářská dílna se zaměřuje
na výrobu dárkových beden, krabic
a krabiček pro další plnění dárkovým
či propagačním zbožím. Naši zákazníci je využívají například pro balení
kávy, kosmetiky, vína, sladkostí či
sýrů. Produkty vyrábíme ručně
z kvalitní březové překližky. Na víko
krabiček lze vygravírovat logo či
nápis a vytvořit tak unikátní propagační předmět. Nově nabízíme také
diáře a notesy s dřevěnými deskami,
opět s možností gravírovaného loga.
Jsme zaměstnavatelem osob se
zdravotním postižením a sociálním
znevýhodněním.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Truhlářská dílna je součástí spolku
POMOC Týn nad Vltavou, který rozvíjí
spektrum sociálních a podpůrných služeb
pro osoby s postižením a sociálním znevýhodněním, seniory a rodiny s dětmi na
Vltavotýnsku a v blízkém okolí. Zisky
z prodeje produktů dílny jsou využity
právě na provoz těchto služeb. Dílna

zaměstnává osoby se znevýhodněním
a funguje v režimu chráněného pracoviště, které bere ohled na omezení
a potřeby svých zaměstnanců a poskytuje
jim další podporu (vzdělávání, psychosociální podpora). Materiál v truhlářské
dílně je přírodní a pochází výhradně z regionálních zdrojů.

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

19.

Výměník, z.s.
Chráněná díla
a Obchod U soba
Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
734 253 875
info@pdz.cz,
jana.izaiaszova@pdz.cz
www.pdz.cz

Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Obchod spojený s chráněnou šicí
dílnou nabízí originální výrobky,
které mají osobitý vzhled a jsou
vyráběny ručně. Vyrábíme a prodáváme krásné zbytečnosti a nezbytné maličkosti, jejichž hlavním cílem
je udělat radost a také dát práci
lidem se zdravotním znevýhodněním. Naše výrobky jsou k vidění
a ke koupi nejen na FLER.cz, na
FACEBOOKU a v našem obchodě
v Pardubicích, ale i v Neobyčejné
galerii Sámovka v Praze. Zároveň
nabízíme stánkový prodej našich
výrobků na nejrůznějších akcích,
stačí nás kontaktovat.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514
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PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

STAVEBNÍ PRÁCE
A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ
ČINNOSTI

15.

1.
2.
3.
4.
5.

EKOVYSOČINA s.r.o.
ESP Hartenberg
Havířovský sociální podnik, s.r.o.
PRÁCI LIDEM s.r.o.
Zámecké zahradnictví

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

1.

EKOVYSOČINA
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Radonín 17, Radonín
725 258 872
info@ekovysocina.cz,
david.kucharic@ekovysocina.cz
www.ekovysocina.cz

Provozuje:
EKOVYSOČINA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Baliny 1,
Baliny

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Specializované zemní a stavební
práce, především prostřednictvím
vlastního výkonného minirýpadla.
K hlavním nabízeným činnostem
patří:
· terénní úpravy pozemků minirýpadlem
· výkopové práce minirýpadlem
(základy plotů, zahradních domků,
pergol, drenážní rýhy)
· pokládka zámkové dlažby a obrubníků
· drobné stavby ploty, chodníky,
kontejnerová stání, parkovací stání
apod.
· hloubení jezírek, bazénů, jímek
a čističek minirýpadlem
· technické rekultivace pozemků
minirýpadlem (odvodnění, meliorace,
skrývka zemin)
· drobné bourací práce
· úklidové práce po stavebních pracích

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4589939
CZ04589939
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STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Společensky prospěšným cílem firmy je
přidat k ochraně krajiny a přírody další
silnou přidanou hodnotu v podobě
vytváření pracovních příležitostí pro
znevýhodněné osoby na trhu práce.

Reference

Město Bystřice nad Pernštejnem: Úpravy zahrady ROSA dobudování chodníků
se zámkovou dlažbou
Obec Radonín: Kontejnerové stání realizace kontejnerového stání pro třídění odpadů
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice: Vybudování nové tůně - realizace nové
tůně v lokalitě přírodní památka Rybníky v Pouštích u Třeště

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

2.

ESP
Hartenberg

Kontakt:

Nabídka:
Hřebeny 31, Josefov
607 649 997
hartenberg@email.cz
www.esph.cz

Specializuje se na záchrany
a obnovy kulturního dědictví.
Nabízíme odborné práce na
památkově chráněných objektech,
zdění s kamenem, stavba kleneb,
tesařina a pomocné práce.
Vysoká kvalita nabízených služeb,
doporučeno pracovníky NPÚ.
17

Provozuje:
Hartenberg z.s.
Adresa provozovatele:
Hřebeny 31,
Josefov

Dostupnost:

Právní
forma:

Karlovarský kraj

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26578581
CZ26578581

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální podník Hartenberg vznikal postupně a spontánně. Nejprve zaměstnáváním sociálně slabších občanů v rámci
veřejně prospěšných prací. Sociální podnik tvoří nyní většinově zaměstnanci ze
sociálně slabšího prostředí s kvalitními

dovednostmi a širokou platformou. Výtěžek z podnikatelské činnosti putuje do
domovské obnovy památky, a to hradu
Hartenberg. Řada ocenění - Zlatá cihla,
Patrimonium pro futuro.

Reference

možné získat od pracovníků NPÚ - Loket, Obec Andělská Hora, Zámek Kopaniny,
spolek Omnium z.s.

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

3.

Havířovský
sociální podnik,
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Na Nábřeží 231/6, Havířov
725 538 239
Info@hasop.cz
www.hasop.cz

Nabízíme bourací, demontážní,
vyklízecí a stavební práce se zaměřením na opravy a rekonstrukce
bytových jednotek. Po založení se
společnost začala soustředit na
menší zakázky v místě působnosti,
převážně bourací a demontážní
práce a dále pak na rekonstrukce
a opravy bytových jednotek.
Rozsah prací se postupně rozšiřuje
a roste kapacita a pružnost ﬁrmy.

Provozuje:
Havířovský sociální podnik, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Nábřeží 231/6,
Havířov

Dostupnost:

Havířov, Karviná,
Orlová, Ostrava

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03957322
CZ03957322
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STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na
trhu práce. Havířovský sociální podnik
vytvořil pracovní místa pro osoby ze

sociálně vyloučených lokalit, pro osoby
dlouhodobě nezaměstnané, což je základní princip sociálního podnikání.

Reference

Statutární město Havířov, RESIDOMO Služby, s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o.,
Vykrut zahradní služby a.s., Hornosušská stavební s.r.o., Beskydská stavební, a.s.

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

4.

PRÁCI LIDEM
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Černovické nábřeží 423/7, Brno
602 272 019
info@pracilidem.cz
www.pracilidem.cz

Provozuje:
PRÁCI LIDEM s.r.o.
Adresa provozovatele:
Černovické nábřeží 423/7,
Brno

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Realizujeme demolice a bourací
práce, zemní a výkopové práce.
Našimi odběrateli jsou i státní
organizace jako například ŘSD ČR,
SŽDC, s.o., Povodí Vltavy s.p.,
Povodí Moravy s.p., Lesy ČR, ale
i občané a právnické i soukromé
subjekty. Dílo vždy provedeme
v dohodnuté kvalitě a termínu.
Realizujeme bourací práce a demolice rodinných domů, obytných,
průmyslových, zemědělských či
jiných stavebních objektů strojním
způsobem, ale i postupným
rozebíráním.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3867366
CZ03867366
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STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Našim posláním je zvýšení zaměstnanosti
a ekonomických aktivit sociálně vyloučených osob, zlepšení jejich pozice na trhu
práce a zvýšení jejich pracovních příležitostí. Minimálně 40% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců našeho sociálního podniku musí pocházet z vymezených cílových skupin v regionu. Podporovanými cílovými skupinami jsou
osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním

postižením, mládež a mladí dospělí ve
věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší,
osoby opouštějící zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy a osoby
opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
osoby pečující o osobu blízkou, osoby se
zkušeností na návykových látkách, osoby
dlouhodobě nezaměstnané). Ze zisku
bude náš podnik reinvestovat 51% do
inovace, pracovních pomůcek atd.

Reference

ŘSD ČR, SŽDC, s.o., Povodí Vltavy s.o., Povocí Moravy s.p., Lesy ČR
Máme řadu referenčních listů od našich spokojených zákazníků.

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

5.

Zámecké
zahradnictví

Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
774 709 109
info@zamecke-zahradnictvi.cz
www.zameckezahradnictvi.webobce.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Jihočeský kraj

Spolek

Zámecké zahradnictví nabízí
komplexní servis při navrhování
a realizaci zahrad, veřejné zeleně
a parků. Pro své zákazníky zajistíme
celý proces od přípravy návrhu přes
jeho realizaci až po údržbu, poradíme
i v oblasti souvisejících dotací.
Spolupracujeme s obcemi a veřejnými subjekty, pro které provádíme
také inventarizaci a ořez dřevin.
Využíváme lokální zdroje materiálu,
při navrhování vždy bereme ohled
na danou lokalitu a její speciﬁka.
Poskytujeme i ﬂoristické a zahradnické služby včetně tematické
květinové výzdoby na zakázku.
Jsme zaměstnavatelem osob
s postižením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTOVÉ
A ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zámecké zahradnictví je zaměstnavatelem osob s postižením a spolupracuje
na projektech, které dlouhodobě nezaměstnaným lidem umožňují vrátit se do
pracovního procesu. Při výběru materiálů
pro náš obchod i pro realizaci zahrad
a parků upřednostňujeme lokální

produkci. Již při plánování zahrad a veřejné zeleně dbáme o individuální přístup
a skladbu rostlin volíme vždy tak, aby co
nejlépe zapadaly do daného prostředí,
byly odolné vůči změnám klimatu a poskytovaly místním obyvatelům přidanou
hodnotu.

STRAVOVÁNÍ
kavárny, restaurace,
jídelny, bistra apod.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bistro Cafe Therapy
Bistro Čistá duše
Bistro Mezi řádky
Bistro u dvou přátel
Bistro v jednom kole
Café Atrium
Café na cestách
Café Robinson
Cafe Therapy
Café v Domečku
Coworkingové družstvo Spolu
Cukrárna Čistá duše
Dobroty od Luisy
ENVIRA, o.p.s. - Zdravá jídelna
e-Svačinky
Hospoda, Sdužení Neratov
Kavárna Bez konce
Kavárna Bílá vrána
Kavárna Kosatec
Kavárna Mezi Řádky
Kavárna Modrý domeček
Kavárna Vrátka
Komuniké, o.p.s. - Rettigovka
Kruh zdraví - Chrudim plus s.r.o.
Jídelna Neratov
Naproti, o.p.s. Laskavárna
Naše Café
Pražírna Drahonice
První Písecká Polívkárna
Restaurace U Zlatého beránka
TA KAVÁRNA

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

1.

Bistro
Cafe Therapy

Kontakt:

Nabídka:
Magdalény Rettigové 4, Praha
723 019 553
therapy@sananim.cz
www.new.cafe-therapy.cz/bistro

Provozuje:
SANANIM Charity Services, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Ovčí hájek 2549/64a,
Praha

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Nabízí stylové prostředí na univerzitní
půdě. Prostor není výhradně pro studenty, ale právě oni tvoří celého ducha
čerstvě vznikajícího prostoru. Produkty,
které jsou v menu Bistra jsou vyrobeny
přímo na místě, nebo s podporou naší
kuchyně v restauraci ve Školské 30.
Nabízíme pestrou nabídku jídel a nápojů. Polévky, zapečené panini, párek
v rohlíku, sladké koláče, obložené
housky a další. Neodmyslitelnou
součástí Bistra je kávovar z roku 1965,
který patří mezi Rolls Royce svého
druhu. Lepší kávu budete těžko hledat.
Nápaditý prostor nabízí i možnost
pronájmu k pořádání kulturních akcí
všeho druhu. Bistro je propojujícím
prvkem i při tradičních aktivitách
studentů a fakulty samé, jako je
například festival Dvorky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27242013
CZ27242013
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme lidem, kteří si prošli léčbou na
návykových látkách a po výkonu trestu
odnětí svobody, příležitost uplatnit se na
trhu práce. Café Therapy vzniklo v roce
2005 jako první sociální podnik v ČR typu

WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy
sociálních firem, inspirovalo se také
rakouským modelem sozialökonomische
betriebe – transitarbeit.

Reference

Nadace České spořitelny, Česká spořitelna, Pedagogická fakulta UK, SANANIM z.ú., DOX,
Lagardere, Země lidí o.p.s., Moudrý překlad, Městská divadla pražská

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

2.

Bistro
Čistá duše

Kontakt:

Nabídka:
Horní 195, Havlíčkův Brod
739 730 601
vera.polova@fokusvysocina.cz
www.gastro-cistaduse.cz

V našem bistru sázíme na zdravé
a čerstvé suroviny, ze kterých Vám
připravíme svěží svačinku nebo
lehký oběd na cestu.
Z vlastní výrobny nabízíme denně
čerstvé kanapky, chlebíčky, saláty.
Pro ﬁrmy občerstvení na meetingy
a ﬁremní akce. Můžete si zakoupit
i balenou svačinu - bagety, obložené
žemle.

Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Akvaristika Eisenvort BeeMy Catus, spol. s.r.o, FOREWEAR, s.r.o., Psychiatrická nemocnice
Havl. Brod, Technické služby Havlíčkův Brod, Technické služby Města Pelhřimov, p.o.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

3.

Bistro
Mezi řádky

Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno 272 01
734 319 676
roman.andel@startujeme.cz
www.meziradky.com

Provozuje:
Startujeme, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Připravíme vám výtečnou Fairtrade
kávu z tréninkové pražírny. V nabídce najdete sladké i slané pečivo
a koláče z naší řemeslné pekárny
v Kladně. Každý den pak můžete
vybírat z poledního menu teplých
jídel a polévek, nechybí ani oblíbené
chlebíčky, fresh džusy vlastní výroby,
domácí limonády nebo ledový čaj.
Aktuální nabídka se pružně upravuje
podle potřeb zákazníků a dostupnosti sezónních surovin.
Bistra MEZI ŘÁDKY najdete zde:
- Náměstí Jana Palacha 1/2, Praha
(FF UK)
- Mariánské nám. 2, Praha 1 (MHMP)
- Na poříčním právu 1, Praha 2 (MPSV)

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28969839
CZ28969839
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost. Chceme ukázat, že
dokáží být prospěšní sobě i ostatním.
Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.
Zaměstnáváme lidi s mentálním postiže-

ním na pomocných pozicích baristů,
barmanů a kuchařů. Pracují s podporou
pracovních asistentů - profíků ve svém
oboru a za svou práci dostávají mzdu.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

4.

Bistro
u dvou přátel

Kontakt:

Nabídka:
Soukenická 55, Hradec Králové
724 461 102
hana.simackova@skokdozivota.cz
www.bistroudvoupratel.cz

Zastavte se, vydechněte,
pochutnejte si…
Připravujeme pro Vás denně čerstvá
jídla z kvalitních regionálních surovin
ve svěžím francouzském stylu.
JÍDLA:
Obložené zapékané bagety
* Palačinky * Koláčky, croissanty
* Jogurty * Saláty

Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Hradec Králové

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

NÁPOJE:
Káva * Čaje * Domácí limonády
* Mléčné shaky * Ledové čaje
* Mošty

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme sociální podnik obecně prospěšné
společnosti SKOK do života. Našimi
kolegy jsou z velké části lidé s mentálním
postižením a duševním onemocněním.
Všichni bez rozdílu chceme svým talentem a nadšením maximálně přispět ke

spokojenosti našich zákazníků. Naše aktivity pomáhají oživit kulturní a společenský život v historickém centru města
Hradce Králové. Snažíme se o to, aby naše
akce byly nízkoprahové, dostupné všem
obyvatelům města.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

5.

Bistro
v jednom kole

Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno
734 319 676
etincelle@etincelle.cz
roman.andel@etincelle.cz
www.etincelle.cz

Provozuje:
Twin Catering s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Praha,
Kladno a okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Přijedeme za Vámi naším retro
bistrem, zrepasovaným Citroenem
HY. Zajistíme kompletní catering pro
Vás i Vaše hosty, stejně jako můžeme
nabídnout přímý prodej na hudebním
festivalu. Specializujeme se na rychlé
občerstvení z čerstvých sezónních
surovin od lokálních dodavatelů.
Umíme vše, k čemu využijeme sladké
i slané pečivo z naší řemeslné pekárny, po polévku a hlavní jídla z naší
kuchyně. Používáme samo sebou
i produkty z naší farmy v Ledcích
u Slaného. K tomu Vám naši kávoví
specialisté pro Vás připraví výběrovou
kávu z českých pražíren. Nebo limonády z našich oblíbených sirupů.
A frčíme v režimu náhradního plnění.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4562275
CZ4562275
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost. Chceme ukázat, že

dokáží být prospěšní sobě i ostatním.
Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.
K dobře odvedené práci jim pomáhají
pracovní asistenti a sociální pracovníci.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

6.

Café
Atrium

Kontakt:

Nabídka:
Palackého 4995/85, Chomutov
774 492 303
cafe-atrium@seznam.cz
www.chomutovskecafe.cz

Provozuje:
Masopust, z.s.
Adresa provozovatele:
náměstí Dr. Beneše 1919/23,
Chomutov

Dostupnost:

Chomutov

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Dopřejte si u nás kávu z předních
českých pražíren. Pro milovníky čajů
máme připravené bylinné čaje od
místního bylinkáře pana Rotha i známé čaje v biokvalitě od Sonnentoru.
Nechybí ani čerstvě vyrobené limonády a další sezónní nápoje. Každý
den nabízíme tři druhy zákusků,
polévku a k zakousnutí i něco slaného.
Na zákuscích zásadně nešetříme,
používáme kvalitní suroviny jako
šlehačku, máslo, tvaroh, stejně jako
když pečete doma. Téměř každý den
najdete v nabídce něco bez mouky
a také se začínáme zaměřovat na
veganská jídla. Pořádáme různé kulturní akce. Chcete-li si u nás uspořádat svou vlastní, kontaktujte nás.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26604205
CZ26604205
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Café Atrium kromě zaměstnávání lidí
s různými typy zdravotního znevýhodnění. Kavárna je v centru města v budově
Chomutovské knihovny a přímo vybízí
k pořádání výstav, koncertů, přednášek
a setkávání. Stala se tak jedním z míst,

kam lidé chodí nejen za kvalitní kávou
a dobrotami, ale také za poznáním a kulturou. Její přínos tedy není jen v zaměstnávání, ale také v propojování místní komunity a přinášení osvěty.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

7.

Café
na cestách

Kontakt:

Nabídka:
mobilní kavárna, Chomutov
773 971 120
info@spolekmasopust.cz
www.chomutovskecafe.cz

Jsme mobilní kavárna s legendární
italskou trojkolku Piaggio a pákovým
kávovarem. Máme tak možnost
dovézt výbornou kávu na rozmanité
akce – festivaly, městské slavnosti,
trhy, ﬁremní večírky apod. Veškeré
dobroty se vaří a pečou z kvalitních
surovin ve vlastní výrobně.
17

Provozuje:
Masopust gastro s.r.o.
Adresa provozovatele:
náměstí Dr. Beneše 1919/23,
Chomutov

Dostupnost:

Dle domluvy;
sezónní výjezdy
mobilní kavárny
dubna - říjen

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4500601
CZ4500601

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Kromě zaměstnávání lidí s různými typy
zdravotního znevýhodnění se Café na
cestách zaměřuje na aplikaci místního
a enviromentálního principu do svého

podnikání - jezdíme na akce zdejších
pořadatelů (obcí, MAS, spolků), nakupujeme od zdejších dodavatelů a šetříme
životní prostředí.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

8.

Café
Robinson

Kontakt:

Nabídka:
Mladých 325, Pardubice
734 253 876
info@pdz.cz,
zuzana.machackova@pdz.cz
www.pdz.cz

Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Pardubice

Právní
forma:

Pobočný
spolek

Připravujeme zdravá, netradiční
jídla z poctivých surovin vhodná
pro vegetariány, vegany i celiaky.
Nabízíme široký sortiment nápojů,
především kvalitní kávy a originálních alko i nealko nápojů – snažíme
se podporovat hlavně malé a lokální dodavatele. Čas strávený v naší
kavárně si můžete zpříjemnit kreslením na papírové ubrusy, hraním
her, čtením knih z naší knihovny
či prohlídkou výstavy obrazů, která
se každý měsíc obměňuje. V teplých
měsících pak můžete posedět na
naší zahrádce.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Café Robinson je chráněná kavárna, která
dává možnost pracovního uplatnění
lidem s duševním onemocněním. Ti zde

mají možnost v bezpečném prostředí
získat nebo obnovit své pracovní dovednosti a nadále je rozvíjet.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

9.

Cafe
Therapy

Kontakt:

Nabídka:
Školská 30, Praha 1
723 019 553
therapy@sananim.cz
www.new.cafe-therapy.cz/restaurace

Provozuje:
SANANIM Charity Services, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Ovčí hájek 2549/64a,
Praha

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Kromě kvalitních jídel, které připravujeme výhradně ze surovin od
vybraných dodavatelů, u nás naleznete prostor pro odpočinek u skvělé
kávy, točených limonád a perfektně
vychlazeného piva. Nezastupitelné
místo v naší nabídce mají produkty
od ﬁrem, které mají rovněž sociální
přesah – můžete si u nás dát pivo
z Pivovaru Chříč. Naše kuchyně
nabízí českou klasiku okořeněnou
jídly ze světa a sezónní nabídkou.
Dostanete nejen výtečné jídlo, ale
i denní tisk a Wiﬁ připojení pro Váš
počítací stroj. Nabízíme prostor pro
uspořádání oslav i menších konferencí.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27242013
CZ27242013
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme lidem, kteří si prošli léčbou na
návykových látkách a po výkonu trestu
odnětí svobody, příležitost uplatnit se na
trhu práce. Café Therapy vzniklo v roce
2005 jako první sociální podnik v ČR typu

WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy
sociálních firem, inspirovalo se také
rakouským modelem sozialökonomische
betriebe – transitarbeit.

Reference

Nadace České spořitelny, Česká spořitelna, Pedagogická fakulta UK, SANANIM z.ú., DOX,
Lagardere, Země lidí o.p.s., Moudrý překlad, Městská divadla pražská

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

10.

Café
v Domečku

Kontakt:

Nabídka:
Jiráskova 4140, Chomutov
773 971 120
masopustgastro@gmail.com
www.chomutovskecafe.cz

Jsme kavárna ve Středisku volného
času Domeček (dříve se Domeček
jmenoval Dům dětí a mládeže).
Café v Domečku přináší do této
části Chomutova výbornou kávu
a slané i sladké a zdravé dobroty
z naší poctivé výroby. Sázíme na
kvalitní suroviny - šlehačku, máslo,
tvaroh, stejně, jako když pečete
doma.

Provozuje:
Masopust gastro s.r.o.
Adresa provozovatele:
náměstí Dr. Beneše 1919/23,
Chomutov

Dostupnost:

Chomutov

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4500601
CZ4500601
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Personál Personál Café v Domečku tvoří
lidé s různými typy zdravotního znevýhodnění. Kavárna úzce spolupracuje se

Sřediskem volného času Domeček,
propojuje lidi, má velký integrgrační
význam.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

11.

Coworkingové
družstvo Spolu

Kontakt:

Nabídka:
Hradská 280, Humpolec
603 584 550
info@coworking-humpolec.cz
www.coworking-humpolec.cz

Provozuje:
Coworkingové družstvo Spolu
Adresa provozovatele:
Hradská 280,
Humpolec

Dostupnost:

Právní
forma:

Kraj Vysočina

Družstvo

Provozujeme coworkingové centrum
v Humpolci jehož součástí je kavárna,
zasedací místnost (pro 20 lidí) a přednáškové sály (pro 50 a 100 lidí). Nabízíme klidné místo pro jednání, školení,
semináře a konference. Servírujeme
kvalitní fair trade bio kávu a kvalitní
čaje přímo od pěstitelů. Zajistíme tisk
materiálů na výkonné barevné tiskárně
formátu A3, občerstvení a propagaci
akce. Pro školení, semináře a konference k dispozici projektor, ﬂipchart,
ozvučení. Máme kvalitní připojení na
internet optickým kabelem se synchronní rychlostí až 150 Mbps. Pro
účastníky akcí zdarma. Výhodná
lokalita ve středu republiky přímo
na dálnici D1.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

07638027
CZ07638027
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Základní chod centra zajišťují osoby se
zdravotním handicapem. Připraví pro vás
občerstvení, vytisknou požadované materiály, budou o akci informovat na sociálních sítích. Prostory slouží jako komunitní
centrum pro region Humpolecka. Probíhají zde odborné a osvětové přednášky,
podnikatelské snídaně, snídaně se starostou města Humpolec, kreativní dílny,
workshopy pro různé cílové skupiny od
studentů středních škol, přes maminky
na rodičovské dovolené, podnikatele až
po seniory. Jedná se o několik akcí do týdne. Snažíme se propojovat mladé se
zkušenějšími, zdravé s nemocnými, vzdělané s méně vzdělanými. Věříme, že každý
může obohatit druhé. Jen je třeba si
naslouchat a nebát se použít svůj talent.
Vytváříme infrastrukturu pro inovační
podnikání.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

12.

Cukrárna
Čistá duše

Kontakt:

Nabídka:
Družstevní 1699, Hlinsko
773 793 737
gastro@fokusvysocina.cz
www.gastro-cistaduse.cz

Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.

Kavárna s cukrářskou výrobou.
S radostí vyrábíme opravdu kvalitní
zákusky a dorty podle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí.
Nic neskrýváme - u nás můžete
přes skleněnou stěnu náhlednout
přímo do výroby a cítit vůni právě
pečeného cukroví či zákusků.
Pečeme jak na přímý prodej, tak
i vyrábíme pro cukrárny a kavárny
či ﬁremní zákazníky v regionu Havl.
Brod, Chrudim a Ždár n. Sázavou.
Upečeme a zavezeme.

Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Hlinsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Zámecká kavárna Žďár nad Sázavou, Kavárna Hejkal Havlíčkův Brod, Vymazlená kavárna
v Havlíčkově Brodě

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

13.

Dobroty
od Luisy

Kontakt:

Nabídka:
Krkonošská 370, Tanvald
724 057 108
info@dobrotyodluisy.cz
www.dobrotyodluisy.cz

Provozuje:
Dobrá ekonomika, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Velké Hamry 501,
Velké Hamry

Dostupnost:

Mikroregion
Tanvaldsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Provozuje potravinářskou výrobnu,
prodejnu a bistro. Lahůdky, cukrářské produkty, obědy i ostatní potravinářské zboží vyrábíme z čerstvých
surovin bez použití konzervantů,
tradičními metodami za účelem zachování všech účinných látek, které
se v nich nacházejí. Pěstujeme vlastní bylinky a oživujeme staré recepty, které již byly zapomenuty.
Suroviny odebíráme od místních
farmářů, pekařů, řezníků, z blízkého
mlýna a pivovaru. Tím nejen podporujeme místní zdroje, ale současně
máme kontrolu na původ surovin.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

8270457
CZ08270457
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Umožňujeme osobám znevýhodněným
na trhu práce zapojit se ať už celým nebo
částečným úvazkem (včetně nahodilé
výpomoci) do naší činnosti. Jedná se
o osoby na mateřské dovolené, dlouhodobě pečující o jinou osobu, předdůchodového věku a osoby zdravotně a tělesně
postižené, kterým výkon této práce jejich
postižení umožňuje. Se zaměstnancem

pracujeme tak, aby zvládl nové dovednosti v rámci svých možností a cítil se být
součástí podniku. Pomáháme mu v získání více znalostí ve finanční gramotnosti, pokud to potřebuje. Celý výrobní
i prodejní proces je postaven na ochraně
přírody - šetření jejich zdrojů a využití
přírodních cyklů.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

14.

ENVIRA, o.p.s.
- Zdravá jídelna

Kontakt:

Nabídka:
Kubatova 32/1,
Praha 10
776 031 320
jirsa@toulcuvdvur.cz
www.setrnepoctive.cz

Provozuje:
ENVIRA, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Kubatova 32/1,
Praha 10

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha
a Středočeský
kraj

Obecně
prospěšná
společnost

Přijít na Toulcův dvůr za jídlem není
hřích. Denně začínáme kvalitní
surovinou, pokračujeme šetrnou
přípravou a končíme poctivou porcí.
V naší nabídce najdete tradiční
česká jídla, vegetariánskou kuchyni
i výborné dezerty. Dbáme na to,
aby byl talíř sestaven dle zásad
zdravé výživy. V sezóně vaříme
převážně ze surovin, které jsme
sami vypěstovali nebo nakoupili
od regionálních dodavatelů. Dále
nabízíme i rozvoz jídel do mateřských škol a zajišťujeme catering
pro ﬁremní i soukromé akce.
Zdravá jídelna je otevřena denně
od 11:00 do 18:00 hodin.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2131315
CZ02131315
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Našim krédem je „Šetrně k přírodě a poctivě k člověku.“ Posláním naší společnosti je
tedy vytvářet dlouhodobá pracovní místa
pro osoby se zdravotním, zejm. duševním,
postižením. Pracovní podmínky jednotlivých lidí s postižením se snažíme přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Zároveň se snažíme, aby veškerá naše činnost
byla maximálně ekologická.

Reference

KPMG Česká republika, s. r. o., Tchibo Praha, spol., s. r. o., dm drogerie markt, s. r. o.,
Pražská teplárenská, a. s., Městská část Praha 10, QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.,
Komerční banka, a. s., Základní škola Praha – Kolovraty

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

15.

e-Svačinky

Kontakt:

Nabídka:
Hlaváčova 394, Pardubice
703 822 894
petra.peskova@centrumkosatec.cz
jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz
www.esvacinky.cz

Provozuje:
Česká abilympijská asociace, z.s.,
Adresa provozovatele:
Sladkovského 2824,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Pardubice
a okolí

zapsaný
spolek

Nabízíme zdravější alternativu pokrmů dětem i dospělým. V Pardubicích
provozujeme bufety v 7 základních
a 2 středních školách, jedno ﬁremní
bistro pro zaměstnance call centra
České pojišťovny a dodáváme
občerstvení pro zaměstnance
krajského úřadu. Pečivo pro výrobu
eSvačinek máme z vlastní malé
pekárny. Svačinky vyrábíme v naší
výrobně.
Produkty eSvačinek: plněné bagety
světlé i tmavé, plněné kaiserky,
sýrové bulky, anglické rohlíky, rozinkové bulky a sladké koláče, zeleninové misky a saláty, ovocné misky,
jogurty a tvarohy, pomazánky
a samostatné pečivo.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67363156
CZ67363156
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Pracovní pozice v pekárně a výrobně
zdravých svačinek jsou obsazené lidmi se
zdravotním hendikepem, na jejichž výběru aktivně spolupracujeme s Úřadem
práce v Pardubicích. Díky rozsáhlé síti
prodejních míst zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné také na pozicích řidičů
a prodavačů v 9 školních bufetech a 1 firemním bistru. Aktivně podporujeme
lokální ekonomiku Pardubicka, protože
se snažíme maximum surovin pro eSvačinky a ostatního sortimentu pro bufety
a bistra odebírat od místních dodavatelů
a výrobců.

Reference

Krajský úřad Pardubický kraj, Generali Česká pojišťovna, Multitrans, BK JIP Pardubice

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

16.

Hospoda,
Sdužení Neratov

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
494 599 170
marie.barvinkova@neratov.cz
www.neratov.cz

Neratovská hospoda sídlí pod
kostelem v budově u silnice v nově
rekonstruovaných prostorách.
Nabízí 40 míst a další prostor na
přilehlé terase. Pro své hosty
připravuje stálé i denní menu
a zajišťuje také pořádání rodinných
oslav a akcí. Menu je zaměřené na
pokrmy tradiční české kuchyně,
nechybí min. jedno jídlo bezmasé
a sladké zákusky. Vlajkovou lodí je
místní pivo Prorok.

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V kuchyni i při obsluze našli uplatnění
rovněž lidé s postižením. Taková obsluha
se často setkává s milým přijetím hostů.
Práce obsluhy v hospodě je i pro zdravého člověka mnohdy náročná. O to více si
vážíme zaměstnanců s hendikepem. Za
to, že v týdnu, ale hlavně o víkendech, kdy
se hospoda zcela zaplní hosty, vše v rámci

možností zvládnou a zachovají klidnou
hlavu. A dík patří právě i návštěvníkům bez nich by hospoda neměla opodstatnění. Nákupem v neratovském obchodě
podpoříte činnost Sdružení Neratov.
V nabídce jsou výrobky z chráněných
dílen.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

17.

Kavárna
Bez konce

Kontakt:

Nabídka:
Nám. starosty Pavla 4, Kladno
734 319 676
roman.andel@startujeme.cz
www.startujeme.cz

Provozuje:
Startujeme, o.p.s.

Jsme divadelní kavárna u dětského
divadla Lampion. Rádi Vás přivítáme
v příjemném prostoru s dobrou fair
trade kávou, kvalitními víny a domácími dezerty, které si sami vyrábíme
v naší pekárně Na Návsi.
Ceny občerstvení jsou na místní
poměry nízké. Nabízíme příjemnou
atmosféru s dětským koutkem,
krbem a knihovnou. Kavárnu je možné si taky rezervovat na soukromé
akce, dětské oslavy, narozeniny.

Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Kladno

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28969839
CZ28969840
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením.
Naším cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro lidi, kteří jsou trvale odsouváni
mimo běžnou společnost. Chceme ukázat, že dokáží být prospěšní sobě i ostatním. Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát
se založenýma rukama a čekat, co přijde.
Zaměstnáváme lidi s mentálním postižením na pomocných pozicích baristů,
barmanů a kuchařů. Pracují s podporou
pracovních asistentů - profíků ve svém
oboru a za svou práci dostávají mzdu.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

18.

Kavárna
Bílá vrána

Kontakt:

Nabídka:
Ve Smečkách 5, Praha 1
777 913 411
provozni@pohoda-help.cz
www.kavarnabilavrana.cz

Provozuje:
POHODA - společnost pro normální
život lidí s postižením, z.ú.
Adresa provozovatele:
Roškotova 1737/6,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Ústav

Kavárna Bílá vrána nabízí klidné
prostředí v centru Prahy, s volným
přístupem k internetu, dětským
koutkem a bezbariérovým sociálním
zařízením. Zaměřujeme se na přípravu
jednoduchého, ale chutného občerstvení z čerstvých surovin. Na přípravě
i obsluze zákazníků se podílejí pracovníci s mentálním postižením. Nabízíme
férovou kávu, širokou škálu nealkoholických nápojů a kvalitní moravská vína.
V průběhu celého dne Vám připravíme
saláty, toasty, slané i sladké palačinky.
Budete moci ochutnat námi pečené
dezerty. Kavárnu lze využít k ﬁremním
i soukromým akcím, včetně občerstvení,
které vám připravíme. K dispozici
máme také prostor školící místnosti
se samostatným sociálním zařízením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

68380216
CZ68380216
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme dospělé lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, kteří doposud nedostali příležitost se realizovat
v práci, ale i absolventy praktických škol
a časově omezených tréninkových programů. Svým zaměstnancům s postižením umožňujeme:
• setrvat v dlouhodobém pracovním
vztahu, ve kterém získávají jedinečné
zkušenosti pro jejich další pracovní
uplatnění,
• vydělat si finanční prostředky, kterými
si významně zlepšují svou finanční
situaci,

• být v bohatém společenském kontaktu,
• posilovat se tak v sociálních a komunikačních dovednostech,
• získat větší sebejistotu, sebevědomí
a samostatnost v rozhodování a plnění
úkolů. Podporou v zaměstnání jim jsou
kolegové bez mentálního znevýhodnění. Přestože jsou někteří z nich také
omezeni v důsledku zdravotního nebo
jiného znevýhodnění.

Reference

Alza, AVAST, AVPO ČR, Byznys pro společnost, Council on International Educational
Exchange, Inc. (CIEE), CpKP střední Čechy, Česká alzheimerovská společnost, Česká
spořitelna, ČEZ a.s., Člověk v tísni – Festival Jeden svět, ČSOB, Dejvické divadlo,
Glaxosmithkline, Hračkotéka, Neziskovky.cz, NF ČEZ, NGO Market, O2, People, Planet,
Proﬁt, o.p.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, a mnoho dalších.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

19.

Kavárna
Kosatec

Kontakt:

Nabídka:
Sladkovského 2824, Pardubice
774 554 729
info@centrumkosatec.cz
tomas.cipra@centrumkosatec.cz
www.kavarnakosatec.cz

Provozuje:
Česká abilympijská asociace, z.s.,
Adresa provozovatele:
Sladkovského 2824,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Pardubice
a okolí

zapsaný
spolek

Nabízíme tyto služby: provoz bezbariérové kavárny, možnost objednání
polévky dle polévkového listu, catering
(vlastní produkty z pekárny, výrobny
studené kuchyně – projekt eSvačinky,
tréninkové kuchyně, domácí dezerty,
domácí limonády), doplňkový prodej
(výrobky z dílen s vymezenými místy
pro OZP - keramická a šicí dílna),
catering na akcích v Centru Kosatec
i na akcích výjezdních, pronájmy prostor
Centra Kosatec (dětské oslavy, svatební
hostiny, soukromé, školní i ﬁremní akce
a oslavy, školení, konference, vánoční,
stužkovací a maturitní večírky), zahrada
s dětskými atrakcemi (pískoviště,
basketbalové koše, zahradní domek,
dřevěná mašinka), výstavní prostor
pro lokální umělce.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67363156
CZ67363156
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V kavárně zaměstnáváme výhradně osoby zdravotně znevýhodněné nebo invalidní důchodce a dáváme tak možnost
pracovní seberealizace lidem ze skupiny,
která má omezené možnosti pracovního
uplatnění na otevřeném trhu práce.
Zároveň přispíváme k jejich sociálnímu

začleňovaní prostřednictvím jejich úzkého kontaktu s návštěvníky kavárny z řad
široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že
kavárna je kompletně bezbariérová, jsme
ideálním místem pro pracovní i soukromé
setkávání lidí s omezenou možností
pohybu.

Reference

Czechinvest agentura pro podporu podnikání a investic, ČSOB pojišťovna,
Enteria holding, Faurecia, JHV Group, Stako, K2P, Days menu

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

20.

Kavárna
Mezi Řádky

Kontakt:

Nabídka:
Štefánikova 40, Praha 5
734 319 676
etincelle@etincelle.cz
roman.andel@etincelle.cz
www.etincelle.cz

Provozuje:
Etincelle, o.s.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Spolek

Připravíme Vám fairtradovou kávu
v bio kvalitě, ke snídani doporučujeme čerstvé a voňavé pečivo z naší
pekárny a třeba míchaná vajíčka, rádi
Vám nabídneme i lehké obědy v podobě salátů, polévek nebo těstovin.
Pochutnat si můžete také na dezertech, palačinkách, francouzském
koláči quiche a dalších dobrotách.
V naší kavárně máme rovněž pekařství. Nechybí tedy několik druhů
chleba, a slané i sladké pečivo.
Kavárna je přímo propojená
s knihovnou, kde probíhají veřejná
čtení a vystoupení umělců.
U nás se najíte i bez lepku!

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27009106
CZ27009106
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo běžnou společnost. Chceme ukázat, že dokáží být prospěšní sobě i ostatním. Nechtějí,
stejně jako my, jen tak stát se založenýma
rukama a čekat, co přijde. Provozujeme
kavárnu, kde zaměstnáváme lidi s mentálním postižením. K dobře odvedené
práci jim pomáhají pracovní asistenti a sociální pracovníci.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

21.

Kavárna
Modrý domeček

Kontakt:

Nabídka:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Řevnice
606 478 831
provoz@spoleknaruc.cz
www.modrydomecek.cz

Provozuje:
Náruč, z.s.
Adresa provozovatele:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice

Dostupnost:

Právní
forma:

Řevnice

Spolek

Kavárna je vyhlášeným místem
pro setkávání všech genarací
návštěvníků z celého Poberouní.
Byla otevřena v roce 2007 a po celou
dobu si drží vysoký standard kvality
svých služeb. Zaměstnává lidi
s různým typem zdravotního
postižení. Veškerý sortiment je
poctivá ruční výroba jak podle
tradičních receptů, tak i podle
nových trendů. Pekařské a cukrářské
výrobky skvěle ladí s výběrovou
kávou a domácími limonádami.
Lehké obědy potěší hlavně
vegetariány. Kavárna disponuje
i reprezentačními prostory pro
oslavy, společné setkávání
a vzdělávání.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

70106339
CZ70106339
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Spolek Náruč je poskytovatel pracovních
míst na chráněném trhu práce s dlouholetou historií. Zaměstnává více jak 50 %
osob s různým typem zdravotního postižení. Náruč spolupracuje s místními dodavateli, poskytuje služby, které jsou
žádané a podporuje komunitní život
v Řevnicích.

Reference

spokojení zákazníci kavárny z Řevnic a okolí, místní spolky, organizace, státní správa,
neziskové organizace

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

22.

Kavárna
Vrátka

Kontakt:

Nabídka:
L. Pokorného 42, Třebíč
776 840 468
kavarna@vratka.cz
www.vratka.cz

Provozuje:
Vrátka, z.s.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Právní
forma:

Třebíč

Spolek

Ochutnat u nás můžete kávu a další
nápoje, ale také zákusky, které připravujeme přímo v naší pekárně.
Nejedná se tedy o zboží dodávané
velkými řetězci, ale o zákusky, jejichž
chuť bude jistě srovnatelná s těmi,
které Vám pekla maminka či babička.
Používáme staré tradiční postupy,
čerstvé suroviny, máslo a pravou
vanilku. Vyrábíme ale i bezlepkové
varianty pečiva a pochutiny splňující
moderní výživové trendy. Naše prostory jsou samozřejmě plně bezbariérové. Vozíčkáři jsou u nás vítáni.
Kavárnu si můžete pronajmout i pro
Vaši rodinnou oslavu či posezení
s přáteli a objednat si občerstvení
podle Vaší chuti. Najdete nás v třebíčské židovské čtvrti.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22681841
CZ22681841
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce a tím
žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se
k lepšímu mění pohled místních na práci
lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

23.

Komuniké, o.p.s.
- Rettigovka

Kontakt:

Nabídka:
Mařákova 280, Litomyšl
775 534 977
komunike2@email.cz
www.rettigovka.eu

Provozuje:
Komuniké, o.p.s.

Jsme jídelna v Litomyšli, vaříme
každý den jeden druh polévky
a tři druhy hlavních jídel, z toho
vždy jedno vegetariánské a dva
až tři druhy salátů. Po obědě si
u nás můžete dát dle chuti kávu
nebo čaj a sladký zákusek vyrobený
v naší kuchyni. Našimi zaměstnanci
jsou osoby s různými typy a stupni
tělesného i duševního postižení.
Spolupracujeme s organizacemi
pečujícími a podporujícími osoby
znevýhodněné na trhu práce.

Adresa provozovatele:
Jaselská 778,
Litomyšl

Dostupnost:

Litomyšl

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28795971
CZ28795971
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváním hendikepovaných osob
ukazujeme "majoritní" části populace, že
i tito lidé jsou schopni zapojení do pracovního procesu. Přidanou hodnotu, potvrzenou i našimi kolegy-zaměstnanci,
vidíme právě v začlenění různě zdravotně
hendikepovaných do pracovního a tím
i mimopracovního kolektivu. Mohou se
cítit potřební, chtění a důležití a to jim dodává sebevědomí i v běžném životě. Mimo jiné i to, že musejí vstát a jít do práce,
dává jejich životu pro mnohé tolik potřebný řád a v neposlední řadě možnost
alespoň na chvíli zapomenout na své
zdravotní peripetie.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

24.

Kruh zdraví
- Chrudim plus
s.r.o.
Kontakt:

Poděbradova 79, Chrudim
732 277 628
jidelna@kruhzdravi.cz
www.kruhzdravi.cz

Provozuje:
Kruh zdraví - Chrudim plus s.r.o.
Adresa provozovatele:
Poděbradova 79,
Chrudim

Dostupnost:

Chrudim,
Pardubický kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Nabídka:
Jsme Alternativní jídelna v centru
Chrudimi. Poskytujeme zdravé stravování po celý den - tj. snídaně, svačiny,
obědy a večeře. Naše pokrmy připravujeme z kvalitních sezónních surovin
bez chemických látek. Uspokojíme
hosty s různými stravovacími potřebami / jídla bez lepku, vegetariánská,
veganská /. Oblíbené jsou naše
moučníky a dezerty a široký okruh
zákazníků pravidelně kupuje náš
celožitný kváskový chléb, který máme
certiﬁkovaný jako „regionální produkt“.
Velmi rádi organizujeme na požádání
besedu o zdravém stravování s ochutnávkou pro všechny věkové kategorie.
Realizujeme také cateringové služby
na rodinné i ﬁremní události.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4580656
CZ04580656
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Společenská prospěšnost našich podnikatelských aktivit spočívá zejména v poskytování zdravého stravování široké veřejnosti, organizování besed a workshopů zdravého životního stylu a vaření,
zabezpečování zdravých svačin studentům našeho gymnázia, vybudováním
otevřeného prostoru pro setkávání lidí

podobného smýšlení. Náš pracovní kolektiv je tvořen z 60 % osobami z cílových
skupin, kterým věnujeme velkou podporu a pozornost. Všechny naše činnosti
směřují ke zkvalitňování života širokého
okruhu našich zákazníků, strávníků i zaměstnanců – tzn. šíření principů zdravého
životního stylu.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

25.

Jídelna
Neratov

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
733 740 389
sdruzeni@neratov.cz
vendulka@neratov.cz
www.neratov.cz

Zajišťujeme snídaně, obědy
a večeře turistům a rekreantům
z Chaty Neratov a také uživatelům
neratovského chráněného bydlení,
zaměstnancům sdružení i zájemcům
z řad chatařů a obyvatel okolních
osad.
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Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jídelna Kuchyň nabízí postiženým nejen
možnost pracovního uplatnění, ale také
se pod dohledem asistentů učí sami vařit.
Zvláště pro ty s mentálním postižením je
tak běžná věc jako zajištění stravy opomíjenou součástí. Díky přípravě jídel
z předem připraveného jídelníčku si tyto

návyky přirozeně osvojí. Jedním z poslání
Sdružení Neratov je učit znevýhodněné
lidi samostatnosti. Zde mají optimální
příležitost. Stravováním se v naší jídelně
tak pomáháte těmto lidem k samostatnějšímu životu.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

26.

Naproti, o.p.s.
Laskavárna

Kontakt:

Nabídka:
Svitavská 6/5,
Moravská Třebová
739 048 496 - manažerka,
733 741 415 - Laskavárna
laskavarna@seznam.cz
www.laskavarna.cz

Provozuje:
Naproti, o.p.s..
Adresa provozovatele:
Svitavská 6/5,
Moravská Třebová

Dostupnost:

Moravská
Třebová

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Vyrábíme vlastní dortíky, a to i bezlepkové, palačinky, koláčky, domácí
limonády, mléčné ovocné koktejly
a spoustu dalších dobrot. Dorty i koláče
vyrábíme také na zakázku celé - "TO GO".
Laskavárna - laskavá kavárna se svým
laskavým a poctivým přístupem k zákazníkům snaží vytvořit co nejpříjemnější
atmosféru, kterou dokresluje i stylový
interiér a posezení v dřevěné pergole,
která je díky zasklení a možnosti vytápění využívána celoročně. Malý dětský
koutek jistě udělá radost nejen dětem.
Protože Laskavárna je bezbariérová vč.
WC, mohou sem zavítat i osoby se ZTP.
V letních měsících k nám rádi zavítají
i cyklisté, protože mohou se svými koly
zajet až k pergole a dát si třeba točené
pivo... Mimo provozní dobu kavárny
vyrábíme svačinky pro školáky, které
denně dodáváme až do tříd.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28819063
CZ28819063
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V Laskavárně pracují za podpory zdravých především lidé se ZP. Snažíme se
"bourat bariéry" a umožnit našim pracovníkům uplatnit se jak profesně, tak především společensky. Za největší přidanou
hodnotu považujeme skutečnost, že může existovat fungující podnik, který dovede vytvářet pracovní místa pro zdravotně
znevýhodněné tím, že prodává vlastní
výrobky a zároveň laskavým přístupem

k hostům umí vykouzlit i příjemné prostředí. Věříme, že naši hosté odcházejí
z Laskavárny nejen s příjemným pocitem,
že svou útratou podpořili zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných osob, ale také se sem rádi vracejí za lahodnou kávou
či skvělým dortíkem. Mimo jiné je Laskavárna také důstojným místem, kde se pravidelně střídají výstavy převážně místních
či regionálních výtvarníků.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

27.

Naše Café

Kontakt:

Nabídka:
Dolní náměstí 173/15, Olomouc
731 380 822
kavarna@nasecafe.cz
www.nasecafe.cz

Provozujeme kavárnu Naše Café.
Specializujeme se na kvalitu. Pro
kávu máme vlastní směs, praženou
v olomoucké pražírně Kafe Kodo,
na mlýnku máme dále jednodruhové kávy z pražíren celého světa.
Všechno sladké a slané z naší
nabídky si sami vyrábíme v naší
výrobně z prvotřídních surovin.
17

Provozuje:
Sociální družstvo Stabilita Olomouc
Adresa provozovatele:
Lafayettova 47/9,
Olomouc

Dostupnost:

Právní
forma:

Olomouc

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29451671
CZ29451671

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby po léčbě závislosti
kteří se vracejí či jdou poprvé do běžného
života. Často nikde nepracovali, nemají
žádnou zkušenost s legální prací. Společně s naší mateřskou organizací P-centrem
(kde jsou zaměstnanci z řad CS v programu doléčování) koordinujeme jejich
vstup do běžného života. Zaměstnáním
v našem podniku získají nejenom

zkušenosti z legálního zaměstnání (součástí je profesní individuální plán rozvoje), ale získají být součástí rozvinuté komunity okolo kavárny (specifický problém závislostní oblasti je nutnost
vytvoření nového společenství v novém
městě). Zaměstnání v našem podniku má
větší přesah, než jen pracovní rovinu.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

Pražírna
Drahonice

Kontakt:

Nabídka:
Drahonice 15, Vodňany
776 611 242
prazirnadrahonice@seznam.cz,
prokop@centrummartin.cz
www.prazirnadrahonice.cz

Provozuje:
A MANO s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chelčického 911/2,
Praha 3

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Těm z Vás, kteří vyžadují vysokou kvalitu,
hledají dobrou českou značku s rozumnou cenou a v neposlední řadě také
chtějí přispět k smysluplné věci,
představujeme sortiment naší pražírny
v Drahonicích v Jižních Čechách. Náš
podnik, který vznikl s cílem vytvářet
a udržovat pracovní místa pro osoby se
zdravotním postižením, se snaží právě
tyto atributy beze zbytku naplňovat.
Při pražení kávy i při přípravě ovocných
čajů, sirupů, sušeného ovoce a dalšího
zboží z naší nabídky dbáme na to,
abychom svým zákazníkům poskytovali
jen takové produkty, jejichž výroba
probíhá tradičními metodami a za použití osvědčených receptur. Chceme také,
aby naše výrobky přispívaly k pohodě
a pokud možno ke zdravému životnímu
stylu jejich konzumentů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24679852
CZ24679852

28.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ručíme proto za kvalitu a původ používaných surovin, na jejichž zpracování se významnou mírou podílejí lidé, jimž zdravotní hendikep do značné míry zúžil
možnosti získat uplatnění na trhu práce.
Veškerá naše produkce je výsledkem
sociálního podnikání, jehož smyslem není
maximalizace zisku, ale trvalá udržitelnost vytvořených pracovních míst. Našim

cílem proto není kvantita na úkor kvality,
ale dlouhodobě vysoký standard za
přiměřenou cenu a tedy spokojený zákazník, který se bude k našim výrobkům
vždy rád vracet. V Chráněné dílně Pražírny Drahonice nachází své stálé zaměstnání na 30 lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Československá obchodní banka a.s., Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 10,
Hypoteční banka a.s., Alzheimer centrum s.r.o., Delmart s.r.o.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

29.

První
Písecká
Polívkárna
Kontakt:

Nabídka:
Chelčického 53/7, Písek
776 611 242
socialni.institut@seznam.cz
www.piseckapolivkarna.cz

Provozuje:
Sociální Institut s.r.o.
Adresa provozovatele:
Jakutská 1205/21,
Praha

Dostupnost:

Písek

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Písecká Polívkárna nabízí každý den
3 různé polévky, každý den čerstvé,
jen z opravdické zeleniny a kvalitního
masa. Jako českou klasiku a stálou
nabídku máme připravenu luxusní
gulášovku. Druhou polévkou je vždy
zeleninový krém a třetí polévkou
něco ze světa. K polévkám máme
připraveno skvělé pečivo, které si
sami pečeme. Ručíme proto za
kvalitu a původ používaných surovin,
na jejichž zpracování se významnou
mírou podílejí lidé, jimž zdravotní
hendikep do značné míry zúžil
možnosti získat uplatnění na trhu
práce.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2816989
CZ02816989
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V Písecké Polívkárně nachází své stabilní
zaměstnání na 10 osob se zdravotním postižením. Zaměstnanci Písecké Polívkárny
jsou zejména mladí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, pro které
je toto zaměstnání nejen dostupným
zdrojem pravidelného příjmu a místem
pro získání nových praktických dovedností, ale také možností pro integraci
do nového kolektivu. To přispívá ke

zvyšování sebevědomí a pocitu odpovědnosti a ke zvyšování dalších sociálních dovedností. Veškerá naše produkce je výsledkem sociálního podnikání, jehož
smyslem není maximalizace zisku, ale trvalá udržitelnost vytvořených pracovních
míst. Našim cílem proto není kvantita na
úkor kvality, ale dlouhodobě vysoký standard za přiměřenou cenu.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

30.

Restaurace
U Zlatého
beránka
Kontakt:

Nabídka:
Hošťálkovo nám. 138, Žatec
774 680 013
uzlatehoberankazatec@gmail.com
www.zlatyberanekzatec.cz

Provozuje:
PROMETHEUS Eﬀect, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Husova 1200,
Žatec

Dostupnost:

Žatec

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Nabízíme tyto služby: hostinskou
činnost (polední nabídka jídel,
kavárna, každou sobotu - palačinkárna), catering, doplňkový prodej
mýdel vlastní výroby (suvenýr).
Restaurace U Zlatého beránka
navazuje na historii ﬁrmy z období
první republiky. Hostinec tehdy
sloužil pro občerstvení a současně
poskytoval ubytování pro hosty
i ustájení pro jejich koně.
I v současnosti nabízíme pod
jednou střechou více služeb
- restauraci, kavárnu, catering,
ubytování v soukromí a dvě zajímavé expozice (Jedová chýše,
muzeum Retro Computer).

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28740572
-
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby v režimu prostupného
zaměstnávání. Usilujeme o to, aby se při
výkonu práce zohlednily jejich seberealizační tendence. Současně nabízíme

zaměstnancům psychosociální oporu
a ubytování. Aktivně podporujeme lokální ekonomiku, spolupracujeme s místními firmami na rozvoji turistického ruchu
v Žatci.

STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

31.

TA KAVÁRNA

Kontakt:

Nabídka:
Na Topolce 1b, Praha 4
241 083 550
a.svachova@boruvkapraha.cz
www.takavarna.cz

Provozuje:
Borůvka Praha o.p.s.
Adresa provozovatele:
V pevnosti 13/4,
Praha 2

Dostupnost:

Praha

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Nabízíme příjemné posezení v bezbariérové kavárně, s milou a ochotnou
obsluhou v hezkém prostředí v novém
rehabilitačním pavilonu Jedličkova
ústavu, Na Topolce 1B, Praha 4.
TA KAVÁRNA slouží k besedám
a produkcím studentů, koncertům,
výstavám nebo jen klidnému posezení
s přáteli. Své útočiště zde najdou
i maminky s malými dětmi, které velmi
rády využívají náš velký dětský koutek
s pestrým vybavením. V nabídce
najdete skvělou kávu a čaj, mléčné
koktejly a zmrzlinové poháry, výborné
dorty, pečivo a polévky. Kavárna
zaměstnává osoby s tělesným
postižením a umožňuje jim získání
pracovní praxe. Jsme poskytovateli
náhradního plnění.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67985351
CZ67985351
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STRAVOVÁNÍ ( KAVÁRNY, RESTAURACE,
JÍDELNY, BISTRA APOD. )

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
TA KAVÁRNA zaměstnává osoby s tělesným postižením a také v ní probíhá
intenzivní pracovně-tréninkový program
s názvem „Pracuji, tedy jsem". Pracovní
trénink je určen pro lidi s tělesným
postižením, kteří mají malou či žádnou
pracovní praxi, či jsou po úrazech a snaží

se vrátit na trh práce. Je zaměřen na
získání pracovních zkušeností a nácvik
zvládání pracovní zátěže srovnatelné se
zaměstnáním v běžných podmínkách,
pomáhá s hledáním práce po skončení
tréninku.

Reference

„Výborný nápad na podporu hendikepovaných. Obsluhu zajišťují sami za podpory vedoucího.
Vhodné pro všechny." „Příjemné místo, dobrá káva i něco malého k snědku, mošty a spousta
dalších věcí. Milý personál. Byl jsem tady na hudebním vystoupení, doporučuji." „Vynikající káva,
skvělá obsluha, pohodlný gauč, spousta místa pro sebe. Člověk si může vychutnat kávu, aniž by
byl někým rušen ve stísněném prostoru, jak to často bývá jinde." Zdroj: recenze na Googlu

TEXTIL
výroba, recyklace, re-use
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AREVAL s.r.o. Karviná
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Dílna švadlen Borůvka
družstvo TEXman
Elpida, o.p.s.
enveroSHOP
Ezop plus s.r.o.
ChariTEX
Chráněné dílny Kopeček
Chráněné dílny Vlaštovičky Opava
LaDílna
Lemanta s.r.o.
MYJÓMI družstvo invalidů
Na ramínku
Prádelna a šicí dílna Chotěboř
Šicí a rukodělná dílna BOTUMY
Šicí dílna
Textilní dílna Charita sv. Alexandra
Tkalcovská dílna Domova sv. Anežky
U Krejčíků

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

1.

AREVAL s.r.o.
Karviná

Kontakt:

Nabídka:
Vendryně 215, Vendryně
773 385 312
info@areval.cz, stula@areval.cz
www.areval.cz

Provozuje:
AREVAL s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vendryně 215,
Vendryně

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Šijeme na zakázku běžný textil
(košile, montérky, polštáře, zástěry,
ubrusy, povlečení, …), ale i speciální
obaly na přístroje, lodní motory,
rybářské vaky apod.
Plastovým taškám odzvonilo, šetřeme společně přírodu. Taška z naší
dílny unese nákup, knihy, dobře vypadá, dobře se nosí a určitě s vámi
vydrží tak dlouho, jak jen jí to sami
dovolíte. Praktické baťůžky pro
každý den. Je to nejlepší pomocník,
kterého oceníte na jakékoliv cestě
dlouhé, krátké, pěšky, na kole.
Baťůžek schová vše potřebné a vy
budete mít volné ruce k objevování.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6626530
CZ06626530
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TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme chráněná pracovní místa pro
několik desítek lidí s větším či menším
zdravotním postižením. Naší filozofií je,
aby lidé, kteří jsou její nedílnou součástí
pracovali rádi a s láskou a tu přenášeli do
výrobků, na nichž se podílejí a tím ji přenesli až ke koncovému zákazníkovi. Díky
tomu, že zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, můžeme firmám s ví-

ce než 25 zaměstnanci nabídnout výrobky a služby v rámci náhradního plnění.
Firmy tak mohou výrazně snížit své daňové náklady a co hlavní, mohou pomoci
podpořit OZP v jejich seberealizaci a dát
jim práci. Věřte, že tito lidé mají mnohem
větší chuť pracovat, byť je to pro mnohé
z nich velmi komplikované.

Reference

SAPRO s.r.o., MANLOMKA s.r.o., Rybářské potřeby Charlie

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

2.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Kontakt:

Nabídka:
Husova 319, Broumov
491 524 342
diakonie@diakoniebroumov.org,
hendrichovsky@diakoniebroumov.org
www.diakoniebroumov.cz

Provozuje:
Diakonie Broumov, sociální družstvo

Sběr použitého šatstva a dalších
drobných věcí z domácností, třídění,
recyklace, výdej použitého šatstva,
textilu, obuvi, hraček. Při sběru
použitého textilu v obcích a městech
po celé České republice odkloní
Diakonie Broumov použitý textil
z komunálního odpadu, ze kterého
pak je možno následně až 70 %
smysluplně využít. Výrazně tak
působí jako prevence vzniku odpadů.
Materiální pomoci potřebným. Dále
pak ubytovací služby pro osoby bez
domova.

Adresa provozovatele:
Husova 319,
Broumov

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

49289977
CZ49289977
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Předmětem činnosti družstva je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost
směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti
s přednostním uspokojováním místních

potřeb a využíváním místních zdrojů
podle místa, sídla a působnosti sociálního
družstva, zejména v oblasti vytváření
pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

3.

Dílna švadlen
Borůvka

Kontakt:

Nabídka:
V Pevnosti 4, Praha 2
241 083 281
svadlenky@boruvkapraha.cz
www.boruvkapraha.cz/
provozovny/dilna-svadlen

Provozuje:
Borůvka Praha o.p.s.
Adresa provozovatele:
V Pevnosti 13/4,
Praha 2

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Nabízíme zakázkovou výrobu textilních výrobků od tašek, batohů,
vánočních přání, přes různé typy
textilních dekorací, textilních
reklamních předmětů a úprav oděvů. Jsme poskytovatelem náhradního plnění. V Dílně švadlen Borůvka
jsou vytvořena pracovní místa pro
švadleny s handicapem, které mají
po skončení studia základní dovednosti z oboru šití oděvů, ale uplatnit
se na trhu mezi zdravými švadlenami je vzhledem k jejich speciﬁckým
potřebám (např. bezbariérového
pracoviště) velmi složité.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67985351
CZ67985351
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vytváříme pracovní místa pro lidi s tělesným postižením, kteří u nás mohou
uplatnit své dovednosti i přes jejich
zdravotní omezení. Snažíme se o vytvoření reálné pracovní zkušenosti, která je
ale v bezpečném prostředí, v místě, kde
se zaměstnancům dostane dostatečné

podpory, aby mohli pracovat a cítit se
dobře. Hlavním cílem naší činnosti je
nejenom samotné zaměstnávání, ale
také zmenšení izolace lidí s handicapem
a podpora jejich osobního rozvoje, sebevědomí a pocitu, že někam patří a uplatní
se.

Reference

„S Borůvkou jsme začali spolupráci v podobě mého secondhandu na mých webových stránkách
a jsem moc ráda, že jsem se dostali i k tomu, že se věci přímo vyrábějí. Udělali krásné batůžky
k příležitosti oslav mého desetiletí na scéně. Fanouškům se moc líbí, jsou vkusné, kvalitní,
pořádné a i já je ráda využívám. Je to jeden z těch kousků, na které jsem ve svém obchůdku
moc pyšná a doufám, že se naše spolupráce s Borůvkou ještě rozšíří. Jsem zvědavá co vymyslíme
příště, poněvadž jsou opravdu schopní." Ewa Farna

„Švadlenky za společnosti Borůvka mají profesionální a přátelský přístup. Nabídli nám
perfektní řešení, které maximálně splňovalo naše požadavky na provedení a funkčnost
maskota. 3D maskot plně odpovídá kreslenému návrhu. Švadlenky poskytují služby na
naprosto profesionální úrovni, jak již jsme se několikrát přesvědčili a pokud budeme potřebovat,
rádi se na ně obrátíme znovu." Lucie Václavková, Pojišťovna České spořitelny

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

4.

družstvo
TEXman

Kontakt:

Nabídka:
Hejnická 165, Liberec 31
724 083 133
svacinova@texman.cz
www.texman.cz

Provozuje:
družstvo TEXman
Adresa provozovatele:
Třešňová 623/12,
Liberec

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Navrhujeme a vyrábíme přikrývky, polštáře a ložní prádlo, kterými vybavujeme
hotely a penziony v celé České republice.
Naše lůžkoviny se osvědčily také ve zdravotnictví a v sociálních službách. Naším
cílem je vyrábět funkční lůžkoviny s dlouhou životností. Důležitá je pro nás kvalita
za cenu, která je dostupná i pro zařízení
hospodařící s omezeným rozpočtem.
Používáme převážně materiály od českých
dodavatelů, u kterých garantujeme
standard kvality doložený certiﬁkáty
a navíc je všechny osobně zkoušíme
a testujeme. Snažíme se porozumět
potřebám našich zákazníků, jednáme
s nimi často osobně a ke každé zakázce
přistupujeme individuálně. Na zakázku
šijeme také bytový textil, jednoduchou
konfekci, vybavení pro ubytovací zařízení,
hotely, školy, restaurace apod.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22800212
CZ22800212
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nevytváříme pracovní místa, vytváříme
příležitosti. Příležitosti k rozvoji. Pracovní
výkon neposuzujeme pomocí norem, důležitější je u nás kvalita odvedené práce,
spolupráce a vzájemný respekt. Každý si
může vyzkoušet různé pracovní činnosti
a vybrat si tu, která mu nejvíce vyhovuje.

Zajímáme se o to, co kdo umí, a ne o to, co
kdo kvůli svému hendikepu nezvládá.
Samozřejmostí je, že našim zaměstnancům poskytujeme podporu ve složitých
životních situacích a pomáháme jim proplout nástrahami pracovního i soukromého života.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

5.

Elpida, o.p.s.
ponožky
od babičky
Kontakt:

Nabídka:
Na strži 1683/40, Praha
725 571 844
ponozky@elpida.cz
brona.hilliova@elpida.cz
www.elpida.cz/ponozky

Provozuje:
Ponožky od babičky - Elpida, o.p.s.

Sbíráme a recyklujeme starou
nepotřebnou vlnu. Posíláme ji
pletařkám, které z ní upletou
originální teplé ponožky a dostanou
za ně honorář. Prodáváme je
v našem e-shopu, na trzích či
prostřednictvím smluvních prodejců.
Ponožky nabízíme i ﬁrmám jako
dárek pro jejich partnery a zaměstnance. Prodejem získáváme ﬁnanční
prostředky, kterými podporujeme
aktivity pro seniory ve vzdělávacím
a kulturním Centru Elpida.

Adresa provozovatele:
Na strži 1683/40,
Praha

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27948706
CZ27948706
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Recykluje nepotřebnou vlnu a přízi. Zaměstnává pletařky v důchodu i v invalidním důchodu. Výtěžkem z prodeje pod-

poruje programy pro seniory ve vzdělávacím a kulturním centru pro seniory Centru Elpida.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

6.

enveroSHOP

Kontakt:

Nabídka:
Rýdlova 38/1, Říčany
774 227 657
enve@enveroshop.cz
www.enveroshop.cz

Šijeme, tiskneme sítotiskem
a prodáváme zdravé oblečení
z biobavlny, bambusu a dalších
přírodních materiálů. Upcyklujeme
textil a vytváříme doplňky do
bezodpadové domácnosti, ozdobné
a úložné sáčky, textilní dekorace,
dárky pro ﬁrmy.

Provozuje:
Enve ART s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Strouhy 227,
Herink

Dostupnost:

Celá ČR,
(www.enveroshop.cz)

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4582179
CZ04582179

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme z principu založeni jako sociální
firma. Vytváříme pracovní místa pro lidi
z oblasti Říčan u Prahy, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů obtížně hledají práci. Například pečují o handicapované dítě nebo ze zdravotních důvodů

nemohou pracovat na celý úvazek. Formou franšízy nebo pobočky můžeme
vytvořit malé pracoviště pro znevýhodněné osoby na trhu práci kdekoli v České
republice. Máme vlastní know how pro
sestavení efektivní pracovní skupiny.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

7.

Ezop plus
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Nábřeží 5574, Zlín
603 882 858
info@ezopdesign.cz
uhrikova@i-ezop.cz
www.ezopdesign.cz

Provozuje:
Ezop plus s.r.o.
Adresa provozovatele:
Chrastěšov 60,
Vizovice

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Firemní dárky nejen pro odpovědné ﬁrmy.
Dáme novou tvář, vyrobíme nový obal
nebo potřebný produkt z již nevyužitých
materiálů. Upřednostňujeme naše materiály, které jsou potištěny ekologickými
barvami. Vyrobíme z nich různé obaly,
např. přepravní obálky, obaly na knihy,
dokumenty, tašky, přesazovací podložky,
pytle na hračky, oděvy aj., obal na sazenice
atd. Vymyslíme nové produkty, které
budou znovu sloužit doma, na cestách
i venku. Velmi praktické jsou různé podložky a ubrusy, které ocení nejen děti,
ale hlavně rodiče, výtvarné kroužky
a školy. Další praktické produkty jsou
"pytle" na skladování např. výtvarných
potřeb, hraček, sezonního oblečení,
granulí pro domácí mazlíčky aj. Všechny
vytvořené produkty obrandujeme všitou
visačkou - etiketou s logem ﬁrmy.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4199421
CZ04199421
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Při výrobě pracujeme s materiály šetrnými k životnímu prostředí. Všechny produkty obrandujeme logem firmy nebo
grafikou. Pracujeme s ekologickými, zdravotně nezávadnými barvami, které splňují nejpřísnější požadavky. Jsme kreativní,
flexibilní. Na rozdíl od jiných společností

vyrábíme na zakázku již od malých serií.
Výrobky od nás voní! Spolupracujeme
s dalšími chráněnými dílnami. Zvládneme
tak výrobu i větších serií, aniž bychom
ohrozili termín, nebo vyvíjeli tlak na naše
zaměstnance.

Reference

Topnatur s.r.o., Gienger a.s., Tradix a.s., Pro Darabags s.r.o., Naturvita a.s.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

8.

ChariTEX

Kontakt:

Nabídka:
17. listopadu 170, Červený Kostelec
491 610 353
info@charitexmedical.cz
kutakova@pro-charitu.cz
www.zdravotnickepomucky.eu

Provozuje:
Pro-Charitu s.r.o.
Adresa provozovatele:
17. listopadu 170,
Červený Kostelec

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Integrační sociální podnik Pro-Charitu
s. r. o. zahrnuje několik středisek realizujících svou činnost v různých odvětvích. Výroba a prodej zdravotnických
pomůcek, oděvů a lůžkovin pod značkou
ChariTEX. Výrobní program zdravotnických pomůcek je členěn do několika
základních kategorií podle oblasti použití. Jedná se především o pomůcky
antidekubitní, polohovací, rehabilitační,
hygienické, manipulační, lůžkoviny
a o funkční oblečení pro ošetřující personál, které tvoří trika, sukně, kalhoty
a legíny. Pod značkou ChariTEX vznikají
i nápadité dárkové, dekorativní a jiné
originální výrobky, které svou praktičností a designem jistě udělají radost
Vám i Vašim blízkým. Jedná se hlavně
o šité hračky, kapsáře, tašky, zástěry,
chňapky, polštáře a další.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28810619
CZ28810619
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Na výrobě produktů ChariTEX se podílí
osoby se zdravotním postižením. Podporujeme tak jejich sociální začleňování
a uplatnění na trhu práce. Dalším pozitivem je podpora sociálních a zdravotních
služeb Oblastní charity Červený Kostelec,
pod kterou patří Hospic Anežky České
a Domov svatého Josefa v Žirči. Námi
vyráběné zdravotnické pomůcky jsou
vyvíjeny v úzké spolupráci s těmito našimi
se-sterskými zařízeními, díky čemuž svou
konstrukcí a celkovým zpracováním
reflektují velmi důležitou zpětnou vazbu
jak od samotných klientů, tak od ošetřujícího personálu a můžeme proto neustále
naplňovat jejich potřeby.
Reference

Markéta Turková, Siemens, s.r.o.:
Dárková balení sirupů Camellus využíváme dlouhodobě jako dárky pro naše zaměstnance
a obchodní partnery. S kvalitou výrobků Camellus jsme spokojeni a od zaměstnanců i od našich
partnerů se nám dostává pozitivní zpětná vazba. Navíc využíváme výhody spojené s poskytováním náhradního plnění ﬁrem. Spolupráci se společností Pro-Charitu s.r.o. můžeme doporučit.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

9.

Chráněné dílny
Kopeček

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 15
731 604 084
kopecek@neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Chráněné dílny Kopeček sdružují čtyři
pracoviště - šicí, tkalcovské, keramické
a košíkářské. Produkty vyrábí lidé
s postižením. Každý výrobek je originál
a má certiﬁkáty Práce postižených
a Orlické hory - regionální produkt.
V sortimentu keramické dílny je
především nádobí (misky, formy, talíře,
hrnky). Také květináče a zvonky na
ozdobu. Šicí dílna nabízí látková zvířátka,
tašky, kabelky, chňapky, zástěry či sáčky
na pečivo. Tkalcovská dílna vyrábí tkané
oblečení a koberce. Šikovní košíkáři vám
rádi upletou koše, ošatky, tácky, oplety
na lahve. Zajímavý dárek může být
dekorační mlýn, zvonek nebo květinový
zápich. Kompletní katalog výrobků je
vystavený na webových stránkách
www.kopecek.neratov.cz.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Na Kopečku jsou zaměstnáni lidé s postižením. Těmto zaměstnancům umožňujeme upravit délku pracovní doby
podle jejich potřeby. Setkávají se zde
hendikepovaní z celého okresu, kteří by
v běžném provozu jen těžko našli uplatnění. Hendikepovaní pracují pod dohledem asistentů. Všichni dohromady

tvoří fajn partu, která se setkává i mimopracovně, např. při oslavách významných
jubileí. Hendikepovaní zaměstnanci mají
možnost nejprve postupně vyzkoušet
všechna pracoviště, aby si našli přesně to,
co je bude bavit a co jim nejlépe půjde.
Předchozí zkušenosti nejsou potřeba.
Vše je naučíme.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

10.

Chráněné dílny
Vlaštovičky
Opava
Kontakt:

Nabídka:
Marie Dolanské 19, Opava
739 002 711
info@charitaopava.cz
bennkova@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Provozuje:
Charita Opava
Adresa provozovatele:
Přemyslovců 13/26,
Opava

Dostupnost:

Celá ČR
(www.jv-art.cz)

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Šijeme výrobky, které Vám zútulní
domov, např. ubrusy, košíčky,
zástěry, povlečení, polštáře, kapsáře,
bylinkové pytlíčky. Polštáře, sedáky,
matrace, zafu, límce plníme
i pohankovými slupkami, které
působí blahodárně na zdraví. Na
přání zákazníku šijeme i speciﬁcké
výrobky např. jednoduché pracovní
oděvy (montérky, pláště atd.)
Kromě svého vlastního výrobního
programu nabízíme ruční práci
ﬁrmám, kterým se nevyplatí
investovat do drahého strojového
parku. Všechny naše výrobky je
možné vyrobit na zakázku.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

43964591
CZ43964591
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V rámci své činnosti se Charita Opava
přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než
¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60 %

OZP. Zajištěním smysluplné práce se
snažíme přispět ke zlepšení života lidem
se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti. Napříč celou naší
činnosti klademe důraz na minimalizaci
negativním environmentálních aspektů
a rizik, které z naší činností vyplývají.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

11.

LaDílna

Kontakt:

Nabídka:
Kejzlarova 1679, Hradec Králové
724 461 103
ilona.simkova@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz

Vyrábíme jednoduché textilní
výrobky - tašky, polštářky, ekosáčky,
zástěry, podsedáky apod. Rádi Vám
ušijeme tašku, sáček jakékoliv velikosti nebo třeba polštářek, který
můžeme opatřit ručním potiskem.
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Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ladílna, součást společnosti SKOK do
života, o. p. s., je dílna s chráněnými pracovními místy. Zaměstnává pracovníky se
zdravotním postižením, převážně se jedná o osoby s mentálním postižením. Jejím

cílem je, aby se zaměstnanci s postižením
díky možnosti pracovat zařadili do běžného života a stali se plnohodnotnými členy
společnosti. Dílna nabízí možnost využití
náhradního plnění.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

12.

Lemanta
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Uhelná 599/5, Kutná Hora
722 927 279
info@lemanta.cz
www.lemanta.cz

Dejte spolu s námi vale „igelitkám“
a pořiďte si ekologickou tašku!
Máme pro Vás naše vlastní, ručně
šité tašky ze 100 % bavlny. Jsou
pevné a neodnesete si v nich pouze
nákup z Lemanty, ale i mnoho
dalších nákupů z jiných obchodů.
Pojďte spolu s námi šetřit přírodu
pro budoucí generace! :-)
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Provozuje:
Lemanta s.r.o.
Adresa provozovatele:
Uhelná 599/5,
Kutná Hora

Dostupnost:

Kutná Hora
a Benešov
– kamenné prodejny
+ Celá ČR eshop

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3865614
CZ03865614

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Již od založení fungujeme na principech
sociálního podnikání. Zaměstnáváme
a integrujeme osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a lidé
pečující o rodinné příslušníky zpět na

pracovní trh. Podporujeme lokální producenty a ekonomiku, veškerá naše činnost
je maximálně šetrná k životnímu prostředí, veškerý zisk reinvestujeme zpět do
dalšího rozvoje firmy.

Reference

Metalcom a.s., KH Hotels s.r.o., Hotel U Kata s.r.o.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

13.

MYJÓMI
družstvo invalidů

Kontakt:

Nabídka:
Špitálka 91/23, Brno
U Tržiště 24, Břeclav
Koželužská 20, Třebíč
Dolní 260, 565 01 Choceň
607 076 166
obchod@myjomi.cz
www.myjomi.cz

Provozuje:
MYJÓMI družstvo invalidů
Adresa provozovatele:
Špitálka 91/23,
Brno

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Šicí dílny jsou vybaveny průmyslovými
šicími stroji, na kterých jsme schopni
vyrábět například:
• tašky a batohy
• svrchní plenové kalhotky
• moderní látkové pleny
• deky, závěsy, prostírání, ručníky,
utěrky a další kuchyňský a bytový textil
• pantoﬂe
• různé dekorační a dárkové předměty
Recyklujeme použité džíny, ze kterých
šijeme různá pouzdra, záložky do knih,
batohy, tašky a další výrobky různého
druhu a využití.
Disponujeme několika malými šicími
dílnami s individuálním přístupem
k zaměstnancům se zdravotním
postižením.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2836823
CZ02836823
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými druhy
zdravotního postižení včetně těžkých
handicapů, spolupracujeme i s poskytovateli sociální rehabilitace, aby pracovní
zařazení našich zaměstnanců bylo
optimální a aby jim byla poskytována
kvalifikovaná podpora v tíživých životních
situacích, s nimiž se mohou ve svém
životě potkat. Vytváříme pro ně vhodné

pracovní pozice a speciálně upravená
pracovní místa, čímž přispíváme k jejich
integraci do většinové společnosti,
současně jim dáváme možnost seberealizace a vyšší ekonomické samostatnosti.
Uplatňujeme pravidla individuálního
přístupu k osobám se zdravotním
postižením.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

14.

Na ramínku

Kontakt:

Nabídka:
Mostní 97/6 Valašské Meziříčí
Palackého 43, Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo a sklad
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
739 324 819
obchod@na-raminku.cz
www.facebook.com/naraminku1

Provozuje:
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vrbenská 803,
Valašské Meziříčí

Dostupnost:

Právní
forma:

Valašské Meziříčí,
Rožnov
pod Radhoštěm

Společnost
s ručením
omezeným

Zaměřujeme se na prodej značkového
secondhandového zboží, které je vysoce
kvalitní, a vyznačuje se tím, že je skutečně
jedinečné a originální. Součástí podniku
je také sklad, kde se nachází prádelna,
žehlírna. Zde se také oděvy opravují
a kontrolují, než jdou na obchody. Máme
dvě provozovny, a to ve Valašském
Meziříčí na ulici Mostní a u náměstí
v Rožnově pod Radhoštěm na ulici
Palackého. Obchody jsou butikového stylu
s příjemným interiérem. Máme vyškolený
personál, který je velmi schopný
a profesionální, a to patří k velké
konkurenční výhodě. Na obchodech se
pořádají různé akce, jako jsou například
Chvilka pro Tebe, Den zamilovaných, akce
1+1 zdarma, šťastné losování slev atd.).
Naší prioritou je spokojený zákazník
a vysoká kvalita prodávaného zboží.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1440098
CZ01440098
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V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu
k pracovnímu uplatnění, k profesnímu
rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení diakonických hodnot a aktivní zapojení
všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním
usilujeme o co největší společenský prospěch. Lidé s různými znevýhodněními
jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být
ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak
není a objevuje se zde mnoho překážek někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

Reference

Nejlepší "sekáč" široko daleko a je opravdu z čeho vybírat. Velký výběr - každý si najde
svůj nový kousek do šatníku, vše je čisté, vyprané a vyžehlené.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

15.

Prádelna
a šicí dílna
Chotěboř
Kontakt:

Nabídka:
Kosmonautů 262, Chotěboř
774 415 150

Šití převážně pro ﬁrmy.

vlasta.teclova@fokusvysocina.cz
www.dilnyfokusvysocina.cz

Spolupráce s ﬁrmou FOREWEAR
na výrobě originálních obalů na
notebooky a notesy z recyklovatelného materiálu.
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Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ 02268248

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. je
pro nás velmi důležitý a potvrzuje význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Akvaristika Eisenvort BeeMy Catus, spol. s.r.o, FOREWEAR, s.r.o., Psychiatrická nemocnice
Havl. Brod, Technické služby Havlíčkův Brod, Technické služby Města Pelhřimov, p.o.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

16.

Šicí
a rukodělná dílna
BOTUMY
Kontakt:

Nabídka:
Skautská 1045, Ostrava
739 938 583
d.holusova@menssana.cz
j.saidlova@botumy.cz
www.botumy.cz

Provozuje:
BOTUMY s.r.o.

Šijeme designové oblečení - šaty,
tuniky, trička, sukně, kalhoty
(dámské i pánské). Šijeme a vyrábíme
kvalitní a originální výrobky šetrné
k životnímu prostředí. Všechny naše
výrobky mají neotřelý design
výtvarnice Jany Lörinczové, jsou
jedinečné, originální a ekologické.
Šijeme také designové oděvy větších
velikostí. Vyrábíme originální mikiny,
tašky, trička s jedinečným graﬁckým
potiskem v různých velikostech.
Vyrábíme z přírodních i z recyklovaných materiálů.

Adresa provozovatele:
Sokolská třída 1263/24,
Ostrava

Dostupnost:

Moravskoslezský
kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6279333
CZ06279333

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
MENS SANA, z.ú., která stála u zrodu sociálního podniku BOTUMY s.r.o., se stala
společensky zodpovědným zaměstnavatelem. Od roku 2014 jsme pracovněrehabilitačním zařízením pro osoby se
zdravotním postižením. V naší šicí dílně

dáváme příležitost pracovat osobám
s duševním onemocněním nebo sociálním znevýhodněním. Při výrobě oblečení
jsou používány aplikace z recyklovaných
materiálů. Zohledňujeme tak sociální
a environmentální hledisko.

Reference

FB: Děkuji za krásné šaty, které jsem dneska zakoupila v Trojhalí. Budu se těšit na další kousky.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

17.

Šicí dílna

Kontakt:

Nabídka:
L. Pokorného 56/19, Třebíč
734 791 950
dilna@vratka.cz
www.vratka.cz

Provozuje:
Vrátka, z.s.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Spolek

Místo, kde tvoříme rukama a srdcem!
Přestože naše výrobky šijí děvčata,
která mají různé druhy hendikepu,
naše výrobky se svojí kvalitou rovnají
ostatním šicím dílnám na trhu.
Naše výrobky jsou z kvalitních
bavlněných látek, které si, stejně
jako naši tvorbu, můžete zakoupit
na provozovně Krámek pod Věží .
Co u nás najdete? Chňapky, zástěry,
polštáře, vonné podložky, prostírání,
hračky pro děti, nahřívací polštářky,
ubrusy a mnoho dalších. Šijeme i na
přání podle zadání zákazníků.
Můžete si objednat i na našem
e-shopu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22681841
CZ22681841
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TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném
pracovním prostředí nebyli schopni
fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým
kombinovaným postižením. U nás je
akceptováno pomalejší pracovní tempo.
Přidaná hodnota je ve spokojenosti našich
zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce
a tím žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se k lepšímu mění pohled místních na
práci lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

18.

Textilní dílna
Charita
sv. Alexandra
Kontakt:

Nabídka:
Holvekova 651/28, Ostrava
555 333 643
info@alexandr.charita.cz,
textil@alexandr.charita.cz
www.charita-sv-alexandra.cz

Provozuje:
Charita sv. Alexandra
Adresa provozovatele:
Holvekova 651/28,
Ostrava

Dostupnost:

Ostrava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Nabízíme malosériovou i kusovou výrobu hraček (maňásci), tašek a reklamních
předmětů. Na zakázku vám vyrobíme
cokoliv dle vašich představ, včetně
vyšívání textů, log a obrázků.
• pracovní oděvy
• kapsáře
• potahy, přehozy, ubrusy, prostírání
• tašky, kabelky, batohy
• dekorace na stěny
• minivýrobky, různá zvířátka
• panenky apod.
• polštářky plněné pohankou, nebo
dutým vláknem
• textilní propagační materiály
• textilní suvenýry
• katechetické pomůcky, barevné šátky
• vlajky, prapory
• kuchyňské rukavice
• ložní prádlo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26520788
CZ26520788
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TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Základním posláním je dávat osobám,
které jsou na trhu práce hůře uplatnitelné, možnost pracovat. Snahou je směřovat tyto osoby k osobnímu i profesnímu
růstu tak, aby se z nekvalifikovaného
pracovníka stal pod dohledem zkušenějších zaměstnanců samostatný pracovník
schopný vykonávat dle svých možností
i řemeslně odborné činnosti. Při práci
s našimi zaměstnanci se snažíme nalézat
osobní potenciál a dávat každému

možnost vykonávat takovou práci, která
mu nejvíce vyhovuje a kterou nejlépe
zvládne. Do chráněných dílen Charity sv.
Alexandra jsou zařazováni zejména osoby se zdravotním postižením, s těžším
zdravotním postižením, s duševním postižením, dále osoby, které jsou schopny
podávat jen zmenšený pracovní výkon,
a které jsou jen těžce umístitelné na volném trhu práce.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

19.

Tkalcovská dílna
Domova
sv. Anežky
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
604 270 725
obchod@anezka-tyn.cz
www.eshop-anezka-tyn.cz/
textilni-dilna-tkalcovna

Zpracováváme nové i staré látky
a vyrábíme z nich tašky, ekologické
sáčky na nákupy, batůžky, obaly
na knížky, textilní hračky, koberečky, prostírání, chňapky, ale třeba
i maňáskové divadlo. V dílně tkáme
na tradičních ručních tkalcovských
stavech. Velké procento našeho
materiálu pochází z recyklingu,
dokážeme využít i malé odstřižky
či zbytky látek. Jsme zaměstnavateli lidí s postižením.

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888

17

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna je součástí Domova sv. Anežky,
který provozuje chráněná pracoviště,
spektrum sociálních služeb a podporované byty pro osoby s postižením z Týna nad
Vltavou a okolí. Nabízíme pracovní uplatnění osobám, které mají problém s nalezením zaměstnání na otevřeném trhu
práce, a podporujeme tak jejich integraci

do společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme pracovní prostředí uzpůsobené jejich
potřebám i komplexní psychosociální
podporu. V dílně dokážeme zpracovat
každý kousek látky. Staré textilie k nám
nosí obyvatelé z celého města, čímž přispíváme ke snižování textilního odpadu
v našem okolí.

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

20.

U Krejčíků

Kontakt:

Nabídka:
Náměstí Karla IV. 3359, Mělník
774 804 929
dilny-melnik@fokus-praha.cz
www.sf-ukrejciku.cz

Věnujeme se šití textilu na zakázku.
Profesionální zakázkové i sériové
šití na průmyslových šicích strojích.
Zkušenosti s pružnými látkami
a jejich barvením. Pracujeme se
vším, od přírodních materiálů až
po plasty.

17

Provozuje:
Fokus Praha, z.ú.
Adresa provozovatele:
Dolákova 536/24,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

45701822
CZ45701822

TEXTIL
- VÝROBA, RECYKLACE, RE-USE

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby se zdravotním
handicapem. Zaměřujeme se na pracovníky se zkušeností s duševním onemocněním. Sociální firmu podpoříte tím, že si

objednáte její služby a firma vytvořený
zisk reinvestuje do svého rozvoje a podpory znevýhodněných zaměstnanců.

Reference

Poak (Česká síťovka), Dárky za Vás, Agama style, Wavin Ekoplastik

UBYTOVÁNÍ

18.

1.
2.
3.
4.
5.

Averitas sociální podnik s.r.o. - středisko Uherské Hradiště
Dvůr Čihovice a Špejchar klub
Ekopenzion Chaloupky Kněžice
Chata Neratov
Květná Zahrada, z.ú.

1.

UBYTOVÁNÍ

Averitas
sociální podnik s.r.o.
- středisko
Uherské Hradiště

Kontakt:

Nabídka:
Lesní 100, Uherské Hradiště
602 765 486
averitas@seznam.cz
www.averitas.cz

Provozuje:
Averitas sociální podnik s.r.o.
Adresa provozovatele:
Lesní 100,
Uherské Hradiště

Dostupnost:

Právní
forma:

Morava a Slezsko,
případně dle
domluvy

Společnost
s ručením
omezeným

Poskytujeme ubytování v retro chalupě
jak za starých časů, zprostředkujeme
ubytování v regionu kolem Slovácka,
zajistíme a zprostředkujeme programy
pro menší i větší skupiny např. plavbu
po Baťově kanálu s programem. Zajistíme
degustaci vína ve sklepě, posezení popř.
cimbálovou muziku. Připravíme Vám
návštěvu Slovácka na míru dle vašich
požadavků. Zprostředkujeme návštěvu
folklórních a kulturních tradic: hody,
folklórní slavnosti, národopisné slavnosti,
kosení trávy, česnekové slavnosti,
marhulové hody, mandlovicové slavnosti.
Návštěvy vinohradníku kde všechno
začíná, exkurze u regionálních výrobců,
návštěva biostatku a různých regionálních
výrobců a jejich produktů. Výlety za poznáním Moravského Slovácka, pěšky na
kole nebo zajištěnou dopravou.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5749107
CZ05749107
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UBYTOVÁNÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Rozhodli jsme se založit sociální podnik,
protože je stále více lidí kteří nejsou
schopni sami objevit svoje pracovní dovednosti najít sami sebe a prakticky se
realizovat, proto chceme tyto lidi společným úsilím a motivací naučit pracovním
návykům a tím jim dát šanci najít ten
správný směr a smysl proč pracovat
a vytvářet hodnoty pro sebe, rodinu

Reference

ATALIAN CZ s.r.o.

a společnost. Možnost zapojit osoby
s handicapem do pracovního procesu
a sociální začlenění do společnosti - pracujeme společně - vytváříme hodnoty
společným úsilím - žijeme a pomáháme si
navzájem v místní komunitě, což je nejbližší okolí, kde působíme, vytváříme
prostor a spojení sociálního a podnikatelského prostředí.

2.

UBYTOVÁNÍ

Dvůr Čihovice
a Špejchar klub

Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 724 006
774 709 103
spejchar@cihovice.cz
www.dvurcihovice.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Týn nad Vltavou

Spolek

Dvůr Čihovice je rozsáhlý zemědělský
statek, který se nachází v srdci jihočeského kraje v okrajové části Týna nad
Vltavou. Ke dvoru patří patří malý rybník
s moderní dřevěnou kaplí u hráze.
Nabízíme zde ubytování v samostatných
pokojích a zároveň možnost využít naše
kulturně-vzdělávací centrum pro
uspořádání společenské akce nebo
ﬁremního výjezdního zasedání či školení.
Díky malebnému prostředí je Dvůr
Čihovice vyhledávaným místem pro
svatby a svatební oslavy. Dvůr se
zaměřuje na propagaci agroturistiky
a spolupracuje s okolními areály
provozujícími sociální zemědělství
(nabídka lokálního ovoce, zeleniny,
biomasa ap.). Nabízíme také půldenní
programy o zemědělství určené pro
školy a školky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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UBYTOVÁNÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dvůr Čihovice vznikl využitím zchátralé
zemědělské usedlosti a je tedy příkladem, jak lze využít opuštěné brownfieldy.
Při svém provozu dvůr využívá práci osob
s postižením (služby místních chráněných
pracovišť), jeho zákazníci se mohou ve
dvoře s lidmi s postižením setkávat. Dvůr
podporuje myšlenku sociálního zemědělství a spolupracuje se sociálními země-

dělci v okolí. Orientuje se i na ekologickou
výchovu a pořádá v této oblasti programy
pro děti (školní třídy, školky). Dvůr se
rovněž podílí na organizaci tradičních
akcí, jakými jsou například stavba májky
a podzimní dožínky, čímž přispívá k oživení místní komunity a udržování lokálních
tradic.

3.

UBYTOVÁNÍ

Ekopenzion
Chaloupky
Kněžice
Kontakt:

Nabídka:
Kněžice 109, Kněžice
568 870 434
knezice@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz/ekopenzion

Provozuje:
Chaloupky o.p.s., školská zařízení
pro zájmové a další vzdělávání
Adresa provozovatele:
Kněžice 109,
Kněžice

Dostupnost:

Kněžice

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Ekopenzion nabízí zázemí pro vaše
vzdělávací akce a pobyty. K dispozici
je 24 lůžek ve dvou ložnicích na
palandách (spaní ve vlastních
spacácích) v budově původní panské
lesovny. Dále je zde možnost využít
6 dvoulůžkových pokojů a 2 trojlůžkové v podkrovní části střediska
(WC a sprchový kout na pokoji)
v nové budově. Od května do října
půjčujeme navíc i chatku s pěti lůžky,
o letních prázdninách i podsadové
stany. Možnost zajištění stravy, plné
penze, pronájem vzdělávacích
prostor a techniky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25557475
CZ25557475
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UBYTOVÁNÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ubytování a stravování nabízíme neziskovým organizacím, neformálním skupinám. Při provozu uplatňujeme zásady
ekologického provozu: energie z obnovitelných zdrojů, zásobování potravinami

od regionálních výrobců, Mléčné výrobky
na snídaně i celé rauty pro Vás připraví
naše sýrárna (www.farma.chaloupky.cz).
Zaměstnáváme na venkově místní pracovníky.

4.

UBYTOVÁNÍ

Chata Neratov

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
733 740 390
chata@neratov.cz
www.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.

Chata Neratov prošla roku 2008
kompletní rekonstrukcí. Nabízí
komfortní zázemí pro rodiny
s dětmi, školy, poutníky nebo jiné
velké organizované skupiny. Je
vhodná pro pořádání ﬁremních akcí
a teambuildingů. Kapacita ubytování
je 38 lůžek + 14 přistýlek. Každý
pokoj má své vlastní sociální zařízení.
V přízemí se nachází společenská
místnost včetně prostorné kuchyně.
Je zde i malá tělocvična. V letních
měsících je oblíbenou činností
posezení u táboráku.

Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970
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UBYTOVÁNÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Chata Neratov je díky svému umístění
v horské vesnici ideálním místem, kde
strávit dovolenou, uspořádat zajímavý
workshop nebo firemní akci. Oblast
v CHKO Orlické hory vybízí k procházkám
a toulkám krásnou přírodou na čerstvém
vzduchu. Poutní místo, kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie, je pomocníkem pro
zklidnění a rozjímání. V celém Neratově je
poměrně špatný signál, což je v dnešní
přetechnizované době ta správná příležitost, jak se od všeho odpoutat a užít si přítomný okamžik tady a teď. Bonusem je
pivo z místního pivovaru.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

5.

UBYTOVÁNÍ

Květná Zahrada,
z.ú.

Kontakt:

Nabídka:
Květná 40, Květná
723 089 261
kvetnazahrada@seznam.cz
www.kvetnazahrada.cz

Provozuje:
Květná Zahrada, z.ú.

Poskytujeme možnost netradičního
ubytování na statku přímo v našem
areálu. Nabízí dále kráské prostory
pro pořádání školení a vzdělávání.
Ubytování má 23 lůžek, samostatný
apartmán na statku s vlastním zázemím, možnost zapojení se do
činností na farmě (agroturistika).
Ubytování poskytujeme v celkem
třech apartmánech - rodinném,
cestovním a turistickém. Zajišťujeme
také stravu a v případě zájmu další
služby - projížďky kočárem taženým
koňmi, lekce jezdectví, ukázky prací
na statku, apod.

Adresa provozovatele:
Květná 40,
Květná

Dostupnost:

Svitavsko
a okolí

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27005879
CZ27005879
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UBYTOVÁNÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nosným tématem našeho sociálního
podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání", což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty
Květná získat a udržet si pracovní návyky.
Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok
až rok a půl. První fází je pracovní terapie,
pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem

sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na
volný trh práce. V posledních letech jsme
začali také pracovat se skupinami osob
obtížně umístitelných na trhu práce osobami nad 50 let věku, s nízkým vzděláním, zdravotním handicapem, apod.

ÚDRŽBA ZELENĚ
A TECHNICKÉ SLUŽBY

19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ABRI, s.r.o.
Averitas sociální podnik s.r.o. - středisko Uherské Hradiště, Ostrava
CF sociální ﬁrma, s.r.o.
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
EKOVYSOČINA s.r.o.
ENVIRA, o.p.s. - Správa a údržba budov a areálu Toulcova dvora
Futurum F, s.r.o.
Havířovský sociální podnik, s.r.o.
Charita Hrabyně
KOKOZA, o.p.s.
Květná Zahrada, z.ú.
Lesní četa Havlíčkův Brod
Pomocníci - technické a úklidové práce
PRÁCI LIDEM s.r.o.
Social Trade s.r.o.
Údržba zeleně a technické služby
Úklid Otrokovice
Úklid Uherské Hradiště
Úklidový tým Etincelle
Úklidový tým
Zahrada
Zahradnická dílna Domova sv. Anežky
Zámecké zahradnictví
Zelený klíč, s.r.o.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

1.

ABRI,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Šachetní 135, Královské Poříčí
602 455 229
hlavsa@abri-dotace.cz
www.abri-dotace.cz

Údržba krajiny, trávníků,
cyklostezek, náročných terénů.
Dále nabízíme zahradnické práce,
odborné ošetření dřevin, žádosti
o dotace na zeleň a zimní údržbu
komunikací.
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Provozuje:
ABRI, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Ondříčkova 537,
Sokolov

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Sokolov,
Karlovy Vary,
Cheb

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

61679763
CZ61679763

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Poskytujeme práci osobám ze znevýhodněných skupin (dlouhodobě a opakovaně
nezaměstnaní). Využíváme výkonný

svahový horský nosič, kterým je možné
provádět údržbu těžko dostupných
terénů.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Averitas
sociální podnik s.r.o.
- středisko Uherské
Hradiště, Ostrava

Kontakt:

Nabídka:
Lesní 100, Uherské Hradiště
602 765 486
averitas@seznam.cz
www.averitas.cz

Komunální a technické služby,
údržba zeleně, zímní údržba,
vinohradnické, sadařské práce,
mobilní likvidace náletových dřevin,
mobilní zpracování palivového dřeva,
doprava.

Provozuje:
Averitas sociální podnik s.r.o.
Adresa provozovatele:
Lesní 100,
Uherské Hradiště

Dostupnost:

Právní
forma:

Morava a Slezsko,
případně dle
domluvy

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5749107
CZ05749107

2.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Rozhodli jsme se založit sociální podnik,
protože je stále více lidí kteří nejsou
schopni sami objevit svoje pracovní dovednosti najít sami sebe a prakticky se
realizovat, proto chceme tyto lidi společným úsilím a motivací naučit pracovním
návykům a tím jim dát šanci najít ten
správný směr a smysl proč pracovat
a vytvářet hodnoty pro sebe, rodinu

Reference

ATALIAN CZ s.r.o.

a společnost. Možnost zapojit osoby
s handicapem do pracovního procesu
a sociální začlenění do společnosti - pracujeme společně - vytváříme hodnoty
společným úsilím - žijeme a pomáháme si
navzájem v místní komunitě, což je
nejbližší okolí, kde působíme, vytváříme
prostor a spojení sociálního a podnikatelského prostředí.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

3.

CF sociální ﬁrma,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Na Sklípku 613/2, Ústí nad Labem 7
603 879 688
polesny@cfsocialniﬁrma.cz
www.cfsocialniﬁrma.cz

Provozuje:
CF sociální ﬁrma, s.r.o.

Nabízíme zahradnické práce
(výsadby stromů a keřů, zakládání
trávníků, záhonů), práce údržbového
charakteru, údržba zeleně, úklidy,
rizikové kácení stromů, prořezy
stromů a keřů, zimní údržba - úklid
sněhu (malá mechanizace, ruční
úklid), správa a údržba veřejných
ploch (hřiště-oprava plotů apod.),
údržba koryt menších vodních toků,
revitalizace veřejných míst.
Odběrem našich služeb lze
uplatnit náhradní plnění.

Adresa provozovatele:
Koněvova 1697/18,
Ústí nad Labem

Dostupnost:

Ústecký kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28701488
CZ28701488
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Běžný podnikatelský subjekt, ve kterém
jsou zapojeni lidé se znevýhodněním
zdravotním i sociálním (osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním). Veřejně deklarujeme svůj závazek poskytovat těmto lidem důstojné

zaměstnání, své zisky přerozdělovat ve
prospěch obecně prospěšných cílů
(podpora služeb sociálního charakteru)
a z větší části je použit pro další rozvoj
sociálního podniku. Firma prospívající
společnosti a životnímu prostředí.

Reference

Úřad městského obvodu Neštěmice, Spolchemie Ústí n. L., Společenství vlastníků bytových
jednotek (Hornická, Hoření, SNP), SŽDC oblast Ústí nad Labem, Děčín, W.A.G Úžín,
RPM servise, 22 Hlav, Bytová družstva

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

4.

Dílny sv. Jiljí
o.p.s.

Kontakt:

Nabídka:
Dvorce Břilice 258, Třeboň
601 299 121
dilnysv.jilji@seznam.cz
www.dilnyjilji.cz

Provozuje:
Dílny sv. Jiljí o.p.s.

Dílny sv. Jiljí nabízejí různorodé
zahradnické a technické služby
dle potřeb zákazníka. Zajistíme
pro Vás údržbu zahrad, sečení
trávy, odklizení spadaného listí,
úklidové a zahradnické práce na
veřejných prostranstvích, ale rovněž
úklidové práce po těžbě dřeva,
pomocné práce na stavbách, úklid
po rekonstrukci či vyklízení bytových
a nebytových prostor, půd či sklepů.
Jsme chráněným pracovištěm, práci
u nás nacházejí lidé s postižením
a sociálním znevýhodněním.

Adresa provozovatele:
Dvorce Břilice 258,
Třeboň

Dostupnost:

Jihočeský kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2515784
CZ02515784
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dílny sv. Jiljí jsou zaměstnavatelem osob
s postižením a sociálním znevýhodněním
z Třeboně a nejbližšího okolí. Svým zaměstnancům nabízíme pracovní uplatnění v chápajícím pracovním prostředí co
nejblíže místu jejich bydliště, čímž jim
usnadňujeme vstup na pracovní trh a zá-

roveň podporujeme místní komunitu.
Pracovní náplň zaměstnanců upravujeme
tak, aby byla ohleduplná k jejich zdravotnímu omezení. Podporujeme i jejich
další vzdělávání a v případě potřeby jim
zajišťujeme komplexní psychosociální
podporu.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

5.

EKOVYSOČINA
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Radonín 17, Radonín
725 258 872
info@ekovysocina.cz,
david.kucharic@ekovysocina.cz
www.ekovysocina.cz

Provozuje:
EKOVYSOČINA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Baliny 1,
Baliny

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Kompletní zahradnické služby včetně
poradenství, návrhů a realizace specializace na přírodní zahrady a školní výukové zahrady. Komplexní údržba veřejné
zeleně včetně zakládání nových výsadeb
a pěstebních opatření.
K hlavním nabízeným činnostem patří:
· poradenství a konzultace k přírodním
zahradám, návrhy přírodních zahrad
včetně realizace návrhů
· zakládání záhonů včetně dodávky
a zakládání vyvýšených záhonů
· povýsadbová péče včetně dlouhodobé
údržby pozemků
· řez trvalek, keřů, živých plotů, ovocných stromů, prořezávky a kácení
dřevin
· zakládání a údržba trávníků

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4589939
CZ04589939
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Společensky prospěšným cílem firmy je přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou
přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
osoby na trhu práce.

Reference

Mateřská škola Ostrov nad Oslavou: Úprava zahrady mateřské školy v přírodním stylu
- realizace nových výsadeb dřevin a trvalek formou extenzivních štěrkových a štěpkových
záhonů, stavba dvou venkovních učeben, dodávka dětských zahradních prvků
Obec Hybrálec: Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec - Obnova ploch veřejné
zeleně v obci Hybrálec formou opatření přírodě blízkému charakteru - realizace nových
výsadeb dřevin a trvalek původních druhů, které podpořily druhovou skladbu a zvýšily
variabilitu biotopů v obci
Kraj Vysočina: Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - Realizace
zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - revitalizace trávníkových ploch, zmlazení
keřové výsadby, dosadba růží, mulčování záhonů

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

6.

ENVIRA, o.p.s.
- Správa a údržba budov
a areálu Toulcova dvora

Kontakt:

Nabídka:
Kubatova 32/1,
Praha 10
776 031 320
jirsa@toulcuvdvur.cz
www.setrnepoctive.cz

Provozuje:
ENVIRA, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Kubatova 32/1,
Praha 10

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha
a Středočeský
kraj

Obecně
prospěšná
společnost

Už při prvním kroku do areálu
Toulcova dvora uvidíte naší každodenní práci. Správu budov, údržbu
přírodního areálu a kompletní
technický servis pro Toulcův dvůr
zajišťuje právě ENVIRA. Během
posledních deseti let jsme v těchto
oborech nabyli mnoho zkušeností
a značnou praxi, kterou můžeme
uplatnit i u Vás. Nabízíme zahradnické a i drobné truhlářské práce.
Truhlářská výroba je orientovaná
na venkovní zahradní prvky, ploty,
kompostéry, cedule či zahradní
nábytek. Pokud by Vám stačila ptačí
budka, krmítko nebo hmyzí domeček
ve formě stavebnice, rádi Vám je
zašleme poštou.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2131315
CZ02131315
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Našim krédem je „Šetrně k přírodě a poctivě k člověku.“ Posláním naší společnosti je tedy vytvářet dlouhodobá pracovní
místa pro osoby se zdravotním, zejm.
duševním, postižením. Pracovní podmínky jednotlivých lidí s postižením se

snažíme přizpůsobit jejich možnostem
a potřebám. Zároveň se snažíme, aby
veškerá naše činnost byla maximálně
ekologická.

Reference

KPMG Česká republika, s. r. o., Tchibo Praha, spol., s. r. o., dm drogerie markt, s. r. o.,
Pražská teplárenská, a. s., Městská část Praha 10, QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.,
Komerční banka, a. s., Základní škola Praha – Kolovraty

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

7.

Futurum F,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Mostecká 2087, Tábor
739 454 535
fokustabor@fokustabor.cz
vorechovsky@fokustabor.cz
www.futurumf.cz

Provozuje:
Futurum F s.r.o.
Adresa provozovatele:
Mostecká 2087/17,
Tábor

Dostupnost:

Okres Tábor

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Své služby nabízíme ﬁrmám
i jednotlivcům.
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
sečení a hrabání trávy
prořezávka stromů a keřů
jarní čištění zahrad a údržba
zahrad
hrabání listí
příprava záhonů
Ve velké míře spolupracujeme
s městem Tábor na údržbě
travnatých ploch a na údržbě
sportovních hřišť a prostranství
pro trávení volného času.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3238679
CZ03238679
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální firma Futurum F vznikla z chráněných dílen spolku FOKUS Tábor. Jejím
posláním je vytvářet pracovní příležitosti
pro lidi se zdravotním znevýhodněním
zejména v oblasti duševního zdraví.
Aktuálně zaměstnává ve dvou provozech
cca 20 lidí, kteří mají zkušenost s různě
važným duševním onemocněním. Firma

samozřejmě usiluje o vytváření zisku,
snaží se nabídnout kvalitní služby a být
konkurenceschopná na místním trhu.
Zisk využivá jednak na další rozvoj sociálního podnikání a dále podporuje
služby pro lidi s duševním onemocněním
poskytované spolkem FOKUS Tábor.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

8.

Havířovský
sociální podnik,
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Na Nábřeží 231/6, Havířov
725 538 239
Info@hasop.cz
www.hasop.cz

Nabízíme údržbu venkovních ploch
a úklidové práce. Bourací práce,
odvoz sutě a odpadu, úklidové
práce, údržba venkovních ploch,
zednické práce, malířské práce,
truhlářské práce, obkladačské
práce, instalatérské a topenářské
práce, montáže a demontáže kuchyňských linek a vestavěných
skříní, elektropráce včetně revizí.

Provozuje:
Havířovský sociální podnik, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Nábřeží 231/6,
Havířov

Dostupnost:

Havířov, Karviná,
Orlová, Ostrava

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03957322
CZ03957322
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na trhu práce. Havířovský sociální podnik
vytvořil pracovní místa pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit, pro osoby
dlouhodobě nezaměstnané, což je základní princip sociálního podnikání.

Reference

Statutární město Havířov, RESIDOMO Služby, s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o.,
Vykrut zahradní služby a.s., Hornosušská stavební s.r.o., Beskydská stavební, a.s.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

9.

Charita
Hrabyně

Kontakt:

Nabídka:
Hrabyně 212, Hrabyně,
ul. 1. května 1136/162, Ostrava
732 625 640
hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Provozuje:
Charita Hrabyně
Adresa provozovatele:
Hrabyně 212,
Hrabyně

Dostupnost:

Právní
forma:

Moravskoslezský,
Zlínský kraj,
Olomoucký kraj

Evidované
církevní právnické
osoby

Provádíme sečení trávy na ﬁremních,
veřejných i soukromých pozemcích.
V případě potřeby samozřejmě zajistíme odvoz a ekologickou likvidaci
posečeného materiálu. Dále provádíme sekání vyššího porostu křovinořezem, hnojení (ledkování), vertikutace (provzdušnění trávníku),
sběr a drcení větví, sběr listí včetně
odvozu a likvidace, založení trávníku,
rotavátorování půdy, práce kultivátoru, výsadba dřevin, pletí záhonů,
ořez stromů a keřů. Nabízíme také
zimní údržbu chodníků, komunikací,
vjezdů a parkovišť. Nově nabízíme
i likvidaci náletových dřevin, nepřístupných míst, úklid po těžbě strojem
který je dálkově řízen se svahovou
dostupností 55 stupňů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

73634000
CZ 73634000
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Můžeme lidem dát smysl znovu začít a být jim prospěšní na této cestě a to jak
po pracovní stránce, životní i sociální.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

10.

KOKOZA, o.p.s.

Kontakt:

Nabídka:
Bubenské nábřeží (Hala 40), 306/13,
Praha
725 709 709
info@kokoza.cz,
monika@kokoza.cz
www.kokoza.cz

Provozuje:
KOKOZA, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Chodská 1281/30,
Praha

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Mezi lidmi, ﬁrmami a dalšími
organizacemi propagujeme
kompostování a pěstování ve
městě. Inspirujeme a motivujeme
je k využívání kompostovacích
technologií vhodných do města,
k pěstování pro svoji spotřebu
a pro radost. Pro zviditelnění těchto
témat vytváříme prostor pro
spolupráci s aktivními lidmi, ﬁrmami
a veřejnou správou. Spolupracujeme
s lidmi s duševním onemocněním.
Vytváříme pro ně pracovní
příležitosti a podporujeme je
k účasti na aktivitách, které
pořádáme.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

24228630
CZ24228630
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Společensky prospěšné podnikání je pro
nás způsob, jak kombinovat financování
z veřejných zdrojů s výdělečnou činností
a dlouhodobě tak produkovat hodnotu
a zároveň držet finanční nezávislost. Znáte to, projekty hrazené z grantů mají většinou omezené trvání a po skončení podpory končí v propadlišti dějin, z monitoru
na vás kouká jen zpráva o realizaci, případně nefunkční webové stránky. My se
snažíme to dělat jinak.

Pracujeme na tom, aby pro lidi ve městech bylo dostupné kompostovat a pěstovat pro vlastní potřebu i pro radost.
Městským částem pomáháme zakládat
komunitní zahrady, developery motivujeme, aby do svých projektů zahrnovali
uzavřený cyklus jídla, firmám a gastropodnikům pomáháme hledat velkoobjemová kompostovací řešení.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

11.

Květná Zahrada,
z.ú.

Kontakt:

Nabídka:
Květná 40, Květná
723 089 261
kvetnazahrada@seznam.cz
www.kvetnazahrada.cz

Květná Zahrada nabízí služby pro
obce, úřady, ﬁrmy apod. Zaměřujeme se na fyzicky náročnější práce
- úklidy veřejných prostranství,
parkovišť, okolí komunikací, údržbové práce, stěhování, drobné lesní
činnosti - pálení klestí, vyžínání trávy, výsadby stromků apod.
Jsme vybaveni základní technikou
pro uvedené druhy prací, disponujeme vlastní dopravou.

Provozuje:
Květná Zahrada, z.ú.
Adresa provozovatele:
Květná 40,
Květná

Dostupnost:

Svitavsko
a okolí

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27005879
CZ27005879
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nosným tématem našeho sociálního
podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání", což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty
Květná získat a udržet si pracovní návyky.
Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok
až rok a půl. První fází je pracovní terapie,
pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem

sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na
volný trh práce. V posledních letech jsme
začali také pracovat se skupinami osob
obtížně umístitelných na trhu práce osobami nad 50 let věku, s nízkým vzděláním, zdravotním handicapem, apod.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

12.

Lesní četa
Havlíčkův Brod

Kontakt:

Nabídka:
Čechova 3812, Havlíčkův Brod
778 728 782
petr.krepcik@fokusvysocina.cz
www.dilnyfokusvysocina.cz

Hlavní činností je veškerá pěstební
činnost v lese - vyžínání, postřik,
stavba oplocenek, výsadba stromků
a stahování klestí. Údržba městské
zeleně.
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Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. jsou
pro nás velmi důležité a potvrzují význam
naší práce v integraci lidí se zdravotním
postižením.

Reference

Technické služby Havlíčkův Brod, Engeser, s.r.o., Valeo Compressor Europe, s.r.o.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

13.

Pomocníci
- technické
a úklidové práce
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
774 709 112
jiricek@pomoc-tyn.cz
www.pomoctyn.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Jihočeský kraj

Spolek

Jsme chráněným pracovištěm,
které nabízí spektrum pomocných
technických služeb. Zaměřujeme se
zejména na technickou údržbu
objektů včetně drobných údržbářských a stavebních prací, pro obce
zajišťujeme údržbu chodníků a zimní
odklízení sněhu.
Naši zaměstnanci Vám podají
pomocnou ruku i v kuchyňském
provozu nebo pomohou s úklidem
na stavbě – kromě technických
služeb totiž zajišťujeme také úklid
a související činnosti. Jsme zkrátka
Vaši Pomocníci.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna zaměstnává osoby se znevýhodněním z blízkého okolí. Fungujeme
v režimu chráněného pracoviště, které
bere ohled na omezení a potřeby svých
zaměstnanců a poskytuje jim další podporu (vzdělávání, psychosociální podpora). Jsme součástí spolku POMOC Týn

nad Vltavou, který rozvíjí spektrum sociálních a podpůrných služeb pro osoby
s postižením a sociálním znevýhodněním,
seniory a rodiny s dětmi na Vltavotýnsku
a v okolí. Výtěžek z naší činnosti využíváme právě na provoz těchto služeb.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

14.

PRÁCI LIDEM
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Černovické nábřeží 423/7, Brno
602 272 019
info@pracilidem.cz
www.pracilidem.cz

Provozuje:
PRÁCI LIDEM s.r.o.
Adresa provozovatele:
Černovické nábřeží 423/7,
Brno

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Realizujeme údržbu zeleně, lesnické
práce a údržbu vodních toků. Našimi
odběrateli jsou i státní organizace
jako například ŘSD ČR, SŽDC, s.o.,
Povodí Vltavy s.p., Povodí Moravy
s.p., Lesy ČR, ale i občané a právnické i soukromé subjekty. Dílo vždy
provedeme v dohodnuté kvalitě
a termínu. Realizujeme údržbu
zeleně, odstranění náletových
dřevin s kořeny i bez, kácení stromů,
postupné i rizikové kácení stromů,
zajištění rozhledových poměrů dopravních cest, štěpkování či pálení
dřevin, skládky dřeva, výstavba lesních cest, odstranění sedimentů
z vodních toků atd.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3867366
CZ03867366
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Našim posláním je zvýšení zaměstnanosti
a ekonomických aktivit sociálně vyloučených osob, zlepšení jejich pozice na trhu
práce a zvýšení jejich pracovních příležitostí. Minimálně 40% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců našeho sociálního podniku musí pocházet z vymezených cílových skupin v regionu. Podporovanými cílovými skupinami jsou
osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním

postižením, mládež a mladí dospělí ve
věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší,
osoby opouštějící zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy a osoby
opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
osoby pečující o osobu blízkou, osoby se
zkušeností na návykových látkách, osoby
dlouhodobě nezaměstnané). Ze zisku
bude náš podnik reinvestovat 51% do
inovace, pracovních pomůcek atd.

Reference

ŘSD ČR, SŽDC, s.o., Povodí Vltavy s.o., Povocí Moravy s.p., Lesy ČR
Máme řadu referenčních listů od našich spokojených zákazníků.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

15.

Social Trade
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Na Pustině 1068, Kolín
773 508 866
info@socialtrade.cz
linda.heroutova@socialtrade.cz
www.socialtrade.cz

Nabízíme úklidové a zahradní práce
ve veřejném prostranství, ﬁremních
areálech či zahradách. Realizujeme
také práce v lese, zaměřené na prořezy a mýcení náletových dřevin.
Dostupnost našich služeb je
v okruhu 30 km od Kolína.
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Provozuje:
Social Trade s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Pustině 1068,
Kolín

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Kolín
a dostupnost
30km

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1436601
CZ01436601

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme lidi ze sociálně slabého zázemí, převážně z národnostních menšin.

Reference

Lonza Biotec s.r.o., Město Kolín, Lesy Deblice, Přátelský pivovar Malešov s.r.o., Správa
nemovitostí Židovské obce v Praze, Domov Buda - poskytovatel sociálních služeb.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

16.

Údržba zeleně
a technické služby

Kontakt:

Nabídka:
Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou
730 177 740
hata.ops@seznam.cz
www.hata-ops.cz

Údržba a úklid parku
Úklid obytných prostor
Úklid schodiště a terasy
v Domově ve Zboží
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Provozuje:
Háta, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Barborka 1191,
Ledeč nad Sázavou

Dostupnost:

Ledeč
nad Sázavou

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28861094
-

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Patříme mezi sociální podniky, které se
hlásí k aktivnímu začleňování s ohledem
na podporu rovných příležitostí, aktivní
účasti a zlepšení zaměstnatelnosti. Vytváříme klidnou pracovní atmosféru,
podporuje týmového ducha a snažíme se

zdokonalovat, jak v odbornosti, tak v začleňování do běžného života. A to je především účelem integračních sociálních
podniků. Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením.

Reference

Město Ledeč nad Sázavou
Naše služby nejlépe zhodnotil starosta Ledče nad Sázavou: ,,Společnost Háta, o.p.s. nám
dodává prvotřídní služby v oblasti úklidu lesoparku Šeptouchov. Oceňujeme rychlost a kvalitu
odvedené práce. Veškerá komunikace je na profesionální úrovni a služby jsou cenově výhodné.
Za Město Ledeč nad Sázavou mohu s klidným svědomím tuto společnost doporučit.“

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Úklid
Otrokovice

Kontakt:

Nabídka:
Wolkerova 1274, Otrokovice
775 889 683
info@nadeje-otrokovickaops.cz
z.polakova@nadeje-otrokovickaops.cz
www.nadeje-otrokovickaops.cz/uklid

Provozuje:
NADĚJE, otrokovická o.p.s.

V provozu nabízíme služby drobných
údržbových a zahradnických prací
(odplevelení záhonů, čištění
chodníků, zametání, hrabání trávy,
jednoduché natírání), dále ruční sběr
odpadků, hrabání listí, odklízení
sněhu. Kromě toho nabízíme úklid
kanceláří, veřejných prostor (sály,
tělocvičny), dílenských prostor pro
soukromé ﬁrmy, organizace nebo
veřejné instituce. K práci možná
potřebujeme více času, delší zácvik,
ale na oplátku nabízíme precizně
odvedenou práci.

Adresa provozovatele:
Wolkerova 1274,
Otrokovice

Dostupnost:

Otrokovice

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29378800
CZ29378800
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V provozu pracuje více než 90 % osob se
středním až těžším stupněm mentálního
handicapu. Vytvářením a udržením pracovního uplatnění pro lidi s handicapem,
pro které jsou možnosti najít a udržet si
práci velmi obtížné, je naším hlavním
cílem a směřováním. Zaměstnáním, jehož
součástí je přímá podpora a vedení,
umožňujeme lidem s handicapem, našim
zaměstnancům, získat dlouhodobě pracovní uplatnění, rozvoj sociálních kompe-

tencí a jednoduše fungování v běžném
životě. Zároveň naším zákazníkům dáváme poznat, že zdravotní handicap neznamená omezení. Tuto obousměrnost považujeme za společensky prospěšnou
pro všechny zúčastněné. Zisk zde není cílem, nýbrž prostředkem k naplnění hlavního cíle. A přidaná hodnota? Tou je velká
chuť pracovat, učit se novému a radost
z práce. A ta je na výsledku vždy znát.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Úklid
Uherské Hradiště

Kontakt:

Nabídka:
Průmyslová 712, Uherské Hradiště
778 886 200
info@nadeje-otrokovickaops.cz
z.polakova@nadeje-otrokovickaops.cz
www.nadeje-otrokovickaops.cz/
uklid-uherske-hradiste

Provozuje:
NADĚJE, otrokovická o.p.s.

V provozu nabízíme služby drobných
údržbových a zahradnických prací
(odplevelení záhonů, čištění
chodníků, zametání, hrabání trávy,
jednoduché natírání), dále ruční sběr
odpadků, hrabání listí, odklízení
sněhu. Kromě toho nabízíme úklid
kanceláří, veřejných prostor (sály,
tělocvičny), dílenských prostor pro
soukromé ﬁrmy, organizace nebo
veřejné instituce. K práci možná
potřebujeme více času, delší zácvik,
ale na oplátku nabízíme precizně
odvedenou práci.

Adresa provozovatele:
Wolkerova 1274,
Otrokovice

Dostupnost:

Uherské Hradiště

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29378800
CZ29378800
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V provozu pracuje více než 90 % osob se
středním stupněm mentálního handicapu. Vytvářením a udržením pracovního
uplatnění pro lidi s handicapem, pro které jsou možnosti najít a udržet si práci velmi obtížné, je naším hlavním cílem a směřováním. Zaměstnáním, jehož součástí je
přímá podpora a vedení, umožňujeme
lidem s handicapem, našim zaměstnancům, získat dlouhodobě pracovní uplatnění, rozvoj sociálních kompetencí

a jednoduše fungování v běžném životě.
Zároveň naším zákazníkům dáváme poznat, že zdravotní handicap neznamená
omezení. Tuto obousměrnost považujeme za společensky prospěšnou pro
všechny zúčastněné. Zisk zde není cílem,
nýbrž prostředkem k naplnění hlavního
cíle. A přidaná hodnota? Tou je velká chuť
pracovat, učit se novému a radost z práce. A ta je na výsledku vždy znát.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

19.

Úklidový tým
Etincelle

Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno
734 319 676
etincelle@etincelle.cz
roman.andel@etincelle.cz
www.etincelle.cz

ruční úklid pěších komunikací
a veřejných zelených ploch
úklid skladů, chodeb a kanceláří
mimořádné úklidy veřejných ploch
zimní údržba pěších komunikací
hrabání listí, odstraňování
náletových dřevin
údržba městského mobiliáře
(koše, lavičky)
úklid kontejnerových stání
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Provozuje:
Etincelle úklidová s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Praha,
Kladno

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

7055641
-

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost. Chceme ukázat, že
dokáží být prospěšní sobě i ostatním.

Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.
Zaměstnanci s hendikepem pracují s podporou pracovního asistenta, který nese
odpovědnost za výsledek a motivuje je
k dodržování pracovních povinností.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

20.

Úklidový tým

Kontakt:

Nabídka:
Dělnická 235, Kladno
734 319 676
roman.andel@etincelle.cz
www.etincelle.cz

Nabízíme úklidové týmy složené
z lidí s mentálním postižením
a pracovního asistenta. Provádíme
ruční sběr smetků a polétavého
odpadu, hrabání listí, šintování nebo
úklid sněhu v zimním období.
Vše s velkou pečlivostí!

Provozuje:
Etincelle, o.s.

Týmy působí na těchto lokalitách:
- Kladno SAMK
- Kladno Kročehlavy
- Praha 9 Prosek
- Praha 5 Smíchov

Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Praha,
Kladno

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27009106
CZ27009106
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo běžnou společnost. Chceme ukázat, že dokáží být prospěšní sobě i ostatním. Nechtějí,

stejně jako my, jen tak stát se založenýma
rukama a čekat, co přijde. Zaměstnanci
s hendikepem pracují s podporou pracovního asistenta, který nese odpovědnost
za výsledek a motivuje je k dodržování
pracovních povinností.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

21.

Zahrada

Kontakt:

Nabídka:
Ústavní 91, Praha 8
774 804 933
zahrada@fokus-praha.cz
www.sf-zahrada.cz

Sociální ﬁrma Zahrada nabízí
zahradnické práce v plném rozsahu.
Jedná se zejména o údržbu zahrad,
realizace zahrad a parků, sekání
trávy, výsadby, pletí, prořezy
stromů, vertikutaca, rekultivace
trávníků, úklid veřejných ploch,
odstraňování náletových dřevin.
Jsme plátci DPH.
17

Provozuje:
Fokus Praha, z.ú.
Adresa provozovatele:
Dolákova 536/24,
Praha

Dostupnost:

Praha
a Středočeský
kraj

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

45701822
CZ45701822

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby se zdravotním
handicapem. Zaměřujeme se na pracovníky se zkušeností s duševním onemocněním. Naše práce se vyznačuje synergií.
Zahradnické služby zkvalitňují životní
prostředí obyvatel města a současně
umožňují zaměstnávat lidi se zdravotním

handicapem. Ti pak žijí, navzdory svému
handicapu, normální, plnohodnotný smysluplný život. Sociální firmu podpoříte
tím, že si objednáte její služby a firma
vytvořený zisk reinvestuje do svého
rozvoje a podpory znevýhodněných
zaměstnanců.

Reference

MČ Praha 12, MČ Praha Troja, SVJ Levského 3204-10,SVJ Sádky 785, 795-7,
Tenisový klub Písečná

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

22.

Zahradnická dílna
Domova
sv. Anežky
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
604 270 725
obchod@anezka-tyn.cz
wwww.anezka-tyn.cz

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.

Naše zahradnická dílna nabízí
svým zákazníkům všechny základní
zahradnické práce – od sečení
a mulčování trávy přes hrabání
a odklízení listí po údržbu křovin.
Disponujeme profesionální zahradnickou technikou pro úpravu malých
i velkých pozemků. Nabízíme jednorázovou i pravidelnou údržbu zeleně,
tu zajišťujeme například pro obce.
Jsme chráněným pracovištěm,
dáváme práci lidem s postižením.

Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Jihočeský kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna je součástí Domova sv. Anežky,
který provozuje chráněná pracoviště,
sociální služby a podporované byty pro
osoby s postižením z Týna nad Vltavou
a okolí. Nabízíme pracovní uplatnění
osobám, které mají problém s nalezením

zaměstnání na otevřeném trhu práce,
a podporujeme tak jejich integraci do
společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme
pracovní prostředí uzpůsobené jejich
potřebám i komplexní psychosociální
podporu.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

23.

Zámecké
zahradnictví

Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
774 709 109
info@zamecke-zahradnictvi.cz
www.zameckezahradnictvi.webobce.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Jihočeský kraj

Spolek

Zámecké zahradnictví nabízí
komplexní zahradnické služby
jednotlivcům, ﬁrmám i obcím.
Zajišťujeme údržbu veřejné zeleně,
sečení trávy, výzdobu veřejných
prostranství, řez keřů a živých
plotů, doplnění mulče či práci
s kamenem. Provádíme ořez dřevin,
a to včetně vzrostlých stromů.
Zvládneme i čištění prostor od
náletových dřevin, jejich seštěpkování a odvoz. Obcím zpracujeme
posouzení zdravotního stavu stromů
a inventarizaci dřevin. Nabízíme
také ﬂoristické služby a ucelený
servis navrhování a realizace zahrad
a veřejné zeleně.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zámecké zahradnictví je zaměstnavatelem osob s postižením a spolupracuje na projektech, které dlouhodobě
nezaměstnaným lidem umožňují vrátit se
do pracovního procesu. Při výběru
materiálů pro náš obchod i pro realizaci
zahrad a parků upřednostňujeme lokální

produkci. Již při plánování zahrad a veřejné zeleně dbáme o individuální přístup
a skladbu rostlin volíme vždy tak, aby co
nejlépe zapadaly do daného prostředí,
byly odolné vůči změnám klimatu a poskytovaly místním obyvatelům přidanou
hodnotu.

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

24.

Zelený klíč,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Jaroslava Seiferta 2159, Most
775 481 927
info@zelenyklic.cz
www.zelenyklic.cz

Provozuje:
Zelený klíč, s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Jezera Dolní Jiřetín 1,
Horní Jiřetín

Dostupnost:

Mostecko
a Litvínovsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zajišťujeme úklid veřejných prostranství, údržbu zeleně v Mostě
a okolních vesnicích. Náš tým pracuje na každodenním úklidu jedné
z nejproblematičtějších oblastí
v Mostě, kde se nám daří udržovat
pořádek na veřejných plochách,
kolem odpadkových košů, v průjezdech a kolem kontejnerů. Také
zajišťujeme čištění chodníků vysavačem odpadů. Nabízíme sekání
trávy, úpravu živých plotů a údržbu
travnatých ploch. V souvislosti s tím
jsme schopni zajistit i dopravu materiálu, případně odvoz BIO odpadu
na sběrný dvůr, a to jak organizacím,
tak jednotlivcům v rámci nabídky
úprav soukromých ploch.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

8502161
CZ08502161

17

ÚDRŽBA ZELENĚ A TECHNICKÉ SLUŽBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zajišťujeme zaměstnání pro osoby bez
přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení
s ohledem na jejich potřeby. Využíváme
možnosti zkrácených a sdílených úvazků,
které modulujeme na potřeby každého
zaměstnance. Ti mohou v rámci své práce
využívat psychosociální podporu, krizovou intervenci a dluhové poradenství.
Kombinace těchto podpor zajišťuje stabilizaci a vyšší adaptabilitu osob a také

poskytuje bezpečný prostor pro jejich
růst. Dodržujeme principy integrace
a podporujeme naše zaměstnance v přípravě na uplatnění na volném trhu práce
tím, že postupně zvyšujeme jejich kompetence a připravujeme je praktickými
nácviky na řešení pro ně do té doby neznámých situací, a to vše s ohledem na vysokou kvalitu odvedené práce a spolehlivost.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
A POTŘEBY

20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BOK & LK s.r.o.
Celesta Praha, z.ú.
Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
Centrum pracovní rehabilitace Jaroměř
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Futurum F, s.r.o.
Úklidové práce pro domácnosti a ﬁrmy
LaDílna
Naděje - úklidové práce
PALOMINO
Pomocníci - technické a úklidové práce
SEMITAM s.r.o.
Sociální ﬁrma Slunečnice DC, s.r.o.
Úklid Vsetín
Úklidová ﬁrma Láry Fáry
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Technická dílna
Zelený klíč, s.r.o.

1.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

BOK & LK
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Čsl. armády 42, Kadaň
725 070 900
ludek.koci@seznam.cz
www.pradelnakadan.webnode.cz

Provozuje:
BOK & LK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Čsl. armády 42,
Kadaň

Dostupnost:

Ústecký
a Karlovarský kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Nabídka úklidu
- provádíme běžný úklid domácností
a kancelářských prostor, dále provádíme úklidové práce po malování
a stavebních úpravách. Současně
nabízíme čištění koberců
a čalouněného nábytku
Nabídka hodinového manžela
- drobné údržbářské práce v domácnostech a kancelářích. Jedná se
zejména o vrtání, montáž a demontáž nábytku, pokládky koberce
a linolea , drobné elektrikářské
a instalatérské práce, vyklízení
objektů.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28731417
CZ28731417
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše služby jsou zabezpečovány zejména
zaměstnanci z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných a osob dlouhodobě evidovaných na ÚP. Výběr zaměstnanců je realizován ve spolupráci s Úřadem

práce a NNO, které se věnují práci s touto
cílovou skupinou. Majitelé podniku jsou
aktivními účastníky procesů sociálního
začleňování ve spolupráci s Městem
Kadaň, Úřadem práce.

2.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Celesta Praha,
z.ú.

Kontakt:

Nabídka:
Řehořova 992/10, Praha
775 976 383
celesta@celestapraha.cz
www.celestapraha.cz

Provozuje:
Celesta Praha, z.ú.
Adresa provozovatele:
Kubelíkova 1477/17,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Ústav

Naše služby jsou zaměřené na poskytování
služeb pro rodinu a domácnost. Naše
hospodyně/pomocnice v domácnosti se
starají o běžný i hloubkový úklid a další
činnosti spojené s běžným chodem
domácnosti, např. žehlení. S pomocí
hospodyně Vám zbyde čas a prostor
věnovat se tomu, v čem jste nenahraditelní. Při výběru našich hospodyň dbáme
na jejich spolehlivost, zodpovědnost
a samozřejmě schopnost odvádět kvalitní
práci k Vaší spokojenosti. Od roku 2016
nabízíme osamělým seniorům a jejich
rodinám službu společnice pro seniory,
kterou jsme v letošním roce rozšířili
o nabídku služby hospodyně do
domácnosti. Tyto služby provozujeme
prostřednictvím proškolených osob,
které se rekrutují ze skupiny lidí
znevýhodněných na trhu práce.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4490967
CZ04490967
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Na úrovni služeb poskytovaných na území hl. m. Prahy v oblasti péče o rodinu
a domácnost vnímáme jedinečnost našeho přístupu v aspektu společenské odpovědnosti a integrace lidí znevýhodněných
na trhu práce. Sociální podnikání vnímáme jako vysoce přínosný inovativní
nástroj v integraci lidí dlouhodobě nezaměstnaných, OZP a nezaměstnaných
osob ve věku 50+. Naplňování sociálního
principu našeho SP vnímáme také tak, že

v rámci námi provozovaných služeb se
seniorům věnují osoby, které jsou samy
určitým způsobem znevýhodněné. Tím
dochází k propojení těch, kteří kvůli určitým omezením nenacházejí na otevřeném trhu práce vhodné uplatnění,
přitom si ale přejí být užiteční a mohou
být, při adekvátní podpoře zohledňující
jejich specifické potřeby, druhým prospěšní, s potřebnými.

3.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Centrum pracovní
rehabilitace
Hradec Králové
Kontakt:

Nabídka:
Františka Halase 432,
Hradec Králové
608 000 073
info@cprhk.cz,
vejprava@cprhk.cz
www.cprhk.cz

Provozuje:
CPR HK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Františka Halase 432,
Hradec Králové

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Hradec
Králové, region
ORP Jaroměř

Společnost
s ručením
omezeným

V oblasti služeb realizujeme činnosti
úklidových prací interiérů i exteriérů
budov v objektech zákazníků.
V rámci úklidových prací provádíme
dlouhodobý, krátkodobý, mimořádný,
zakázkový, komplexní, postaveb
ní, stěhovací, havarijní úklid a facility
servis. Úklid je realizován proškolenými vlastními zaměstnanci s důrazem
na vysoký standart. Používáme
profesionální a ekologicky šetrné
čistící prostředky. Nabízíme také
možnost prodloužení životnosti povrchů (ploch) impregnací a voskováním.
Zakázky realizujeme pomocí profesionálních nástrojů a zařízení předních
světových výrobců. Našim cílem je
vysoká kvalita za příznivou cenu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27465730
CZ27465730
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše pracoviště jsou přizpůsobena
osobám se zdravotním postižením co do
rozsahu, pracovních podmínek, potřeb
a prostor. Máme velmi dobře propracovaný systém zácviku pracovníků se
zdravotním postižením, který zajišťuje
nízký práh pro vstup do zaměstnání.
Pracovníkům zajišťujeme přívětivé
pracovní prostředí a vysoký komfort
podpory provozních pracovníků. Naše
činnost zasahuje do regionů Hradec

Králové a okres Hradec Králové a regionu
Jaroměř a oblast obce s rozšířenou
působnosti Jaroměř. Při výkonu naší
činnosti pracujeme s ekologickými prostředky a potřebami. Spolupracujeme
s regionálními partnery při dodávkách
služeb, ale i odběru výrobků a služeb pro
naše potřeby. Veškerý zisk společnosti je
uplatňován pro účely reinvestic do rozvoje podniku.

Reference

LOM PRAHA s.p., Královéhradecký kraj, Vojenská poliklinika Brandýs nad Labem/Stará
Boleslav, ASO DUKLA Liberec, Kaden s.r.o., Kratzer s.r.o., Halla a.s., Základní umělecká
škola Habrmanova, Hradec Králové, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové

4.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Centrum pracovní
rehabilitace
Jaroměř
Kontakt:

Nabídka:
Nádražní 973, Jaroměř
608 000 073
info@cprhk.cz,
vejprava@cprhk.cz
www.cprhk.cz

Provozuje:
CPR HK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Františka Halase 432,
Hradec Králové

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Hradec
Králové, region
ORP Jaroměř

Společnost
s ručením
omezeným

V oblasti služeb ralizujeme činnosti
úklidových prací interiérů i exteriérů
budov v objektech zákazníků. V rámci
úklidových prací provádíme dlouhodobý, krátkodobý, mimořádný, zakázkový, komplexní, postavební,
stěhovací, havarijní úklid a facility
servis. Úklid je realizován proškolenými vlastními zaměstnanci s důrazem na vysoký standart. Používáme
profesionální a ekologicky šetrné
čistící prostředky. Nabízíme také
možnost prodloužení životnosti
povrchů (ploch) impregnací a voskováním. Zakázky realizujeme pomocí
profesionálních nástrojů a zařízení
předních světových výrobců. Našim
cílem je vysoká kvalita za příznivou
cenu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27465730
CZ27465730
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše pracoviště jsou přizpůsobena
osobám se zdravotním postižením co do
rozsahu, pracovních podmínek, potřeb
a prostor. Máme velmi dobře propracovaný systém zácviku pracovníků se
zdravotním postižením, který zajišťuje
nízký práh pro vstup do zaměstnání.
Pracovníkům zajišťujeme přívětivé
pracovní prostředí a vysoký komfort
podpory provozních pracovníků. Naše
činnost zasahuje do regionů Hradec

Králové a okres Hradec Králové a regionu
Jaroměř a oblast obce s rozšířenou
působnosti Jaroměř. Při výkonu naší
činnosti pracujeme s ekologickými prostředky a potřebami. Spolupracujeme
s regionálními partnery při dodávkách
služeb, ale i odběru výrobků a služeb pro
naše potřeby. Veškerý zisk společnosti je
uplatňován pro účely reinvestic do rozvoje podniku.

Reference

LOM PRAHA s.p., Královéhradecký kraj, Vojenská poliklinika Brandýs nad Labem/Stará
Boleslav, ASO DUKLA Liberec, Kaden s.r.o., Kratzer s.r.o., Halla a.s., Základní umělecká
škola Habrmanova, Hradec Králové, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové

5.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Dílny sv. Jiljí
o.p.s.

Kontakt:

Nabídka:
Dvorce 258, Třeboň
601 299 121
dilnysv.jilji@seznam.cz
www.dilnyjilji.cz

Provozuje:
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Adresa provozovatele:
Dvorce 258,
Třeboň

Dostupnost:

Jihočeský kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Dílny sv. Jiljí nabízejí různorodé
úklidové služby – zajistíme vnitřní
i vnější úklid ve ﬁremních areálech,
na veřejných prostranstvích, soukromých pozemcích, v kancelářích
i domácnostech. Pomůžeme s jednorázovým předvánočním úklidem
v domácnosti i s pravidelným
úklidem podnikových prostor.
Provozujeme také prádelnu, úklid
lze tedy spojit i s odvozem špinavého
a doručením čistého prádla (lůžkovin
ap.).
Úklid zajišťují lidé s postižením či
sociálním znevýhodněním s pomocí
pracovního asistenta.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2515784
CZ02515784
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dílny sv. Jiljí jsou zaměstnavatelem osob
s postižením a sociálním znevýhodněním
z Třeboně a nejbližšího okolí. Svým zaměstnancům nabízíme pracovní uplatnění v chápajícím pracovním prostředí co
nejblíže místu jejich bydliště, čímž jim
usnadňujeme vstup na pracovní trh a zá-

roveň podporujeme místní komunitu.
Pracovní náplň zaměstnanců upravujeme
tak, aby byla ohleduplná k jejich zdravotnímu omezení. Podporujeme i jejich další
vzdělávání a v případě potřeby jim
zajišťujeme komplexní psychosociální
podporu.

6.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Futurum F,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Mostecká 2087, Tábor
739 454 535
fokustabor@fokustabor.cz
vorechovsky@fokustabor.cz
www.futurumf.cz

Úklidové služby nabízíme ﬁrmám
i jednotlivcům. Naše služby využívají
zejména společenství vlastníků
bytových jednotek, pro která
zajišťujeme pravidelné úklidy
společných prostor v jejich bytových
domech. Pro ﬁrmy zajišťujeme
zejména úklid a údržbu venkovního
prostoru v jejich areálech. Ve velké
míře spolupracujeme s městem
Tábor.
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Provozuje:
Futurum F s.r.o.
Adresa provozovatele:
Mostecká 2087/17,
Tábor

Dostupnost:

Okres Tábor

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

3238679
CZ03238679

12

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Sociální firma Futurum F vznikla z chráněných dílen spolku FOKUS Tábor. Jejím
posláním je vytvářet pracovní příležitosti
pro lidi se zdravotním znevýhodněním
zejména v oblasti duševního zdraví.
Aktuálně zaměstnává ve dvou provozech
cca 20 lidí, kteří mají zkušenost s různě
važným duševním onemocněním. Firma

samozřejmě usiluje o vytváření zisku,
snaží se nabídnout kvalitní služby a být
konkurenceschopná na místním trhu.
Zisk využivá jednak na další rozvoj sociálního podnikání a dále podporuje
služby pro lidi s duševním onemocněním
poskytované spolkem FOKUS Tábor.

7.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Úklidové práce
pro domácnosti
a ﬁrmy
Kontakt:

Nabídka:
Žižkova 7/15, Zábřeh
736 509 432
uklid@reparto.cz
www.reparto.cz

Provádíme úklidové práce v zázemí ﬁrem
i v domácnostech objednatelů. Jde o úklidy:
každodenní udržovací, pravidelné s týdenní
nebo jinou frekvencí, jednorázové velké –
např. po malování, řemeslnících, mimořádné
události. Úklid provádějí šikovní, proškolení,
prověření a spolehliví pracovníci vždy rychle
a pečlivě.
Soustřeďte se na svou práci nebo koníčky
a úklid nechte na nás! Vše s vámi individuálně nastavíme k maximální spokojenosti vč.
přijatelných cen. Úklid je možné provádět
za/bez přítomnosti majitele bytu či pracovníků na pracovišti (v případě předání klíčů).

Provozuje:
REPARTO Zábřeh s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žižkova 7/15,
Zábřeh

Dostupnost:

Okres Šumperk

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Příklad prováděných prací: úklid podlah
(vysávání, vytírání), utírání prachu a nečistot
z nábytku, vynesení odpadků, úklid nádobí,
dezinfekce sanitární techniky koupelen a toalet, leštění zrcadel, mytí oken, mytí nádobí,
starost o oblečení a lůžkoviny, ruční mytí
a vysávání interiérů osobních automobilů, …

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394431
CZ29394431

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh
s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním
postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska,
Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění. A to provozováním stávajících (z Charity Zábřeh převedených)
a zřizováním nových chráněných pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce
Šumperk. Naše sociální firma tak reaguje na vysokou nezaměstnanost lidí
s handicapem a snaží se rozšířit prostor

pro jejich zaměstnání. Naší snahou je
umožnit jim plnohodnotné začlenění do
společnosti. Chceme být společností, se
kterou se partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či
výrobek a svého rozhodnutí pro nás
nebudou nikdy litovat. Chceme prezentovat práci lidí s postižením v tom
nejlepším světle a být jim dobrým
zaměstnavatelem.

Reference

CHARITA ZÁBŘEH (úklid kancelářských prostor a zázemí zdravotních, sociálních služeb),
EXPERIOR s.r.o. (úklid zázemí stavební ﬁrmy), ČESKÉ DRÁHY – SPRÁVA ŽELEZNIC (úklid
kanceláří, hygienického zázemí a společných prostor nádražní budovy Zábřeh),
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO POSTŘELMOV (úklid mycího úseku na očistu jídlonosičů),
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST ZÁBŘEH (úklid pastoračního centra Devítka), SPOLEK
METODĚJ (kompletní úklid kulturního zařízení), domácnosti v Zábřehu, ve Štítech …

8.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

LaDílna

Kontakt:

Kejzlarova 1679, Hradec Králové
724 461 103
ilona.simkova@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz

Nabídka:
Specializujeme se na úklid
společných prostor bytových domů.
Uklízíme i venkovní plochy
a zajišťujeme strojový úklid
panelových domů.
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Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Hradec Králové

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ladílna, součást společnosti SKOK do
života, o. p. s., je dílna s chráněnými pracovními místy. Zaměstnává pracovníky se
zdravotním postižením, převážně se
jedná o osoby s mentálním postižením.

Jejím cílem je, aby se zaměstnanci s postižením díky možnosti pracovat zařadili
do běžného života a stali se plnohodnotnými členy společnosti. Dílna nabízí
možnost využití náhradního plnění.

9.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Naděje
- úklidové práce

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
605 949 842
sdruzeni@neratov.cz
lenka@neratov.cz
www.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Chráněné pracoviště Naděje působí
přímo v horské vesnici Neratov.
Jejími zaměstnanci jsou z převážné
většiny uživatelé neratovského
chráněného bydlení Domov. Náplní
tohoto pracoviště jsou montážní
práce, venkovní a vnitřní mytí aut
a úklidové práce. Zaměstnanci této
dílny se podílí na úklidu pokojů
v Chatě Neratov. Obstarávají též
úklid venkovní, spolu se zahradnictvím sečou trávu, shrabávají listí
a v zimě odklízí sníh. Též mají na
starost čisté prostředí okolo poutního místa. Veřejnost může využít
buď mytí aut, nebo jakoukoli z výše
uvedených úklidových činností.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Pracovníky Naděje jsou mj. i uživatelé
z neratovského chráněného bydlení. Na
jednom místě, které mají rádi a kde mají
své zázemí, se učí nejen samostatnému
životu, ale mají také příležitost pracovat.
Zaměstnanci Naděje se střídají vždy po

14 dnech, kdy jedna skupina zajišťuje
úklid a druhá pracuje na montážích. Díky
tomu mají variabilnější pracovní náplň.
O tom, jak pečlivě umí pracovníci s postižením uklidit, se můžete přesvědčit
přímo v Neratově.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

10.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

PALOMINO

Kontakt:

Nabídka:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
732 194 280
provoz@palominovm.cz
www.palominovm.cz

Provozuje:
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vrbenská 803,
Valašské Meziříčí

Dostupnost:

Valašské Meziříčí
a přilehlé okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Naše služby nabízíme ﬁrmám, společným
vlastníkům bytových jednotek (SVJ), bytovým družstvům, správcovským ﬁrmám,
obyvatelům rodinných domů a bytů, zdravotnickým zařízením, městským i obecním
úřadům a dalším subjektům a také
občanům Valašského Meziříčí, Rožnova
pod Radhoštěm a okolí. Nabízíme jednotlivé úklidy, pravidelné úklidy, generální
úklidy, úklidy po malování, tepování
koberců, čištění parním čističem, mytí
oken, výkladů, dveří i fasád. Malujeme
byty, domy, komerční prostory od A do Z
(příprava malování, zakrytí před malováním, malování, generální úklid po malování). Upravujeme a udržujeme venkovní
prostory a zahrady, sečeme trávu,
uklízíme, plejeme, ryjeme, štípáme dříví
atd. Sociální podnik PALOMINO je tu se
svými službami pro Vás již od začátku
roku 2013.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1440098
CZ01440098

17

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu
k pracovnímu uplatnění, k profesnímu
rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení diakonických hodnot a aktivní zapojení
všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním

usilujeme o co největší společenský prospěch. Lidé s různými znevýhodněními
jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být
ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak
není a objevuje se zde mnoho překážek někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

11.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Pomocníci
- technické
a úklidové práce
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
774 709 112
jiricek@pomoc-tyn.cz
www.pomoctyn.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

Naše chráněné pracoviště se
orientuje zejména venkovní úklid
a údržbu, pro obce zajišťujeme úklid
chodníků včetně odklízení sněhu
v zimním období. Provádíme také
úklid a drobné pomocné práce na
stavbách.
Kromě úklidu nabízíme i technické
služby včetně drobných údržbářských a stavebních prací. Naši
zaměstnanci Vám podají pomocnou
ruku i v kuchyňském provozu.
Jsme zkrátka Pomocníci.

Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Jihočeský kraj

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna zaměstnává osoby se znevýhodněním z blízkého okolí. Fungujeme
v režimu chráněného pracoviště, které
bere ohled na omezení a potřeby svých
zaměstnanců a poskytuje jim další podporu (vzdělávání, psychosociální podpora). Jsme součástí spolku POMOC Týn

nad Vltavou, který rozvíjí spektrum
sociálních a podpůrných služeb pro osoby
s postižením a sociálním znevýhodněním,
seniory a rodiny s dětmi na Vltavotýnsku
a v okolí. Výtěžek z naší činnosti využíváme právě na provoz těchto služeb.

12.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

SEMITAM
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Na Valech 114, Havlíčkův Brod
602 560 255
info@semitam.cz,
martina.kadlecova@semitam.cz
www.semitam.cz

Pro ﬁrmy a občany z Havlíčkova
Brodu a okolí nabízíme úklidové
služby, mytí oken, čištění čalouněného nábytku a koberců,
vyklízení domácností.
Uklízíme jednorázově i pravidelně,
nebojíme se ani úklidu silně znečištěných prostor, snažíme se rychle
reagovat na nenadálé situace
(prasklé potrubí v domácnosti).

Provozuje:
SEMITAM s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Valech 114,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Havlíčkobrodsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28823931
CZ28823931
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V dílně i v úklidu pracují z více než 50 %
lidé se zdravotním či sociálním handicapem. Nebojíme se zaměstnat lidi s duševním onemocněním či osoby po výkonu

trestu. A také Romy. Někteří spadají do
všech třech cílových skupin. Když se nám
takového člověka podaří dlouhodobě
zaměstnat, tak jsme na sebe i na něj hrdí.

Reference

Démos trade, a.s., H3 atelier s.r.o., Město Havlíčkův Brod, Probační a mediační služba
Havlíčkův Brod

13.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Sociální ﬁrma
Slunečnice DC,
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Hudečkova 664/1, Děčín
733 572 434
malkova@socialniﬁrma.cz
www.slundecin.cz
www.socialniﬁrma.cz

Provozuje:
Sociální ﬁrma Slunečnice DC, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Hudečkova 664/1,
Děčín

Dostupnost:

Děčín a okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

VYKLÍZENÍ BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH
PROSTOR - vyklízení sklepních a půdních
prostor, vyklízení objektů podle potřeby
majitele, atd., zajištění odvozu a likvidace
starého nábytku, nepoužívaného zařízení
a jiného materiálu. Úklid společných prostor v obytných a panelových domech.
PRO FIRMY - úklid kanceláří, chodeb,
schodišť a sociálních zařízení (případně
výrobních hal a jiných provozních prostor).
Velké úklidy po malířích nebo po řemeslnících (po rekonstrukčních pracích).
PRO DOMÁCNOSTI - jednorázový úklid
dle požadavků zákazníka.
ZAHRADA - údržba pozemků a zahrad,
sekání trávy, úprava keřů a živých plotů,
výsadba, odplevelení záhonů, hrabání listí.
LES - kácení náletových dřevin, čištění
lesních ploch, výsadba stromků a jejich
ošetření nástřikem nebo nátěrem, ožínání, úklid klestu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5668760
CZ05668760
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Hlavním cílem naší firmy je vytvořit
a udržet pracovní místa pro osoby se
zdravotním postižením, dlouhodobě
nezaměstnané a opakovaně se vracející
do evidence úřadu práce. Chceme atrak-

tivně reagovat na poptávku zákazníků,
být soběstační a ekonomicky udržitelný
z dobrou kvalitou služeb a zárukou stabilní poptávky zákazníků.

14.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Úklid Vsetín

Kontakt:

Nabídka:
Wolkerova 1274, Otrokovice
778 886 100
info@nadeje-otrokovickaops.cz
z.polakova@nadeje-otrokovickaops.cz
www.nadeje-otrokovickaops.cz/
uklid-vsetin

Provozuje:
NADĚJE, otrokovická o.p.s.

Nabízíme kompletní úklidové práce
ve společných částech bytových
domů. Pravidelně uklidíme všechny
společné části panelových a bytových
domů, včetně zametení a vytření,
mytí společných lodžií, oken, výtahu,
sklepních prostor, úklid drobného
odpadu kolem domu a odklízení
sněhu. Vašim požadavkům na
pravidelný i jednorázový úklid se
budeme snažit maximálně vyhovět.
K práci možná potřebujeme více
času, delší zácvik, ale na oplátku
nabízíme precizně odvedenou práci.

Adresa provozovatele:
Wolkerova 1274,
Otrokovice

Dostupnost:

Vsetín

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29378800
CZ29378800
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V provozu pracuje více než 90 % osob se
středním stupněm mentálního handicapu. Vytvářením a udržením pracovního
uplatnění pro lidi s handicapem, pro které jsou možnosti najít a udržet si práci velmi obtížné, je naším hlavním cílem a směřováním. Zaměstnáním, jehož součástí je
přímá podpora a vedení, umožňujeme
lidem s handicapem, našim zaměstnancům, získat dlouhodobě pracovní
uplatnění, rozvoj sociálních kompetencí

a jednoduše fungování v běžném životě.
Zároveň naším zákazníkům dáváme poznat, že zdravotní handicap neznamená
omezení. Tuto obousměrnost považujeme za společensky prospěšnou pro
všechny zúčastněné. Zisk zde není cílem,
nýbrž prostředkem k naplnění hlavního
cíle. A přidaná hodnota? Tou je velká chuť
pracovat, učit se novému a radost z práce. A ta je na výsledku vždy znát.

15.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Úklidová ﬁrma
Láry Fáry

Kontakt:

Nabídka:
Panská 79, Rychnov nad Kněžnou
733 659 067
lucie.rajskupova@pferda.cz
jana@pferda.cz
www.pferda.cz

Úklidová ﬁrma Láry Fáry nabízí
úklid bytových domů, kanceláří
i domácností. Nabízí také čištění
koberců a čalounění v domácnostech
i kancelářích. Svoje služby nabízí
zejména na Rychnovsku, s dojezdem
cca 40 km od Rychnova nad
Kněžnou.
17

Provozuje:
PFERDA z.ú.
Adresa provozovatele:
Panská 79,
Rychnov nad Kněžnou

Dostupnost:

Rychnovsko
+ 40 km dojezd
od Rychnova
nad Kněžnou

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26657431
CZ26657431

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Úklidová firma Láry Fáry nabízí pracovní
uplatnění lidem s mentálním postižením
a dušením onemocněním, kteří jen těžko

najdou práci na volném trhu práce. Nabízí
jim zkrácené úvazky a přizpůsobení pracovnímu rytmu svému handicapu.

16.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Výměník, z.s.
Chráněná díla
a Obchod U soba
Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
734 253 875
info@pdz.cz,
jana.izaiaszova@pdz.cz
www.pdz.cz

Dílna nabízí služby z oblasti úklidu.
Nejčastěji uklízíme kancelářské
prostory, školy a podobně. Pro
objednaní či poptání služeb nás
neváhejte kontaktovat.

17
Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

17.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Výměník, z.s.
Technická dílna

Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
602 606 880
info@pdz.cz,
pavel.kamp@pdz.cz
www.pdz.cz

Nabízíme služby z oblasti úklidu.
Nejčastěji uklízíme větší prostory
včetně náročnějšího typu úklidu
jako je mytí oken a úklid po
zednických pracích. Pro objednaní
či poptání služeb nás neváhejte
kontaktovat.
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Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

18.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Zelený klíč,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Jaroslava Seiferta 2159, Most
775 481 927
info@zelenyklic.cz
www.zelenyklic.cz

Provozuje:
Zelený klíč, s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Jezera Dolní Jiřetín 1,
Horní Jiřetín

Dostupnost:

Mostecko
a Litvínovsko

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zajišťujeme úklid veřejných prostranství, kancelářských budov,
společných prostor obytných domů,
ale i vyklízení nemovitostí a úklid
před a po stěhování. Pro tyto účely
jsme schopni zajistit pravidelné
nebo jednorázové akce. Využíváme
dodávku Renault Master pro 7 osob
a tak zvládneme jednorázové úklidy
ve větším rozsahu a současně umíme zajistit dovoz a odvoz materiálu,
nábytku od dodavatelů a odvoz
odpadu na sběrné dvory. Pro úklid
veřejných prostranství využíváme
kromě ručního nářadí vysavače
listí/nedopalků , vysokotlakou
myčku a pro ostatní úklid parní
čistič. Využíváme ekologické čistící
prostředky a zohledňujeme
enviromentální přístup.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

8502161
CZ08502161

17

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zajišťujeme zaměstnání pro osoby bez
přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení
s ohledem na jejich potřeby. Využíváme
možnosti zkrácených a sdílených úvazků,
které modulujeme na potřeby každého
zaměstnance. Ti mohou v rámci své práce
využívat psychosociální podporu, krizovou intervenci a dluhové poradenství.
Kombinace těchto podpor zajišťuje stabilizaci a vyšší adaptabilitu osob a také

poskytuje bezpečný prostor pro jejich
růst. Dodržujeme principy integrace
a podporujeme naše zaměstnance v přípravě na uplatnění na volném trhu práce
tím, že postupně zvyšujeme jejich kompetence a připravujeme je praktickými
nácviky na řešení pro ně do té doby neznámých situací, a to vše s ohledem na vysokou kvalitu odvedené práce a spolehlivost.

UMĚLECKÁ
A ŘEMESLNÁ TVORBA

21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AnnKas s.r.o.
Ben Becalel, komunitní a výrobní družstvo
enveroSHOP
ENVIRA, o.p.s. - Rukodělná dílna
Chráněné dílny Kopeček
Keramická dílna Domova sv. Anežky
Merino - dílna na zpracování ovčí vlny
PO-TISK - tiskařská a mýdlařská dílna
Rukodělná dílna Havlíčkův Brod
Rukodělná dílna Pelhřimov
Tkalcovská dílna Domova sv. Anežky
Truhlářská dílna
Truhlářská dílna Domova sv. Anežky
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

1.

AnnKas
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Dubičná 30, Úštěk
723 933 559
obchod@vceli-svicky.eu
www.annkas.eu
www.vceli-svicky.eu

Provozuje:
AnnKas s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dubičná 30,
Úštěk

Dostupnost:

Celá ČR
(e-shop)

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Jsme včelí farma zabývající se
včelími a přírodními produkty
a vším s tím spojené. Nabízíme
svíčky ze včelího vosku, kreativní
a dárkové sady, ozdoby ze včelího
vosku, mezistěny, medy, apiterapii,
ale i vzdělávání v oblasti včelaření
a apiterapie.
Nejen pro mateřské a základní
školy realizujeme exkurze na naší
včelí farmě s možností fyzického
kontaktu přímo se včelami.
Máme také program pro ﬁrmy,
kdy nabízíme dárkové zpracování
našich produktů dle požadavků
klienta a dále workshopy výroby
svíček z mezistěn.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03867935
CZ03867935
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UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na
trhu práce (především maminky s dětmi
do 15 let a zdravotně hendikepované).
Taktéž spolupracujeme v rámci regionu
s dalšími podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty a mimo jiné se snažíme
o propagaci včelaření a ekologického
chování.

Reference

Mondi Štětí, ČSA Czech Airlines Prag, Environment, ČSOB, Invala, Renomia

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

2.

Ben Becalel,
komunitní
a výrobní družstvo
Kontakt:

Nabídka:
Na Bojišti 1516/16, Praha 2
731 425 286
info@becalel.cz
www.becalel.cz

Provozuje:
Ben Becalel,
komunitní a výrobní družstvo

Sociální podnik BEN BECALEL je
kartonážní, knihařská a vitrážová
dílna, která zaměstnává lidi se
znevýhodněním. Její výrobky tak
jsou nejen precizní, ale lidé, kteří
je vyráběli, do nich dali svůj veškerý
um, píli a nadšení. Dílna se věnuje
i technice skleněných vitráží, které
si můžete spolu s dalšími výrobky
zakoupit Na Bojišti 16, Praha 2,
kde má Ben Becalel svou dílnu.
Rádi Vám zhotovíme dárkové tašky,
krabičky nebo pomůžeme s renovací
knih a starých map.

Adresa provozovatele:
Na bojišti 1516/16,
Praha

Dostupnost:

Celá ČR
(e-shop)

Právní
forma:

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6706860
-
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UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Cílem naší dílny je kromě profesionálně odvedené práce i zaměstnávání lidí s různými typy
znevýhodnění (převážně s duševním onemocněním).

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

3.

enveroSHOP

Kontakt:

Nabídka:
Rýdlova 38/1, Říčany
774 227 657
enve@enveroshop.cz
www.enveroshop.cz

Šijeme, tiskneme sítotiskem
a prodáváme zdravé oblečení
z biobavlny, bambusu a dalších
přírodních materiálů. Upcyklujeme
textil a vytváříme doplňky do
bezodpadové domácnosti, ozdobné
a úložné sáčky, textilní dekorace,
dárky pro ﬁrmy.
17

Provozuje:
Enve ART s.r.o.
Adresa provozovatele:
U Strouhy 227,
Herink

Dostupnost:

Celá ČR
(e-shop)

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4582179
CZ04582179

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme z principu založeni jako sociální
firma. Vytváříme pracovní místa pro lidi
z oblasti Říčan u Prahy, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů obtížně hledají práci. Například pečují o handicapované dítě nebo ze zdravotních důvodů

nemohou pracovat na celý úvazek. Formou franšízy nebo pobočky můžeme
vytvořit malé pracoviště pro znevýhodněné osoby na trhu práci kdekoli v České
republice. Máme vlastní know how pro
sestavení efektivní pracovní skupiny.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

4.

ENVIRA, o.p.s.
- Rukodělná dílna

Kontakt:

Nabídka:
Kubatova 32/1,
Praha 10
776 031 320
jirsa@toulcuvdvur.cz
www.setrnepoctive.cz

Naše misky, hrníčky a další keramické výrobky udělají z rutinních
činností, jako je pití čaje, něco
nevšedního. Tyto originální výrobky
můžete zakoupit na Toulcově dvoře.
Dále dokážeme podle vašich představ vyrobit keramiku na zakázku
„jen tak" nebo jako dárky pro Vaše
zaměstnance či obchodní partnery.
17

Provozuje:
ENVIRA, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Kubatova 32/1,
Praha 10

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha
a Středočeský
kraj

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2131315
CZ02131315

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Našim krédem je „Šetrně k přírodě a poctivě k člověku.“ Posláním naší společnosti je tedy vytvářet dlouhodobá
pracovní místa pro osoby se zdravotním,
zejm. duševním, postižením. Pracovní
podmínky jednotlivých lidí s postižením
se snažíme přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Zároveň se snažíme,
aby veškerá naše činnost byla maximálně
ekologická.

Reference

KPMG Česká republika, s. r. o., Tchibo Praha, spol., s. r. o., dm drogerie markt, s. r. o.,
Pražská teplárenská, a. s., Městská část Praha 10, QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.,
Komerční banka, a. s., Základní škola Praha – Kolovraty

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

5.

Chráněné dílny
Kopeček

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 15,
Rokytnice v Orlických horách
731 604 084
kopecek@neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Chráněné dílny Kopeček sdružují čtyři
pracoviště - šicí, tkalcovské, keramické
a košíkářské. Produkty vyrábí lidé
s postižením. Každý výrobek je originál
a má certiﬁkáty Práce postižených
a Orlické hory - regionální produkt.
V sortimentu keramické dílny je
především nádobí (misky, formy, talíře,
hrnky). Také květináče a zvonky na
ozdobu. Šicí dílna nabízí látková zvířátka,
tašky, kabelky, chňapky, zástěry či sáčky
na pečivo. Tkalcovská dílna vyrábí tkané
oblečení a koberce. Šikovní košíkáři vám
rádi upletou koše, ošatky, tácky, oplety
na lahve. Zajímavý dárek může být
dekorační mlýn, zvonek nebo květinový
zápich. Kompletní katalog výrobků je
vystavený na webových stránkách
www.kopecek.neratov.cz.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970
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UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Na Kopečku jsou zaměstnáni lidé s postižením. Těmto zaměstnancům umožňujeme upravit délku pracovní doby
podle jejich potřeby. Setkávají se zde
hendikepovaní z celého okresu, kteří by
v běžném provozu jen těžko našli uplatnění. Hendikepovaní pracují pod dohledem asistentů. Všichni dohromady tvoří

fajn partu, která se setkává i mimopracovně, např. při oslavách významných
jubileí. Hendikepovaní zaměstnanci mají
možnost nejprve postupně vyzkoušet
všechna pracoviště, aby si našli přesně to,
co je bude bavit a co jim nejlépe půjde.
Předchozí zkušenosti nejsou potřeba.
Vše je naučíme.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

6.

Keramická
dílna Domova
sv. Anežky
Kontakt:

Nabídka:
Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou
604 270 725
obchod@anezka-tyn.cz
www.eshop-anezka-tyn.cz/
keramicka-dilna

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

V naší keramické dílně vyrábějí lidé
s postižením užitnou a dekorativní
keramiku, navíc tu vznikají také
drátěné ozdoby. Máme široké portfolio atestovaných výrobků z keramiky, například hrnky, misky, talíře,
čajové konvice a sady, pivní podtácky,
květináče, pítka pro ptáky a různé
dekorační předměty. Nabízíme jak
standardní dekory, tak i speciální
vánoční a velikonoční vzory a rovněž
zakázkovou výrobu s výběrem barev
a vzorů dle přání zákazníka. V naší
dílně vznikají také drátěné dekorace,
háčky a věšáčky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888
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UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Keramická dílna je součástí Domova sv.
Anežky, který provozuje chráněná pracoviště, spektrum sociálních služeb a podporované byty pro osoby s postižením
z Týna nad Vltavou a okolí. Nabízíme
pracovní uplatnění osobám, které mají

problém s nalezením zaměstnání na
otevřeném trhu práce, a podporujeme
tak jejich integraci do společnosti. Svým
zaměstnancům zajišťujeme pracovní
prostředí uzpůsobené jejich potřebám
a komplexní psychosociální podporu.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

7.

Merino - dílna
na zpracování
ovčí vlny
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
604 270 725
merino@anezka-tyn.cz
www.merino.cz

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Zpracováváme ovčí vlnu českého
původu, ze které vyrábí zdravotnické
pomůcky, přikrývky a polštáře,
výrobky pro děti, produkty pro
denní použití i dekorativní předměty.
Mezi stálice sortimentu patří
například deky, bačkory, vesty,
návleky na klouby, zavinovačky pro
děti či fusaky do invalidních vozíků.
Výrobky Merina jsou díky použitému
materiálu hypoalergenní a vhodné
pro alergiky, astmatiky, osoby
s kloubními či kožními problémy.
Poskytují také výtečnou tepelnou
izolaci a komfort při nošení.
Dílna rovněž nabízí činění kůží.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888
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UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Merino je součástí Domova sv. Anežky,
který provozuje chráněná pracoviště,
sociální služby a podporované byty pro
osoby s postižením z Týna nad Vltavou
a okolí. Nabízíme pracovní uplatnění
osobám, které mají problém s nalezením
zaměstnání na otevřeném trhu práce,
a podporujeme tak jejich integraci do

společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme
pracovní prostředí uzpůsobené jejich
potřebám i komplexní psychosociální
podporu. Zároveň se zaměřujeme na
ekologické zpracování přírodního materiálu – ovčí vlnu vykupujeme přímo od
regionálních chovatelů a za použití šetrných přípravků dále zpracováváme.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

8.

PO-TISK
- tiskařská
a mýdlařská dílna
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 731 099
potisk@anezka-tyn.cz
wwww.anezka-tyn.cz

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Naše dílna se zaměřuje zejména na
tisk a potisk propagačních předmětů:
vyrábíme vizitky, kalendáře, pohlednice, přáníčka a letáky, umíme potisknout i propisky, trička, buttony
či zrcátka, to vše s použitím Vašich
motivů nebo potištěné obrázky
našich šikovných zaměstnanců
s postižením.
V naší dílně vznikají i ručně odlévaná
mýdla. Nabízíme jak mýdla s bylinnými přírodními silicemi, tak také
mýdla s kozím mlékem vhodná pro
alergiky a dárková mýdla odlévaná
do forem se zvířecími, květinovými
či svátečními motivy.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888

17

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna dílna je součástí Domova sv.
Anežky, který provozuje chráněná pracoviště, sociální služby a podporované
byty pro osoby s postižením z Týna nad
Vltavou a okolí. Nabízíme pracovní
uplatnění osobám, které mají problém
s nalezením zaměstnání na otevřeném
trhu práce, a podporujeme tak jejich

integraci do společnosti. Zaměstnancům
zajišťujeme pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám i komplexní psychosociální podporu. Snažíme se také
o využití papírového odpadu, který dále
zpracováváme a vyrábíme z něj pletené
ošatky.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

9.

Rukodělná dílna
Havlíčkův Brod

Kontakt:

Nabídka:
Čechova 3812, Havlíčkův Brod
774 064 151
Eva.douchova@fokusvysocina.cz
www.dilnyfokusvysocina.cz

Keramická výroba – ﬁgurální
tvorba, práce na hrnčířském
kruhu i vykrajovaná keramika.

17

Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ02268248

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky

zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
jsou pro nás velmi důležité a potvrzují
význam naší práce v integraci lidí se
zdravotním postižením.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

10.

Rukodělná dílna
Pelhřimov

Kontakt:

Nabídka:
Hodějovická 2141, Pelhřimov
774 084 151
jiri.madlo@fokusvysocina.cz
www.dilnyfokusvysocina.cz

Keramická výroba - ﬁgurální tvorba,
práce na hrnčířském kruhu
i vykrajovaná keramika.
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Provozuje:
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Adresa provozovatele:
5. května 356,
Havlíčkův Brod

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2268248
CZ 02268248

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním
onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme
pracovníkovi možnost zkusit si pracovat,
určit si rozsah pracovní doby a pracovní
činnost a zároveň vytvářet ekonomicky
zajímavé produkty či služby pro společnost. Úspěch v sociálním podnikání je pro
nás důkazem efektivity sociálních služeb
mateřské organizace v oblasti integrace
a uplatnění klientů na trhu práce. Proto
rozvoj a ekonomická stabilita společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
jsou pro nás velmi důležité a potvrzují
význam naší práce v integraci lidí se
zdravotním postižením.

Reference

Technické služby Města Pelhřimov, RIMOWA CZ, spol. s.r.o., FIA ProTeam s.r.o.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

11.

Tkalcovská dílna
Domova
sv. Anežky
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
604 270 725
obchod@anezka-tyn.cz
www.eshop-anezka-tyn.cz/
textilni-dilna-tkalcovna

Zpracováváme nové i staré látky
a vyrábíme z nich tašky, ekologické
sáčky na nákupy, batůžky, obaly
na knížky, textilní hračky, koberečky, prostírání, chňapky, ale třeba
i maňáskové divadlo. V dílně tkáme
na tradičních ručních tkalcovských
stavech. Velké procento našeho
materiálu pochází z recyklingu,
dokážeme využít i malé odstřižky
či zbytky látek. Jsme zaměstnavateli lidí s postižením.

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888
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UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna je součástí Domova sv. Anežky,
který provozuje chráněná pracoviště,
spektrum sociálních služeb a podporované byty pro osoby s postižením z Týna nad
Vltavou a okolí. Nabízíme pracovní uplatnění osobám, které mají problém s nalezením zaměstnání na otevřeném trhu
práce, a podporujeme tak jejich integraci

do společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme pracovní prostředí uzpůsobené jejich
potřebám i komplexní psychosociální
podporu. V dílně dokážeme zpracovat
každý kousek látky. Staré textilie k nám
nosí obyvatelé z celého města, čímž přispíváme ke snižování textilního odpadu
v našem okolí.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

12.

Truhlářská
dílna

Kontakt:

Nabídka:
K Višňovce 2690, Pardubice
774 554 701
info@centrumkosatec.cz

Provozuje:
Česká abilympijská asociace, z.s.,
Adresa provozovatele:
Sladkovského 2824,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Pardubice
a okolí

zapsaný
spolek

V naší truhlářské dílně vyrábíme
nábytek do mateřských, základních
a středních škol, kuchyňské linky na
míru, nábytek z masivu, pergoly,
ploty, schodiště, truhlářské vestavby.
Z čistých, nových a tepelně ošetřených palet vyrábíme paletový nábytek na míru. Paletový nábytek vám
vyrobíme na zakázku v požadované
povrchové nebo barevné úpravě.
Specialitou naší truhlářské dílny je
výroba originálních včelích úlů. Rádi
vám pomůžeme s realizací 3D návrhu
i následným vyhotovením požadovaného produktu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

67363156
CZ67363156

17

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V truhlářské dílně zaměstnáváme osoby
se zdravotním nebo sociálním hendikepem a dáváme jim nejen jistotu pracovního místa, ale rozvíjíme také jejich pracovní dovednosti tím, že získávají cenné
zkušenosti v truhlářském řemesle. Díky
našemu širokému portfoliu produktů

Reference

Chládek a Tintěra

a služeb mají možnost kreativní seberealizace, rozvoji svých schopností a získávají
potřebné pracovní sebevědomí. Na bázi
dodavatelské i odběratelské spolupracujeme v maximální možné míře s místními
jednotlivci, živnostníky a firmami.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

13.

Truhlářská dílna
Domova
sv. Anežky
Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 724 007
truhlarna@anezka-tyn.cz
wwww.anezka-tyn.cz

Provozuje:
Domov sv. Anežky, o.p.s.

Naše dílna se specializuje na zakázkovou výrobu ze dřeva, zejména na
produkci nábytku do interiérů i na
zahradu. Vyráběli jsme ale už I obecní zastávku, vrata, pergolu nebo
králíkárnu. Nabízíme také krmítka
a budky pro ptáky, stálicí v našem
sortimentu jsou pak barvené geodetické kolíky. Piliny z naší dílny
zpracováváme na palivové brikety
pro ekologické vytápění.
Jsme chráněným pracovištěm,
dáváme práci lidem s postižením.

Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26018888
CZ26018888

17

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše dílna je součástí Domova sv. Anežky,
který provozuje chráněná pracoviště,
sociální služby a podporované byty pro
osoby s postižením z Týna nad Vltavou
a okolí. Nabízíme pracovní uplatnění
osobám, které mají problém s nalezením
zaměstnání na otevřeném trhu práce,

a podporujeme tak jejich integraci do
společnosti. Zaměstnancům zajišťujeme
pracovní prostředí uzpůsobené jejich
potřebám i komplexní psychosociální
podporu. Pro svou práci využíváme dřevo
z lokálních produkcí. Odpad (piliny) přímo
v dílně zpracováváme na palivové brikety.

UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ TVORBA

14.

TyﬂoCentrum
Olomouc, o.p.s.
Sociální ﬁrma Ergones Výroba keramiky
Kontakt:

Nabídka:
Heyrovského 421/35, Olomouc
730 870 768
info@ergones.cz
klemesova@ergones.cz
www.ergones.cz

Provozuje:
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.

Zaměstnáváme více než 90 % osob
se zdravotním postižením. Naše
služby poskytujeme formou
náhradního plnění.
V rámci naší keramické dílny, kde
pracují zdravotně znevýhodnění
a to především nevidomí a slabozrací
vyrábíme:
- užitkovou keramiku
- dekorativní keramiku
- drobnou keramiku na dokreslení
(do škol, mateřských center)
- keramiku na zakázku.

Adresa provozovatele:
I. P. Pavlova Nová Ulice 184/69,
Olomouc

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25862294
CZ25862294
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Preferujeme individuální přístup a osobní
kontakt s klientem. Služby poskytujeme
na míru našim klientům. Nákupem našich
služeb a výrobků zvyšujete Vaši společenskou odpovědnost!

Přínos:
- podpoříte dílnu, kde pracují zdravotně
znevýhodnění lidé
- podpoříte společenskou odpovědnost
ve svém okolí - pomůžete snižovat nezaměstnanost těžce zrakově postižených
- posílíte marketingovou image vaší
organizace.

Reference

Dobré místo pro život, z.s. - výroba keramických misek s logem pro charitativní akci
Mateřská škola - 1. Olomoucká sportovní s.r.o. - výroba polotovarů pro kreativní práci
předškoláčků
MŠ Báječná školička, Olomouc - výroba polotovarů pro kreativní práci předškoláčků
MŠ Kovařovicova 11, Olomouc – Svatý Kopeček - výroba polotovarů pro kreativní práci
předškoláčků, dodávka polotovarů i pro domácí hraní rodičů a dětí
Hospic na Svatém Kopečku, Charita Olomouc - výroba polotovarů pro sociální práci klientů
zaměřenou na jemnou motoriku

VÝROBA

22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

AnnKas s.r.o.
Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
Centrum pracovní rehabilitace Jaroměř
Černí koně, z.s.
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
Dřevovýroba
EKOVYSOČINA s.r.o.
Kovení hliníkem ve vakuu
LaDílna
MASTR s.r.o.
Nástrojárna
OBZOR Domažlice
OK AQUALIGNUM s.r.o.
Plastová výroba Hradec Králové
RA Dynamics s.r.o.
Vstřikování termoplastů
Výroba stabilizačních systémů štěrkových a travních povrchů
Výroba stavebního kování HOLAR z plastu, nerez oceli a skla

1.

VÝROBA

AnnKas
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Dubičná 30, Úštěk
723 933 559
obchod@vceli-svicky.eu
www.annkas.eu
www.vceli-svicky.eu

Provozuje:
AnnKas s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dubičná 30,
Úštěk

Dostupnost:

Celá ČR
(e-shop)

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Jsme včelí farma zabývající se
včelími a přírodními produkty
a vším s tím spojené. Nabízíme
svíčky ze včelího vosku, kreativní
a dárkové sady, ozdoby ze včelího
vosku, mezistěny, medy, apiterapii,
ale i vzdělávání v oblasti včelaření
a apiterapie.
Nejen pro mateřské a základní
školy realizujeme exkurze na naší
včelí farmě s možností fyzického
kontaktu přímo se včelami.
Máme také program pro ﬁrmy,
kdy nabízíme dárkové zpracování
našich produktů dle požadavků
klienta a dále workshopy výroby
svíček z mezistěn.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03867935
CZ03867935

17

VÝROBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na
trhu práce (především maminky s dětmi
do 15 let a zdravotně hendikepované).
Taktéž spolupracujeme v rámci regionu
s dalšími podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty a mimo jiné se snažíme
o propagaci včelaření a ekologického
chování.

Reference

Mondi Štětí, ČSA Czech Airlines Prag, Environment, ČSOB, Invala, Renomia

2.

VÝROBA

Centrum pracovní
rehabilitace
Hradec Králové
Kontakt:

Nabídka:
Františka Halase 432,
Hradec Králové
608 000 073
info@cprhk.cz,
vejprava@cprhk.cz
www.cprhk.cz

Naše společnost realizuje zakázky
v oblasti výroby a to formou montážních a lakovacích prací. Dejte
šanci pracovního uplatnění zdravotně postiženým osobám tím,
že jim svěříte část svých zakázek.
Mezi vhodnou manuální práci pro
tělesně zdravotně postižené se
může řadit například manuální
činnost jako je lakování modelů
aut, sestavování různých dílů.

Provozuje:
CPR HK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Františka Halase 432,
Hradec Králové

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Hradec
Králové, region
ORP Jaroměř

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27465730
CZ27465730
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše pracoviště jsou přizpůsobena
osobám se zdravotním postižením co do
rozsahu pracovních podmínek, potřeb
a prostor. Máme velmi dobře propracovaný systém zácviku pracovníků se
zdravotním postižením, který zajišťuje
nízký práh pro vstup do zaměstnání.
Pracovníkům zajišťujeme přívětivé pracovní prostředí a vysoký komfort podpory provozních pracovníků. Naše
činnost zasahuje do regionů Hradec

Králové a okres Hradec Králové a regionu
Jaroměř a oblast obce s rozšířenou působnosti Jaroměř. Při výkonu naší činnosti pracujeme s ekologickými prostředky a potřebami. Spolupracujeme s regionálními partnery při dodávkách služeb,
ale i odběru výrobků a služeb pro naše potřeby. Veškerý zisk společnosti je uplatňován pro účely reinvestic do rozvoje
podniku.

Reference

LOM PRAHA s.p., Královéhradecký kraj, Vojenská poliklinika Brandýs nad Labem/Stará
Boleslav, ASO DUKLA Liberec, Kaden s.r.o., Kratzer s.r.o., Halla a.s., Základní umělecká
škola Habrmanova, Hradec Králové, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové

3.

VÝROBA

Centrum pracovní
rehabilitace
Jaroměř
Kontakt:

Nabídka:
Nádražní 973, Jaroměř
608 000 073
info@cprhk.cz,
vejprava@cprhk.cz
www.cprhk.cz

Naše společnost realizuje zakázky
v oblasti výroby a to formou montážních a lakovacích prací. Dejte
šanci pracovního uplatnění zdravotně postiženým osobám tím,
že jim svěříte část svých zakázek.
Mezi vhodnou manuální práci pro
tělesně zdravotně postižené se
může řadit například manuální
činnost jako je lakování modelů
aut, sestavování různých dílů.

Provozuje:
CPR HK s.r.o.
Adresa provozovatele:
Františka Halase 432,
Hradec Králové

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Hradec
Králové, region
ORP Jaroměř

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27465730
CZ27465730
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše pracoviště jsou přizpůsobena
osobám se zdravotním postižením co do
rozsahu pracovních podmínek, potřeb
a prostor. Máme velmi dobře propracovaný systém zácviku pracovníků se
zdravotním postižením, který zajišťuje
nízký práh pro vstup do zaměstnání.
Pracovníkům zajišťujeme přívětivé pracovní prostředí a vysoký komfort podpory provozních pracovníků. Naše
činnost zasahuje do regionů Hradec

Králové a okres Hradec Králové a regionu
Jaroměř a oblast obce s rozšířenou působnosti Jaroměř. Při výkonu naší činnosti pracujeme s ekologickými prostředky a potřebami. Spolupracujeme s regionálními partnery při dodávkách služeb,
ale i odběru výrobků a služeb pro naše potřeby. Veškerý zisk společnosti je uplatňován pro účely reinvestic do rozvoje
podniku.

Reference

LOM PRAHA s.p., Královéhradecký kraj, Vojenská poliklinika Brandýs nad Labem/Stará
Boleslav, ASO DUKLA Liberec, Kaden s.r.o., Kratzer s.r.o., Halla a.s., Základní umělecká
škola Habrmanova, Hradec Králové, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové

4.

VÝROBA

Černí koně,
z.s.

Kontakt:

Nabídka:
Nerudova 1, Jirny
739 739 199
info@cernikone.cz
www.cernikone.cz

Provozuje:
Černí koně, z.s.
Adresa provozovatele:
Cyrilovská 48,
Nové Jirny

Dostupnost:

Právní
forma:

Jirny

Spolek

Výroba speciﬁckých jízdních kol
a dalších pomůcek pro handicapované.
MATY - malý vozík je určen pro ty
nejmenší, když začínají vnímat své okolí
a potřebují si osvojit prostor. Mozek se
formuje na základě podnětů a ty přicházejí právě s pohybem v prostoru.
VOJA - speciální tříkolka, u které se
vše ovládá rukama. Šlape, brzdí i zatáčí.
ALEX - ruční kolo - handbike. Ovládá
se, řídí, šlape i brzdí pouze rukama.
Náš speciál je téměř bezúdržbový,
má sedmistupňovou převodovku,
která dětem umožní zvolit zátěž dle
svých fyzickým možností.
FÍLA - elektrohandbike je určený dětem
s tělesným postižením, které zasáhlo
dolní a částečně i horní končetiny.
Tento speciál je vhodný hlavně pro děti
trpící SMA - svalovou atroﬁí.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22724389
CZ22724389
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vytvořili jsme pracovní místa pro lidi
s handicapem a nabízíme jim smyluplnou
práci, která je skutečně posláním. Jako
jediní v ČR vyrábíme speciální kola, která
dětem s tělesným postižením přináší
svobodný pohyb. Pyšníme se inovativním
přístupem, který vychází ze skutečných
potřeb a tak není náhodou, že některé
produkty vyrábíme jako jediní na světě.

Speciální kola dáváme dětem zdarma.
Abychom mohli dávat dětem kola úplně
zadarmo, kombinujeme byznys a charitu.
Kola nám místo rodiny s handicapovaným
dítětem zaplatí někdo jiný. Oslovujeme
firmy a nadace, žádáme je o finanční dar.
Dále provozujeme veřejnou sbírku, do
které může přispět úplně každý.

5.

VÝROBA

Dřevo NB, s.r.o.
Sociální podnik

Kontakt:

Nabídka:
Zdechovice 50, Nový Bydžov
606 187 196
drugda@novybydzov.cz
www.drevonb.cz

Provozuje:
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
Adresa provozovatele:
Zdechovice 50,
Nový Bydžov

Dostupnost:

Nový Bydžov a okolí
do cca 30 km v rámci
Královéhradeckého
kraje

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

V nabídce je dřevo listnaté tvrdé
(dub, habr), samostatně bříza,
listnaté měkké (lípa, topol, olše)
i jehličnaté (smrk, borovice, modřín).
Vyráběné dřevo je vhodné na
topení do krbových kamen,
kachlových kamen, krbů či kotlů
na dřevo. Palivové dřevo, které
máme skladem, pochází obvykle
ze zimní těžby v daném kalendářním roce. Vybíráme zdravé dřevo
z těžby a snažíme se štípat ihned
po nákupu, aby co nejdéle stálo
na vzduchu a prosychalo.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1494261
CZ01494261
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Podnik zaměstnává osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně
znevýhodněných.

6.

VÝROBA

Dřevovýroba

Kontakt:

Nabídka:
Jezdecká 1861/17, Bruntál
605 719 276
michal.judas@ligabruntal.cz
www.projektove-poradenstvi.cz

Zabýváme se výrobou stavebního
dřeva, pořezem kulatiny, výrobou
pro interiérové využití dřeva.
Zároveň se zabývá také výstavbou
dřevěných domků v různých rozměrech a také venkovních dřevěných saun.

17

Provozuje:
Aperkom, z.ú.
Adresa provozovatele:
Jezdecká 1861/17,
Bruntál

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29459672
CZ29459672

VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních znevýhodnění, zejména lidi staršího věku nad
55 let, lidi s nízkou úrovní vzdělání. Naši
zaměstnanci mají možnost řešit své

problémy, které je tíží, napomáháme jim
také s rozvojem jejich dovedností. Mají
možnost se dále vzdělávat podle svých
možností a potřeb.

7.

VÝROBA

EKOVYSOČINA
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Radonín 17, Radonín
725 258 872
info@ekovysocina.cz,
david.kucharic@ekovysocina.cz
www.ekovysocina.cz

Provozuje:
EKOVYSOČINA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Baliny 1,
Baliny

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Pilařská výroba truhlářského
a stavebního řeziva, výroba
a prodej palivového dřeva.
K hlavním činnostem patří:
· pořez kulatiny
· vyŕ oba a prodej stavební řeziva
typizovanyć h proﬁlů (především
trámy, trámky)
· vyŕ oba stavebního řeziva dle požadavků zákazníky (vazby, krovy,
nosníky, pergoly)
· vyŕ oba a prodej truhlářského řeziva
typizovanyć h rozměrů (fošny, prkna)
· vyŕ oba truhlářského řeziva dle požadavků zákazníka
· vyŕ oba a prodej palivového dřeva
z pilařskyć h odřezků

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4589939
CZ04589939
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Společensky prospěšným cílem firmy je přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou
přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
osoby na trhu práce.

Reference

Chaloupky o.p.s., fyzické osoby

8.

VÝROBA

Kovení hliníkem
ve vakuu

Kontakt:

Nabídka:
Husova 1693/35, Šlapanice
602 264 141
slavoj.cegan@cegan.cz

Stroje pro napařování hliníku ve
vysokém vakuu, zejména pro kovení
reﬂektorů automobilů.

www.cegan.cz

Vhodné pro vytváření vrstvy hliníku
na plastu, umožňující otáčení výrobku při pokovení pro rovnoměrné
nanášení vrstvy. Stroje jsou řízeny
vlastním řídícím systémem. Jsou vybaveny dvěma komorami, kdy jedna
dávka výrobků je v procesu kovení
a druhá se paralelně připravuje.
Provozuje:
ČEGAN s.r.o.
Adresa provozovatele:
Husova 1693/35,
Šlapanice

Dostupnost:

Evropa,
ale máme zákazníky
i na jiných
kontinentech

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Napařená vrstva hliníku je v rozsahu
20-10 nm a je následně kryta ochranným lakem. Standardní délka
výrobního cyklu je cca 8 minut.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26274744
CZ26274744

VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání zdravotně postižených.
Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více
závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež
pracují s velkým osobním zaujetím, lidi,
kteří používají v práci srdce i rozum. S tím
souvisí kvalita a efektivnost práce.

Organizovanost firmy je založena na
otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na
součinnost, spolupráci, informovanost.
Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit
zájmy celku.

Reference

BERA BV, Holandsko Varroc Lighting Hella ZKW Witte Kiekert

9.

VÝROBA

LaDílna

Kontakt:

Nabídka:
Kejzlarova 1679, Hradec Králové
724 461 103
ilona.simkova@skokdozivota.cz
www.skokdozivota.cz

• buttonů, magnetů a dalších
reklamních předmětů
• textilních výrobků - tašky,
polštářky, ekosáčky…s možností
ručního potisku
• jednoduché manuální práce,
kompletace
17

• skartace dokumentů
Provozuje:
SKOK do života, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Brožíkova 451/5,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27521753
CZ27521753

VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Ladílna, součást společnosti SKOK do života, o. p. s., je dílna s chráněnými pracovními místy. Zaměstnává pracovníky se
zdravotním postižením, převážně se jedná o osoby s mentálním postižením. Jejím

cílem je, aby se zaměstnanci s postižením
díky možnosti pracovat zařadili do běžného života a stali se plnohodnotnými členy
společnosti. Dílna nabízí možnost využití
náhradního plnění.

10.

VÝROBA

MASTR
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Horní Kostelec 91, Červený Kostelec
608 866 253
mastr@mastr.cz,
leos.mallat@mastr.cz
www.mastr.cz

Provozuje:
MASTR s.r.o.

Jsme prověřeným dodavatelem do
automobilového, textilního a zbrojního průmyslu. Vlastníme 4 CNC
soustruhy, provádíme svářecí práce,
100 % vícestupňovou kontrolu
a kompletaci výrobků. Zároveň jsme
vlastníky certiﬁkátu ISO 9001:2015
a jsme schopni přebrat požadavky
normy ISO TS 16949. Jsme malá
rodinná ﬁrma, která zaměstnává
30 zaměstnanců, z toho více jak
80 % zdravotně omezených a osob,
které jsou těžko umístitelné na trhu
práce a podniká v oblasti kovovýroby.

Adresa provozovatele:
Horní Kostelec 234,
Červený Kostelec

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26000385
CZ26000385
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VÝROBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Naše firma zaměstnává osoby se zdravotním omezením, osoby těžko umístitelné
na trhu práce a osoby, které nemají šanci
se uplatnit na trhu práce (absolventi, osoby těsně před důchodem, matky na rodičovské dovolené, osoby ze sociálně
vyloučených vrstev atd.) Tito naši zaměstnanci opravdu vyrábějí výrobky, které se
uplatní v různých odvětvích průmyslu
a tím pádem se cítí potřební a důležití
v procesu výroby a do práce chodí s chutí
a jsou rádi, že mohou pracovat v naších
firmě.

Reference

Vapo spol. s r.o., Boltjes International spol. s r.o., Trelleborg Bohemia a.s., B.D.H.,
Kovo Export, Hašpl a.s., Ametek, Elektromotory Rieter CZ s.r.o., Rivet Factor Company a další.

11.

VÝROBA

Nástrojárna

Kontakt:

Nabídka:
Husova 1693/35, Šlapanice
602 264 141
slavoj.cegan@cegan.cz

Opravy a údržba nástrojů na
vstřikování plastů, včetně povrchů
v zrcadlovém lesku.

www.cegan.cz

Provozuje:
ČEGAN s.r.o.
Adresa provozovatele:
Husova 1693/35,
Šlapanice

Dostupnost:

ČR,SR,
Německo

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Služby reworku:
srážení hran
odjehlování
odhrotování
zaškrabávání
leštění
opilování
odřezávání
zalapování
rovnání
ohýbání
a další

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26274744
CZ26274744

VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání zdravotně postižených.
Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více
závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež
pracují s velkým osobním zaujetím, lidi,
kteří používají v práci srdce i rozum. S tím
souvisí kvalita a efektivnost práce.

Organizovanost firmy je založena na
otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na
součinnost, spolupráci, informovanost.
Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit
zájmy celku.

Reference

BERA BV, Holandsko Varroc Lighting Hella ZKW Witte Kiekert

12.

VÝROBA

OBZOR
Domažlice

Kontakt:

Nabídka:
Cihlářská 519, Domažlice
734 567 508
obchod@obzor-plzen.cz,
hubacek@obzor-plzen.cz
www.obzor-plzen.cz

Provozuje:
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Adresa provozovatele:
Hřbitovní 1326/19,
Plzeň

Dostupnost:

Domažlice
a okolí
Kraj Vysočina

Právní
forma:

Družstvo

Jsme přímým dodavatelem širokému
portfoliu zákazníků v automobilovém
průmyslu. Družstvo nabízí bovdenové
hadice různých rozměrů a provedení
z několika typů ploštěných i kulatých
drátů. Jako potah jsou používány různé
typy plastových a pryžových hmot.
Bovdenová spojení jsou dodávána
především do automobilového průmyslu
a tvoří hlavní výrobní program družstva.
Dále jsou dodávána jako náhradní díly
například na motocykly, jízdní kola,
stavební a malé zemědělské stroje
a sanitární techniku. Ve spolupráci
s našimi zákazníky provádíme návrh
poptávaných výrobků včetně následného
vývoje a výroby prototypů. Kooperační
práce - především montážního charakteru s domácími i zahraničními ﬁrmami
v oboru kovo, elektro, plasty a kabelové
svazky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

00028916
CZ00028916
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme dlouholetým zaměstnavatelem
osob se zdravotním postižením v regionu
Domažlic a Horšovského Týna. Máme
zavedeny postupy vedoucí k integraci

zaměstnanců do výrobního procesu.
Pomáháme tak hendikepovaným s jejich
zapojením do plnohodnotného života.

Reference

Zákazníci v automobilovém sektoru např. koncern VW

13.

VÝROBA

OK AQUALIGNUM
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Jos. Jungmanna 1735, Nový Bydžov
731 220 154
aqualignum@seznam.cz
www.aqualignum.cz

Specializujeme se na individuální
originální výrobu drobné dřevěné
zahradní architektury z masivního
dřeva a výrobu produktů do vodních
staveb.
Společnost OK AQUALIGNUM s.r.o.
vznikla především za účelem výroby
sortimentu dle individuálního přání
zákazníka. Naší prioritou není výroba
tzv. na „sklad“.

Provozuje:
OK AQUALIGNUM s.r.o.
Adresa provozovatele:
Jos. Jungmanna 1735,
Nový Bydžov

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4538668
CZ04538668
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vytváříme pracovní místa pro osoby se ztíženým postavením na trhu práce.
Zajišťujeme maximální kvalitu práce s cílovou skupinou. Respektujeme individuální
potřeby zaměstnanců.

14.

VÝROBA

Plastová výroba
Hradec Králové

Kontakt:

Nabídka:
Vlčkovická 18/98,
Hradec Králové - Plačice
777 011 833
sdz.plast@seznam.cz
www.invalidiznojmo.cz

Provozuje:
Sociální družstvo Znojmo
Adresa provozovatele:
Kotkova 664/14,
Znojmo

Dostupnost:

Právní
forma:

celá ČR

Družstvo

Naše ﬁrma nabízí pro výstavbu
rodinných domů, zahrad i výrobních
a průmyslových objektů:
- Odpadní jímky 1 – 15 m
- Retenční nádrže dešťových vod
1 – 15 m
- Vodoměrné šachty
- Šachty na vrt
- Atypické nádrže dle přání zákazníka
Lze si vybrat z typů provedení:
- na obetonování - použití do pojezdových komunikací nebo uložení hlouběji pod terén
- samonosné - použití do zelených ploch
a nepojezdových komunikací
- dvouplášťové - použití do lokalit s jí
lovým podložím nebo s výskytem
spodních vod
Používáme kvalitní materiál Polystone®
s UV stabilizací.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29229961
CZ29229961
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VÝROBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Většina našich zaměstnanců jsou osoby se
zdravotním postižením. Našim cílem je
dávat lidem práci svoji povahou vhodnou
pro jejich typ omezení, která bude zároveň výdělečná a pro naše zaměstnance
dlouhodobě stabilní. Zaměstnanci jsou
pravidelně vzděláváni a je kladen důraz na
jejich všestranný rozvoj.
Projekt zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby. Nejenže jeho produkty pomáhají s efektivním hospodařením vody v domácnostech a firmách ale
i provoz dílny je veden co nejvíce ekologicky. To znamená, že je snaha o nadstandardně hospodárné využívání materiálů
a eliminaci vzniku odpadu - veškeré zbytkové plasty jsou předávány na recyklaci,
probíhá třídění odpadů.

15.

VÝROBA

RA Dynamics
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Hlinka 25, Hlinka
737 617 369
dynamics@radynamics.cz
www.radynamics.cz

Zabýváme se zakázkovou výrobou
technických plastových vstřikovaných výlisků z termoplastů a termosetů, např. polyethylen, POM, PPR,
ultramid, PE, PP, ABS. Nabízíme 3D
optické skenování - design prostorových objektů, nově navrhovaných
výrobků a modelů; skenování tvarově složitých objektů např. plastových výlisků, plechových výlisků,
lisovacích nástrojů, vyjiskřovacích
elektrod.

Provozuje:
RA Dynamics s.r.o.
Adresa provozovatele:
Hlinka 25,
Hlinka

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5458170
CZ05458170
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané osoby, které mají také další znevýhodnění, jakými jsou nízké vzdělání,
zadlužení, vyšší věk. Vytváříme pracovní

příležitosti a realizujeme své podnikání
v osoblažském regionu, který patří mezi
strukturálně nejpostiženější regiony
v České republice.

16.

VÝROBA

Vstřikování
termoplastů

Kontakt:

Nabídka:
Husova 1693/35, Šlapanice
602 264 141
slavoj.cegan@cegan.cz
www.cegan.cz

Provozuje:
ČEGAN s.r.o.
Adresa provozovatele:
Husova 1693/35,
Šlapanice

Dostupnost:

Evropa,
ale máme zákazníky
i na jiných
kontinentech

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zabýváme se především výrobou
výlisků z plastických hmot do hmotnosti 4 160 g vstřikováním na strojích
s uzavírací silou až 600 tun. Máme
bohaté zkušenosti se vstřikováním
technických výlisků i výlisků vzhledových. Jsme schopni navrhnout a zajistit
výrobu lisovací formy dle dodaného
výkresu, nebo vzorku v nejkratším
možném termínu. Pro vzhledové
plastové díly a díly používané ve světlometech dopravních prostředků či
kosmetickém a elektrotechnickém
průmyslu máme zavedenou technologii
vakuového pokovení. Lisování plastů
a vakuové pokovení probíhá ve výrobní
hale, která splňuje nejpřísnější evropská
měřítka na zpracování termoplastů,
a v systému jakosti splňujícím požadavky normy ISO/TS 16949.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26274744
CZ26274744
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VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání zdravotně postižených.
Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více
závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež
pracují s velkým osobním zaujetím, lidi,
kteří používají v práci srdce i rozum. S tím
souvisí kvalita a efektivnost práce.

Organizovanost firmy je založena na
otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na
součinnost, spolupráci, informovanost.
Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit
zájmy celku.

Reference

BERA BV, Holandsko Varroc Lighting Hella ZKW Witte Kiekert

17.

VÝROBA

Výroba stabilizačních
systémů štěrkových
a travních povrchů
Kontakt:

Nabídka:
Husova 1693/35, Šlapanice
602 264 141
slavoj.cegan@cegan.cz
www.cegan.cz

Provozuje:
ČEGAN s.r.o.

BERA GRAVEL FIX TM je pokrokový
plně recyklovatelný stabilizační
systém pro štěrk, písek nebo
zeminu vyvinutý Nizozemskou
ﬁrmou BERA BV a vyráběný
společností ČEGAN s.r.o. Je navržen
tak, aby maximalizoval pevnost
a zároveň redukoval množství
použitého kameniva. Při
profesionální instalaci zajistí
stabilní a zároveň porézní povrch
vhodný pro rezidenční i městské
projekty.

Adresa provozovatele:
Husova 1693/35,
Šlapanice

Dostupnost:

Celý svět
(nejvzdálenější
Japonsko,
Nový Zéland)

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26274744
CZ26274744

17

VÝROBA

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnávání zdravotně postižených.
Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více
závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež
pracují s velkým osobním zaujetím, lidi,
kteří používají v práci srdce i rozum. S tím
souvisí kvalita a efektivnost práce.
Organizovanost firmy je založena na
otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na
součinnost, spolupráci, informovanost.
Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit
zájmy celku.
Reference

BERA BV, Holandsko Varroc Lighting Hella ZKW Witte Kiekert

18.

VÝROBA

Výroba stavebního
kování HOLAR
z plastu, nerez oceli a skla

Kontakt:

Nabídka:
Husova 1693/35, Šlapanice
606 403 706
obchod@holar.cz
www.holar.cz

Zabýváme se výrobou stavebního
kování pod mezinárodní ochrannou
známkou Holar od roku 1991.
V roce 1997 jsme získali na veškerou
výrobu certiﬁkát kvality
ISO 9001:2009 společnosti CQS.
Dnes se tým pracovníků provozu
„Kliky“ zabývá výrobou, prodejem
a montáží dveřních a okenních klik,
madel, dveřního příslušenství
a v neposlední řadě i zakázkovou
výrobou z nerezové oceli.

Provozuje:
ČEGAN s.r.o.
Adresa provozovatele:
Husova 1693/35,
Šlapanice

Dostupnost:

Celý svět

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26274744
CZ26274744

17

VÝROBA

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání zdravotně postižených.
Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více
závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež
pracují s velkým osobním zaujetím, lidi,
kteří používají v práci srdce i rozum. S tím
souvisí kvalita a efektivnost práce.

Organizovanost firmy je založena na
otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na
součinnost, spolupráci, informovanost.
Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit
zájmy celku.

Reference

BERA BV, Holandsko Varroc Lighting Hella ZKW Witte Kiekert

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Akademie vzdělávání online s.r.o.
AnnKas s.r.o.
Centrum Czech In s.r.o.
Coworkingové družstvo Spolu
Dvůr Čihovice a Špejchar klub
Fitko pro mozek
muzeum RETRO COMPUTER
Redakce PROPAMÁTKY
Středisko ekologické výchovy
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.
Veselý Vojtěch

1.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Akademie
vzdělávání online
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Služín 82, Stařechovice
776 121 222
alena.minxova@seznam.cz
www.a-v-o.cz

Provozuje:
Akademie vzdělávání online s.r.o.
Adresa provozovatele:
Služín 82,
Stařechovice

Dostupnost:

Právní
forma:

Prostějov,
Brno, Praha,
Pardubice

Společnost
s ručením
omezeným

Akademie vzdělávání online s.r.o.
je vzdělávací středisko s širokou
nabídkou profesionálních školení,
kurzů, workshopů a online kurzů
z oblasti online marketingu
a eCommerce. Nabízíme rekvaliﬁkační kurzy akreditované MŠMT.
Zajišťujeme i zkoušky profesních
kvaliﬁkací. Portfolio našich
zákazníků je různorodé - od začínajících marketérů, drobných podnikatelů, obcí až po větší ﬁrmy. Velký
důraz klademe na individuální
přístup ke každému zákazníkovi.
Působíme po celé České republice,
nejčastěji však v Prostějově, Praze,
Ostravě a Brně.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6993125
-
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VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Našimi zaměstnanci jsou osoby pečující
o osobu blízkou, dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé se zdravotním omezením.
Celému týmu poskytujeme zkrácené pracovní úvazky a především flexibilní pracovní dobu s možností práce z domova.
U všech zaměstnanců dbáme na jejich
neustálý rozvoj a psychosociální růst
a zařazujeme do jejich pracovní náplně

školení. Díky těmto aktivitám se z nich
stali sebevědomí členové, kdy každý člen
týmu je nedílnou součástí firmy a podílí se
na chodu a řízení celé společnosti dle
principů sociálního podnikání. Díky
vzájemné důvěře a porozumění může
námi nastavený koncept fungovat bez
komplikací.

2.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

AnnKas
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Dubičná 30, Úštěk
723 933 559
obchod@vceli-svicky.eu
www.annkas.eu
www.vceli-svicky.eu

Provozuje:
AnnKas s.r.o.
Adresa provozovatele:
Dubičná 30,
Úštěk

Dostupnost:

Celá ČR
(e-shop)

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Jsme včelí farma zabývající se
včelími a přírodními produkty
a vším s tím spojené. Nabízíme
svíčky ze včelího vosku, kreativní
a dárkové sady, ozdoby ze včelího
vosku, mezistěny, medy, apiterapii,
ale i vzdělávání v oblasti včelaření
a apiterapie.
Nejen pro mateřské a základní
školy realizujeme exkurze na naší
včelí farmě s možností fyzického
kontaktu přímo se včelami.
Máme také program pro ﬁrmy,
kdy nabízíme dárkové zpracování
našich produktů dle požadavků
klienta a dále workshopy výroby
svíček z mezistěn.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03867935
CZ03867935

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na
trhu práce (především maminky s dětmi
do 15 let a zdravotně hendikepované).
Taktéž spolupracujeme v rámci regionu
s dalšími podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty a mimo jiné se snažíme
o propagaci včelaření a ekologického
chování.

Reference

Mondi Štětí, ČSA Czech Airlines Prag, Environment, ČSOB, Invala, Renomia

3.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Centrum Czech In
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Opletalova 921/6, Praha 1
734 154 229
praha@p-p-i.cz
www.czechinskola.cz

Provozuje:
Centrum Czech In s.r.o.
Adresa provozovatele:
Opletalova 921/6,
Praha

Dostupnost:

Praha
a Ústecký kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

V Centru Czech In (CCI) se zaměřujeme především na výuku češtiny jako
cizího jazyka pro děti i dospělé.
Lekce jsou kvalitní, zábavné a zároveň za velmi příznivé ceny. Organizujeme kurzy skupinové a individuální, výuka probíhá v našich učebnách, u klientů doma nebo i na
jejich pracovišti, ve škole atd. Dále
se v CCI věnujeme také vzdělávání
odborné i široké veřejnosti a nabízíme interaktivní semináře k tématům
cizinecké problematiky, interkulturních zvláštností různých národností
atp.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4082427
CZ04082427
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VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Centrum Czech In bylo založeno nestátní
neziskovou organizací Poradna pro
integraci (PPI), která poskytuje sociální
služby hlavně cizincům žijícím v České republice. Díky spolupráci s PPI a dlouholetým zkušenostem s cílovou skupinou
dokážeme v Centru Czech In porozumět
nejen jazykovým potřebám klientů a připravit tak kurzy češtiny skutečně na míru.
Účastníci našich kurzů, kteří mají zájem

aktivně rozvíjet svou znalost češtiny
(a tak se lépe integrovat do života v české
společnosti) u nás najdou velmi ochotné
koordinátory a vstřícné lektory, kteří je
nástrahami českého jazyka bezpečně
provedou. Ve spolupráci s PPI podporujeme klienty také v rámci neplacených
aktivit, a to hlavně formou pomoci při
komunikaci rodičů se školami, metodologickou podporou pedagogů apod.

Reference

Natalija, účastnice kurzu češtiny: "Very good method of learning, quality teachers and great
atmosphere."
Kristofer, účatník kurzu češtiny: "Great and aﬀordable Czech language courses for children
and adults!"
Nikola, účastnice kurzu arabštiny: "První kurz arabštiny, který mě opravdu bavil a něco mi dal."

4.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Coworkingové
družstvo Spolu

Kontakt:

Nabídka:
Hradská 280, Humpolec
603 584 550
info@coworking-humpolec.cz
www.coworking-humpolec.cz

Provozuje:
Coworkingové družstvo Spolu
Adresa provozovatele:
Hradská 280,
Humpolec

Dostupnost:

Právní
forma:

Kraj Vysočina

Družstvo

Provozujeme coworkingové centrum v Humpolci jehož součástí
je kavárna, zasedací místnost (pro
20 lidí) a přednáškové sály (pro 30
a 50 lidí). Nabízíme klidné místo
pro jednání, školení, semináře a konference. Zajistíme tisk materiálů na
výkonné barevné tiskárně formátu
A3, občerstvení a propagaci akce.
Pro školení, semináře a konference
k dispozici projektor, ﬂipchart, ozvučení. Máme kvalitní připojení na internet optickým kabelem se synchronní rychlostí až 150 Mbps. Pro
účastníky akcí zdarma. Parkování
u objektu zdarma. Výhodná lokalita
ve středu republiky přímo na dálnici
D1.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

07638027
CZ07638027
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VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Základní chod centra zajišťují osoby se
zdravotním handicapem. Připraví pro Vás
občerstvení, vytisknou požadované materiály, budou o akci informovat na sociálních sítích. Prostory slouží jako komunitní
centrum pro region Humpolecka. Probíhají zde odborné a osvětové přednášky,
podnikatelské snídaně, snídaně se starostou města Humpolec, kreativní dílny,
workshopy pro různé cílové skupiny od
studentů středních škol, přes maminky
na rodičovské dovolené, podnikatele až
po seniory. Jedná se o několik akcí do týdne. Snažíme se propojovat mladé se
zkušenějšími, zdravé s nemocnými, vzdělané s méně vzdělanými. Věříme, že každý
může obohatit druhé. Jen je třeba si naslouchat a nebát se použít svůj talent.
Vytváříme infrastrukturu pro inovační
podnikání.

5.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Dvůr Čihovice
a Špejchar klub

Kontakt:

Nabídka:
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
385 724 006
774 709 103
spejchar@cihovice.cz
www.dvurcihovice.cz

Provozuje:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa provozovatele:
Čihovice 30,
Týn nad Vltavou

Dostupnost:

Právní
forma:

Týn nad Vltavou

Spolek

Dvůr Čihovice je rozsáhlý zemědělský
statek, který se nachází v srdci jihočeského kraje v okrajové části Týna nad
Vltavou. Ke dvoru patří patří malý rybník
s moderní dřevěnou kaplí u hráze.
Nabízíme zde ubytování v samostatných
pokojích a zároveň možnost využít naše
kulturně-vzdělávací centrum pro
uspořádání společenské akce nebo
ﬁremního výjezdního zasedání či školení.
Díky malebnému prostředí je Dvůr
Čihovice vyhledávaným místem pro
svatby a svatební oslavy. Dvůr se
zaměřuje na propagaci agroturistiky
a spolupracuje s okolními areály
provozujícími sociální zemědělství
(nabídka lokálního ovoce, zeleniny,
biomasa ap.). Nabízíme také půldenní
programy o zemědělství určené pro
školy a školky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

65051238
CZ65051238
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VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dvůr Čihovice vznikl využitím zchátralé
zemědělské usedlosti a je tedy příkladem, jak lze využít opuštěné brownfieldy.
Při svém provozu dvůr využívá práci osob
s postižením (služby místních chráněných
pracovišť), jeho zákazníci se mohou ve
dvoře s lidmi s postižením setkávat. Dvůr
podporuje myšlenku sociálního zemědělství a spolupracuje se sociálními země-

dělci v okolí. Orientuje se i na ekologickou
výchovu a pořádá v této oblasti programy
pro děti (školní třídy, školky). Dvůr se
rovněž podílí na organizaci tradičních
akcí, jakými jsou například stavba májky
a podzimní dožínky, čímž přispívá k oživení místní komunity a udržování lokálních
tradic.

6.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Fitko
pro mozek

Kontakt:

Nabídka:
Bulharská 1561, Ostrava - Poruba
774 452 039
a.liska@botumy.cz
j.saidlova@botumy.cz
www.ﬁtkopromozek.cz

Provozuje:
BOTUMY s.r.o.
Adresa provozovatele:
Sokolská třída 1263/24,
Moravská Ostrava

Dostupnost:

Moravskoslezský
kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Podnikatelský záměr FITKA PRO
MOZEK společnosti BOTUMY s.r.o.
čerpá z letité zkušenosti zakládající
neziskové organizace MENS SANA
v péči o duševní zdraví a prevenci
stagnace mozkových funkcí. Nabízíme
lektorování a přednáškovou činnost
v oblasti trénování paměti a dalších
kognitivních funkcí pro širokou
veřejnost, ﬁrmy i veřejnou správu.
Průběh konkrétních seminářů
a workshopů upravujeme na míru
podle přání zákazníka a očekávaného
výstupu. Naše školení jsou akreditována a splňují požadavky odborného
profesního vzdělávání. Zároveň je
možné realizovat je zážitkovou
formou (teambuilding apod.) nebo
v relaxačním modu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

6279333
CZ06279333
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
K rozvoji kvality života občanů Moravskoslezského kraje přispíváme poskytováním kvalitních služeb lidem s kognitivním
deficitem a osobám blízkým těmto lidem.
Poskytujeme také registrované sociální
služby. Kromě společenské prospěšnosti
našeho podnikání naplňujeme statut sociálního podniku také zaměstnáváním
33 % podílu zaměstnanců se zdravotním
znevýhodněním. Díky tomu jsme obdrželi
v roce 2016 čestné uznání za přijetí

a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální (Cena hejtmana
kraje za společenskou odpovědnost za
rok 2015) a v roce 2017 Cena hejtmana
kraje za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální (Cena
hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016).

Reference

„Kolegové z Fitka pro mozek (Centra trénování paměti) jsou pro mne vždy zárukou
profesionality, lidskosti a v neposlední řadě i objevování sebe sama. Díky jejich kurzu znám
už všechna pro mne důležitá telefonní čísla zpaměti. Pro naši organizaci jsme využili
aktivity Centra již několikrát a vždy jsme byli my i účastníci našich kurzů velmi spokojeni.¨
Ing. Dana Diváková, Institut komunitního rozvoje,

7.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

muzeum
RETRO
COMPUTER
Kontakt:

Nabídka:
Hošťálkovo nám. 138, Žatec
774 680 013
info@retrocomputer.cz
www.retrocomputer.cz

Provozuje:
PROMETHEUS Eﬀect, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Husova 1200,
Žatec

Dostupnost:

Žatec

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Stálá expozice počítačů 70-80 let minulého století. Počítače za socialismu
v Československu a ve světě. Vystavujeme funkční počítače ﬁrem HP, Datapoint, Olivetti, Osborne, Commodore,
Atari, ZX Spectrum, Robotron, Tesla,
Epson, Sirius Victor, Sony apod.
V restauraci U Zlatého beránka v Žatci
uvidíte přes 135 kusů funkční techniky
v luxusních stavech. Některé neuvidíte
v ČR ani v Evropě v technických muzeích,
protože se jedná o ojedinělé rarity
a katalogizované počítače. Soukromá
sbírka Pavla Jambora z ﬁrmy
OnlySoft.cz, kterou zapůjčil sociální
ﬁrmě pro potřeby stálé expozice, je
vhodná i pro vzdělávací účely pro školní
kolektivy (seznámení s vývojem IT od
70. let). Na třech pozicích je možné si
zahrát počítačové hry 80. let.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28740572
-
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VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme znevýhodněné osoby, podporujeme lokální ekonomiku a rozvoj turismu
v Žatci.

8.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Redakce
PROPAMÁTKY

Kontakt:

Nabídka:
Husovo nám. 1451, Písek
732 533 033
ales.kozak@propamatky.cz
info@instituteu.cz
www.propamatky.info
www.instituteu.cz

Umíme pracovat s textem i graﬁkou.
Máme přehled o tom, co se děje
v oblasti péče o památky v České
republice. Můžeme zajistit přípravy
textů, prezentaci na internetu,
v našem časopisu anebo na vlastních
konferencích a současně nabídnout
náhradní plnění.
17

Provozuje:
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Putim 71, Písek
Husova 234/8, Praha 1

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28072219
CZ28072219

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., je
nezisková organizace, která provozuje
portál PROPAMÁTKY, pořádá konference, realizuje projekt o financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO, nabízí
poradenství při financování projektů
v oblasti obnovy památek a představuje

zajímavá místa v rámci putovní výstavy.
Institut je sociální podnik a zaměstnává
lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní
situaci obtížněji uplatňují na trhu práce.
Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby.

Reference

Ministerstvo kultury považuje Institut pro památky a kulturu za jednu z nejvýznamnějších
neziskovek pracujících pro kulturní dědictví naší země. Činnost týmu PROPAMÁTKY
v prezentaci našich památek je koncepční, dlouhodobá, promyšlená a nesmírně přínosná.
Totéž platí i pro odborné akce organizované pro profesionály v kulturním dědictví.
Zvláštní pozornost zasluhují aktivity spojené s oceňováním dárcovství, dobrovolnictví
a charity obecně.

9.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Středisko
ekologické
výchovy
Kontakt:

Nabídka:
Křenkova 477, Česká Skalice
491 451 116
Info@centrumrozvoje.eu
www.centrumrozvoje.eu

Nabízíme ekologické výukové
programy pro školy, které
realizujeme v Zážitkové zahradě
Vily Čerych, v zajímavých přírodních
lokalitách nebo ve školách.
Pořádáme také osvětové akce
pro veřejnost. Stěžejními tématy
jsou upevňování vztahu k přírodě
a k místu a zodpovědné spotřebitelské chování.

Provozuje:
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Křenkova 477,
Česká Skalice

Dostupnost:

Královehradecký
a sousední kraje

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640767
CZ26640767
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V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Podporuje rozvoj takového vzdělávání a osvěty, které přispívá k udržitelnému životu
jednotlivců i společnosti a ochraně přírody. Pořádá vzdělávací a osvětové akce – semináře,
přednášky, exkurze, vycházky, které souvisí se životním prostředím.

10.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

TyﬂoCentrum
Olomouc, o.p.s.
Sociální ﬁrma Ergones Výuka cizích jazyků přes Skype

Kontakt:

Nabídka:
Heyrovského 421/35, Olomouc
730 870 768
info@ergones.cz
klemesova@ergones.cz
www.ergones.cz

V rámci naší sociální ﬁrmy, kde pracují
zrakově postižení, Vám nabízíme výuku
těchto cizích jazyků:
- francouština (prezenční i dálkovou
formou), italština (dálkovou formou),
angličtina (dálkovou formou), němčina
(dálkovou formou), španělština
(dálkovou formou)
Forma výuky:
- prezenční v sídle ﬁrmy Ergones
na ul. Heyrovského 35, Olomouc
- Skype: celá Česká republika.

Provozuje:
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.
Adresa provozovatele:
I. P. Pavlova Nová Ulice 184/69,
Olomouc

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Služby jsou určeny pro:
- jednotlivce, zaměstnance společnosti,
zdravotně handicapované, seniory.
Zaměstnáváme více než 90 % osob se
zdravotním postižením. Naše služby
poskytujeme formou náhradního plnění.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25862294
CZ25862294

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Výuku provádíme prezenční formou a také prostřednictvím internetu přes komunikátor Skype. Ten je ideální pro Vás, kteří
jste časově vytíženi nebo nemáte z důvodu nepohyblivosti nebo komplikovanosti
dopravy možnost docházet pravidelně

do místa výuky. Cílovou skupinou mohou
být začátečníci, středně pokročilí i pokročilí, ale i osoby se zájmem učit se a být
v kontaktu s lektorem a chtějí si udržet
jazykové dovednosti na komunikační
úrovni.

Reference

Spektra: Spolupracujeme na dodávkách SW a HW pro naše klienty a klienty Spektry.
Zoomax: Jsme hlavním dovozcem a distributorem kamerových lup Zoomax.
Acedesign: Spolupracujeme na dodávkách SW a HW pro naše klienty a klienty Acedesign.
Tiﬂosystem: Jsme hlavním dovozcem a distributorem brailských řádků Tiﬂosystem Touchme.
Trigema a.s.: Výroba reklamních předmětů na veletrh.

11.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Veselý
Vojtěch

Kontakt:

Nabídka:
Kašpara z Valče 185, Valeč
775 272 678
vojtech@biostatek.cz
www.biostatek.cz

EVVO programy pro školní děti
a mládež, zázemí pro dobrovolníky
(ESC, WWOOF, WorkAway, mimo
sítě…), lektorská činnost, metodická
podpora, účast ve správních řízeních.
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Provozuje:
Veselý Vojtěch
Adresa provozovatele:
Zámecká 20,
Valeč

Dostupnost:

Valečsko
(Karlovarský
kraj)

Právní
forma:

Zemědělský
podnikatel - fyzická
osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

49376217
CZ7907150174

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Programy EVVO využívají především
školní děti z Karlovarského kraje. Zhruba
800 školáků ročně přijíždí na Biostatek
a do Valče zjistit, jak udržitelně využívat
přírodní zdroje a při výrobě jídla se obejít
bez chemikálií. Zážitkovost je zajištěna
kontaktem se ovcemi a jehňaty, nahlížení
do úlů se vším falešným stresem kolem,
na podzim moštování jablek či zpracovávání vlny. Starší trainees z řad evropských
mládežníků na farmě dlouhodobě, víc do
hloubky a asistovaně procházejí vzdělávacím procesem, po jehož absolvování
jsou vybaveni k samostatnému a kvalitnímu životu udržitelným způsobem. Se

zkušeností z venkova. Do toho král Biostatku Vojtěch každoročně lektoruje kurz
sociálního zemědělství, věnuje se cca pěti
exkurzím dospělých, bývá panelistou na
tematických konferencích či se aktivně
účastní projektových setkání. Také tlačí
na představitele státních správních
orgánů, aby nechali venkovské komunity
dýchat a chápali, že agroekologický
farmář sleduje jiné cíle, než komerčně
natočená průmyslově zemědělská společnost, a podle toho k praxi nás malých
rodinných farmářů, tak nezastupitelných
pro přívětivý venkov, přistupovali. Společenská prospěšnost.

JINÉ
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Agentura rozvoje
Aperkom - poradenství
Buona Strada s.r.o.
Celesta Praha, z.ú.
Cross docking
družstvo TEXman
EKOVYSOČINA s.r.o.
ENVIRA, o.p.s. Zahradnictví
Charita Hrabyně - likvidace náletových dřevin, zpracování palivového dřeva
Charita Hrabyně - provoz pošty
Chráněná pracoviště - provozy veřejných toalet
Chráněná technická dílna Opava
Jaroslava Lukšová
Jedová chýše
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
KARTON s.r.o.
Koukol v obilí, z.s.
Ledecká zahrada / farma
Linnet eu s.r.o.
Montážní dílny, Sdružení Neratov
MYJÓMI družstvo invalidů
MYJÓMI družstvo invalidů
Outsourcing administrativní práce
Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.
PALOMINO
Pedikura Vrátka
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
PTL, s.r.o.
PTL, s.r.o.
Regionální informační centrum Česká Skalice
Rehabilitační centrum JITROCEL
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Slaboproudé montáže, revize a servis
Služby KPŽ s.r.o.
SNOPEK Biokosmetika
Social Trade s.r.o.
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
TRIANON, z.s.
Unika Morava, s.r.o.
Veselý Vojtěch
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Technická dílna
Wellness centrum Opava
Zahradnictví, Sdužení Neratov

JINÉ
poradenství

1.

Agentura
rozvoje

Kontakt:

Nabídka:
Křenkova 477, Česká Skalice
491 451 116
Info@centrumrozvoje.eu
www.centrumrozvoje.eu

Provozuje:
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Křenkova 477,
Česká Skalice

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Nabízíme poradenství v oblasti dotačního managementu, veřejných
zakázek a architektonických soutěží.
Přes 10 let úspěšně zastupujeme
zadavatele ve veřejných zakázkách.
Máme zkušenosti s téměř všemi
druhy a způsoby zadávání. Zajišťujeme i zpracování žádostí o dotace.
V oblasti veřejných zakázek jsme
akreditovanou vzdělávací organizací.
Pomáháme neziskovým organizacím, podnikatelům a obcím získávat
ﬁnanční prostředky na jejich sny.
Snažíme se dostat víc ﬁnancí do
regionu. Řídíme se heslem: když se
bude dařit těm okolo nás, tak nám
se špatně nepovede.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640767
CZ26640767
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JINÉ
poradenství

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše podnikatelské aktivity financují obnovu a údržbu památkově chráněných objektů
a míst v České Skalici a v blízkém okolí. Na práci se podílí osoby se zdravotním, sociálním
nebo kulturním znevýhodněním.

JINÉ
poradenství pro sociální podniky, poradenství
pro dlouhodobě nezaměstnané osoby

2.

Aperkom
- poradenství

Kontakt:

Nabídka:
Náměstí Míru 4, Bruntál
734 121 738
dana.matusincova@ligabruntal.cz,
info@projektove-poradenstvi.cz
www.projektove-poradenstvi.cz

Provozuje:
Aperkom, z.ú.

Zabýváme se poradenstvím pro
dlouhodobě nezaměstnané osoby.
Napomáháme jim řešit jejich
složitou situaci, organizujeme
tréninkové práce, propojujeme
zaměstnavatele a neziskový sektor
s cílem napomáhat zaměstnanosti.
Zabýváme se poradenstvím pro
sociální podniky z hlediska
projektového řízení, strategického
řízení a marketingu a přípravou
dotačních žádostí pro získávání
různých typů veřejných i soukromých
grantů a dotací.

Adresa provozovatele:
Jezdecká 1861/17,
Bruntál

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29459672
CZ29459672
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JINÉ
poradenství pro sociální podniky, poradenství
pro dlouhodobě nezaměstnané osoby

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše činnost má významnou přidanou
hodnotu ve smyslu napomáhání lidem
s hendikepy při jejich společenské integraci. Pomáháme jim odstraňovat překážky a problémy, pomáháme jim
získávat pracovní návyky a dovednosti

Reference

TGA Developement s. r. o.

prostřednictvím vnější pomoci a podpory
našich poradců. Provázíme je při vyhledávání vhodného pracovního místa, jedáme
se zaměstnavateli, organizujeme tréninkové práce u různých podnikatelských
subjektů.

JINÉ
zpracování účetnictví pro organizace,
poskytování sociální služby denní stacionář

3.

Buona Strada
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Venušina 544/6, Liberec 1
608 306 154
hana.hasonova@buonastrada.cz
www.buonastrada.cz

Poskytujeme registrovanou sociální
službu denní stacionář pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
z města Liberce. Speciﬁkem naší
služby je zaměření se na osoby
s Alzheimerovým onemocněním
v raném či pokročilejším stádiu
nemoci.
17

Provozuje:
Buona Strada s.r.o.
Adresa provozovatele:
Venušina 544/6,
Liberec

Dostupnost:

Liberec

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4570243
CZ4570243

JINÉ
zpracování účetnictví pro organizace,
poskytování sociální služby denní stacionář

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nabízíme pracovní uplatnění lidem se
zdravotním postižením či znevýhodněním na různých pozicích souvisejících
s poskytováním odborné sociální služby
denní stacionář. Díky empatickému přístupu těchto našich zaměstnanců dochází k lepšímu zaměření se na individuální

potřeby a přání klientů služby, psychosociální podpoře zaměstnanců a sociálnímu
začleňování. Jedním z cílů naší služby je
minimalizace ústavní pobytové péče
a maximální možné setrvání lidí v jejich
přirozeném prostředí a mezi svými nejbližšími.

JINÉ

4.

služby pro rodinu a domácnost

Celesta Praha,
z.ú.

Kontakt:

Nabídka:
Řehořova 992/10, Praha
775 976 383
celesta@celestapraha.cz
www.celestapraha.cz

Provozuje:
Celesta Praha, z.ú.
Adresa provozovatele:
Kubelíkova 1477/17,
Praha

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha

Ústav

Služba společnice v domácnosti klienta,
povídání, naslouchání, předčítání, hraní
společenských her, apod., dále také zajištění
chodu domácnosti (běžný úklid, praní,
žehlení apod.), doprovod na nákup, na
procházku, k lékaři, na rehabilitaci, do
divadla, na výlet, do knihovny, do kavárny,
na úřad, dohled na osoby, jejichž stav
vyžaduje nepřetržitou přítomnost druhé
osoby (po dobu nepřítomnosti rodiny),
obstarání běžných drobných nákupů
a pochůzek, pomoc při práci s PC, pomoc
při péči o domácí mazlíčky aj. Dále zajistíme
také pedikúru, kosmetické ošetření a kadeřnickou péči v domácím prostředí. Služba
je určena pro osoby s omezenými sociálními kontakty, pro starší osoby, jejichž
rodina je velmi pracovně vytížená nebo je
dočasně nepřítomna např. z důvodu
dovolené apod. Naše služby jsou zaměřené
na poskytování služeb pro rodinu
a domácnost.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4490967
CZ04490967
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JINÉ
služby pro rodinu a domácnost

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Na úrovni služeb poskytovaných na území hl. m. Prahy v oblasti péče o rodinu
a domácnost vnímáme jedinečnost našeho přístupu v aspektu společenské odpovědnosti a integrace lidí znevýhodněných
na trhu práce. Sociální podnikání o sobě
vnímáme jako vysoce přínosný inovativní
nástroj v integraci lidí dlouhodobě nezaměstnaných, OZP a nezaměstnaných
osob ve věku 50+. Naplňování sociálního
principu našeho SP vnímáme také tak, že

v rámci námi provozovaných služeb se seniorům věnují osoby, které jsou samy
určitým způsobem znevýhodněné. Tím
dochází k propojení těch, kteří kvůli určitým omezením nenacházejí na otevřeném trhu práce vhodné uplatnění, přitom si ale přejí být užiteční a mohou být,
při adekvátní podpoře zohledňující jejich
specifické potřeby, druhým prospěšní,
s potřebnými.

JINÉ

5.

skladování

Cross docking

Kontakt:

Nabídka:
Husova 1693/35, Šlapanice
602 264 141
slavoj.cegan@cegan.cz
www.cegan.cz

Skladování a s tím související
služby. Cross-dockové překladiště
v Náměšti nad Oslavou přijímá
převážně kontejnerové zásilky
z Asie. Zásilky se zde přejímají
a uskladňují, následně jsou
expedovány na pokynů zákazníka
konečnému spotřebiteli. Pro rozvoz
využíváme převážně služeb České
pošty.

Provozuje:
ČEGAN s.r.o.
Adresa provozovatele:
Husova 1693/35,
Šlapanice

Dostupnost:

Jižní Morava

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26274744
CZ26274744
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JINÉ
skladování

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání zdravotně postižených.
Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více
závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež
pracují s velkým osobním zaujetím, lidi,
kteří používají v práci srdce i rozum. S tím
souvisí kvalita a efektivnost práce.

Organizovanost firmy je založena na otevřeném a pružném systému, koncepce na
bázi cílů, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci, informovanost. Je tedy
třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat.
Osobní zájmy nesmí předčit zájmy celku.

Reference

BERA BV, Holandsko Varroc Lighting Hella ZKW Witte Kiekert

JINÉ

6.

služby fulﬁllmentu

družstvo
TEXman

Kontakt:

Nabídka:
Hejnická 165, Liberec
724 083 133
svacinova@texman.cz
www.texman.cz

Provozuje:
družstvo TEXman
Adresa provozovatele:
Třešňová 623/12,
Liberec

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Služby tzv. fulﬁllmentu: skladování
zboží, vychystávání produktů, balení pro
přepravu a předávání balíčků přepravním
společnostem pro e-shopy, kterým řešíme
outsorcing logistických služeb. Doplňkově
nabízíme kompletační práce, sestavování
dárkových balíčků a setů, tisk a přelepování etiket a vkládání reklamních materiálů včetně jejich zpracování. Vytváříme
návrhy tiskovin, webové graﬁky a dalších
materiálů sloužících k propagaci. Přehled
o stavu zboží na skladu, vytvořených
a odeslaných zásilkách mají naši zákazníci
stále k dispozici díky cloudové aplikaci
dobrýsklad.cz. Ovládání je jednoduché,
stačí prohlížeč webových stránek.
Z některých e-shopových řešení umíme
přímo načítat objednávky koncových
zákazníků a na dalších propojeních
pracujeme.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22800212
CZ22800212
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JINÉ
služby fulﬁllmentu

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Nevytváříme pracovní místa, vytváříme
příležitosti. Příležitosti k rozvoji. Pracovní
výkon neposuzujeme pomocí norem, důležitější je u nás kvalita odvedené práce,
spolupráce a vzájemný respekt. Každý si
může vyzkoušet různé pracovní činnosti
a vybrat si tu, která mu nejvíce vyhovuje.

Zajímáme se o to, co kdo umí, a ne o to, co
kdo kvůli svému hendikepu nezvládá.
Samozřejmostí je, že našim zaměstnancům poskytujeme podporu ve složitých
životních situacích a pomáháme jim proplout nástrahami pracovního i soukromého života.

JINÉ

7.

praktická ochrana přírody

EKOVYSOČINA
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Radonín 17, Radonín
725 258 872
info@ekovysocina.cz,
david.kucharic@ekovysocina.cz
www.ekovysocina.cz

Provozuje:
EKOVYSOČINA s.r.o.
Adresa provozovatele:
Baliny 1,
Baliny

Dostupnost:

Kraj Vysočina

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Specializované činnosti v oblasti
praktické ochraně přírody. K hlavním
činnostem patří:
· kosení chráněných území včetně
obtížných terénů
· značení hranic chráněných území
a údržba tohoto značení
· odstraňování nežádoucích a nepůvodních druhů rostlin, náletových
dřevin, včetně metody chemické
injektáže
· výstavba naučných stezek včetně
odpočívadel a dalšího mobiliáře
· budování a obnova tůní, obnova
odtokových stružek
· prořezávky dřevin a jejich zpracování (štěpkování pro mulč a biomasu)

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4589939
CZ04589939
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JINÉ
praktická ochrana přírody

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Společensky prospěšným cílem firmy je přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou
přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
osoby na trhu práce.

Reference

Kraj Vysočina: Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000 - Označení
hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění
informovanosti o přírodních hodnotách území
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Chemická injektáž pajasanů v PR Liščí vrch
likvidace pajasanů žláznatých metodou chemické injektáže totálním herbicidem
ZO Českého svazu ochrany přírody Kněžice: Výroba a instalace naučné stezky na Hrádku
v Třebíči

JINÉ

8.

- zahradnictví

ENVIRA, o.p.s.
Zahradnictví

Kontakt:

Nabídka:
Kubatova 32/1,
Praha 10
776 031 320
jirsa@toulcuvdvur.cz
www.setrnepoctive.cz

Provozuje:
ENVIRA, o.p.s.

V zahradnictví nabízíme čerstvou
zeleninu ke spotřebě, bylinky,
vázané květiny, dekorace k různým
příležitostem. Zeleninu a bylinky
pěstujeme na políčku v našem
areálu Toulcova dvora a na přilehlých
pronajatých prostorách. Cílem je
vypěstovat zeleninu a bylinky bez
chemického ošetření a šetrně
k přírodě. Dodávat je zákazníkům
čerstvé v den sklizně. Zabýváme
se výrobou sezónních dekorací
a šijeme plátěné pytlíky.

Adresa provozovatele:
Kubatova 32/1,
Praha 10

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha
a Středočeský
kraj

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2131315
CZ02131315
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JINÉ
- zahradnictví

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Našim krédem je „Šetrně přírodě a poctivě k člověku.“ Posláním naší společnosti
je tedy vytvářet dlouhodobá pracovní
místa pro osoby se zdravotním, zejm.
duševním, postižením. Pracovní podmínky jednotlivých lidí s postižením se
snažíme přizpůsobit jejich možnostem
a potřebám. Zároveň se snažíme, aby
veškerá naše činnost byla maximálně
ekologická.

Reference

KPMG Česká republika, s. r. o., Tchibo Praha, spol., s. r. o., dm drogerie markt, s. r. o.,
Pražská teplárenská, a. s., Městská část Praha 10, QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.,
Komerční banka, a. s., Základní škola Praha – Kolovraty

JINÉ
likvidace náletových dřevin, trávy, zpracování
palivového dřeva, balení a jeho následný prodej

9.

Charita
Hrabyně

Kontakt:

Nabídka:
Šilheřovice 453, Ostrava
732 625 640
hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Radiově řízení stroj na likvidaci
náletových dřevin, trávy, úklid po
těžbě dřeva lžíce s drápákem,
svahová dostupnost 55 stupňů,
zpracování palivového dřeva a jeho
balení.

17

Provozuje:
Charita Hrabyně
Adresa provozovatele:
Hrabyně 212,
Hrabyně

Dostupnost:

Právní
forma:

Moravskoslezský
Evidované
kraj, Zlínský kraj, církevní právnické
osoby
Olomoucký kraj,
Celá ČR

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

73634000
CZ73634000

JINÉ
likvidace náletových dřevin, trávy, zpracování
palivového dřeva, balení a jeho následný prodej

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Můžeme lidem dát smysl znovu začít a být jim prospěšní na této cestě a to jak
po pracovní stránce, životní i sociální.

JINÉ
provoz Pošty Partner, poštovní a balíková služba,
prodej výrobků a služeb, obchodní činnost prodejna

10.

Charita
Hrabyně

Kontakt:

Nabídka:
Hrabyně 212, Hrabyně,
ul. 1. května 1136/162, Ostrava
732 625 640
hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Provozujeme Poštu Partner,
poštovní a balíkové služby.
V rámci úseku máme obchod, kde
nabízíme naše služby a výrobky,
dále zde realizujeme obchodní
činnost.
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Provozuje:
Charita Hrabyně
Adresa provozovatele:
Hrabyně 212,
Hrabyně

Dostupnost:

Právní
forma:

Moravskoslezský
Evidované
kraj
církevní právnické
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

73634000
CZ73634000

JINÉ
provoz Pošty Partner, poštovní a balíková služba,
prodej výrobků a služeb, obchodní činnost prodejna

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Můžeme lidem dát smysl znovu začít
a být jim prospěšní na této cestě a to jak
po pracovní stránce, životní i sociální.

JINÉ

11.

provoz veřejných WC

Chráněná
pracoviště provozy
veřejných toalet
Kontakt:

Nabídka:
Valová 276/5, Zábřeh
U nádraží 1626/6, Zábřeh
736 509 430
verejne.wc@reparto.cz
www.reparto.cz

Provozuje:
REPARTO Zábřeh s.r.o.
Adresa provozovatele:
Žižkova 7/15,
Zábřeh

Dostupnost:

Zábřeh

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

V rámci dlouholetého partnerství
provozujeme městské veřejné toalety
pro zadavatele - Město Zábřeh a pro
České dráhy veřejné toalety na uzlové
železniční stanici Zábřeh na Moravě.
Staráme se o to, aby byly čistou
a důstojnou vizitkou našeho města
a službou pro jeho obyvatele, návštěvníky i cestující. Chráníme svěřený
inventář. Součástí zázemí je i malý
mama koutek s možností přebalení
malých dětí. Jedno veřejné WC se
nachází v samém centru města, na
autobusovém stanovišti Valová, to
druhé v historické části nádražní
budovy Českých drah naproti restauraci.
Provozujeme zde i noční WC, které je
společné s bezbariérovým a je přístupné
na Euroklíč.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394431
CZ29394431
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JINÉ
provoz veřejných WC

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Jde o praktický příklad toho, že jsme
schopni převzít existující službu a přebudovat ji na chráněné pracoviště pro zaměstnávání lidí s handicapem. Pro zadavatele jsme ji zlevnili a zkvalitnili. Návštěvníci jsou u nás velmi spokojeni s pořádkem, čistotou a hygienickou úrovní toalet. Pro lidi s postižením je obohacující
každodenní kontakt s veřejností, cítí se
potřební a na svou práci v moderním, rekonstruovaném a důstojném zázemí jsou
hrdí. Chceme prezentovat práci lidí s postižením v tom nejlepším světle a být jim
dobrým zaměstnavatelem.
Reference

zadavatelé a partneři MĚSTO ZÁBŘEH (a dalších 15.000 klientů - obyvatel a návštěvníků
města, kteří zázemí ročně využijí) a ČESKÉ DRÁHY – SPRÁVA ŽELEZNIC (více než
42 000 klientů – většinou cestujících, kteří zázemí ročně využijí)

JINÉ

12.

skartace

Chráněná
technická
dílna Opava
Kontakt:

Nabídka:
Zámecká 68, Velké Hoštice
731 625 802
info@charitaopava.cz
schaﬀartzik@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Provozuje:
Charita Opava

Nabízíme skartaci dokumentů
včetně jejich odvozu. Přispíváme
k řešení problému ekologické
likvidace odpadů v opavském
regionu. Pracujeme na průmyslových
strojích INTIMUS 16.86. Pro řez
6 x 50 mm máme zajištěn certiﬁkát
NBÚ. Skartace elektronických
dokumentů probíhá prostřednictvím
demagnetizátoru INTIMUS 9000,
který je certiﬁkován i pro skartaci
elektronických dokumentů v rámci
aliance NATO.

Adresa provozovatele:
Přemyslovců 13/26,
Opava Jaktař

Dostupnost:

Opava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

43964591
CZ43964591
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JINÉ
skartace

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V rámci své činnosti se Charita Opava
přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než
¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60 %

OZP. Zajištěním smysluplné práce se
snažíme přispět ke zlepšení života lidem
se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti. Napříč celou naší
činností klademe důraz na minimalizaci
negativních environmentálních aspektů
a rizik, které z naší činnosti vyplývají.

JINÉ

13.

vyšívání a našívaní

Jaroslava
Lukšová

Kontakt:

Nabídka:
Železniční II. 174, Staré Město
602 602 822
info@dilnaradost.cz
www.dilnaradost.cz

Vyšíváme loga, výšivky a nášivky
na textil, oděvy a čepice. Rádi Vám
poradíme ve všech oblastech, které
souvisí se strojním vyšíváním a jeho
aplikací.
Vyšíváme na ručníky, ubrusy,
prostírání, čepice, čelenky, zástěry,
rondony, trička, košile, mikiny, vesty,
bundy, šály, šátky atd.

Provozuje:
Jaroslava Lukšová
Adresa provozovatele:
Čeladná 592,
Čeladná

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Fyzická osoba
podnikající dle
živnostenského
zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

Cena výšivky je závislá na počtu
stehů, potřebných pro zhotovení
výšivky. Vyrobíme Vám výšivku již
od jednoho kusu.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

64118550
CZ6860171252
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JINÉ
vyšívání a našívaní

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zřízením integračního sociálního podniku Jaroslava Lukšová vytvořila možnost
realizace osobám se zdravotním postižením (mentální, fyzickým nebo kombinovaným) v lokalitě Frýdku-Místku a umožnila těmto osobám (i s nejvyšším stupněm postižení) uplatnění na pracovním
trhu. Svým zaměstnancům nabízí práci

v malém kolektivu, s individuálním přístupem ke každému zaměstnanci s ohledem
na jeho zdravotní znevýhodnění, aktuální
psychický stav, zohledňuje jeho potřeby
a snaží se své zaměstnance dále vést
k samostatnosti, čímž naplňuje svůj cíl –
zapojení osob se zdravotním postižením
do většinové společnosti.

JINÉ
zábavná hororová expozice

14.

Jedová chýše

Kontakt:

Nabídka:
Hošťálkovo nám. 138, Žatec
774 680 013
info@retrocomputer.cz
www.retrocomputer.cz
www.u-zlateho-beranka.webnode.cz/
nase-restaurace

Provozuje:
PROMETHEUS Eﬀect, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Hošťálkovo nám. 138,
Žatec

Dostupnost:

Žatec

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Expozice v restauraci U Zlatého beránka
v Žatci, pro milovníky hororů a historie.
Prohlídka rozsáhlých dvoupatrových
středověkých sklepů s tajemnou expozicí
pro ty, kteří mají pro strach uděláno,
nacházejících se přímo pod restaurací.
Dva sousedící domy jsou propojené tunelem vysokým 150cm, vybudovaným za
2. světové války (úniková cesta při
bombardování). Vstupenku do Jedové
chýše zakoupíte na baru v restauraci
U Zlatého beránka. Na místě je možné
objednat středověkou hostinu, zakoupit
občerstvení popř. ochutnat různé "elixíry".
Otevřeno pouze o víkend v sobotu
od 11:00 - 17:30 hod Vstupné jednotlivec
60,- Kč (zápůjčka helmy v ceně). Rodinné
vstupné 150,- Kč 2 dospělí + 1 dítě, 2.dítě
zdarma) Doporučujeme pevnou obuv.
Není vhodné pro osoby se špatnou
mobilitou.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

28740572
-
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JINÉ
zábavná hororová expozice

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme znevýhodněné osoby, podporujeme lokální ekonomiku a rozvoj turismu
v Žatci.

JINÉ

15.

půjčování kompenzačních pomůcek

Jihočeské centrum
rovných příležitostí
z. ú.
Kontakt:

Nabídka:
Zlatá stezka 133, Prachatice
723 602 337
jcrpreditelka@seznam.cz
www.jczps.cz

Provozuje:
Jihočeské centrum rovných příležitostí
z. ú.

Půjčovna pomůcek nabízí za
příznivé ceny k zapůjčení
kompenzační a rehabilitační
pomůcky, které osobám se
zdravotním postižením a seniorům
pomáhají udržet si životní standard
a zvyšují kvalitu jejich života.
K dispozici jsou například
mechanické vozíky, chodítka,
elektricky polohovatelné postele,
schodolezy, motomedy
a motodlahy, toaletní křesla
i pomůcky do koupelny.

Adresa provozovatele:
SNP 559,
Prachatice

Dostupnost:

Okres
Prachatice

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

03482952
-
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JINÉ
půjčování kompenzačních pomůcek

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Osoby se zdravotním postižením
poskytují služby v oblasti půjčování
kompenzačních pomůcek osobám se
zdravotním postižením, seniorům a jejich
rodinám.

Reference

Stoupající zájem o půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek právě z naší
půjčovny, i když v našem města není jediná, pochvaly od zákazníků na vedení ústavu
pro pracovní tým.

JINÉ
obalové materiály, pronájem souvisejících strojů

16.

KARTON
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
nám. Jiráskovo 62, Dolní Bukovsko
777 775 156
info@kartonbukovsko.cz
www.kartonbukovsko.cz

Provozuje:
KARTON s.r.o.
Adresa provozovatele:
nám. Jiráskovo 62,
Dolní Bukovsko

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Nabízíme kartonové obaly a proklady,
zaměřujeme se zejména na zakázkovou
výrobu. Svým zákazníkům dokážeme
doporučit a dodat ty nejvhodnější obaly
pro jejich výrobky, a to v malých
i velkých sériích. Dodáváme také
dřevěné a papírové palety, různé druhy
výplní krabic, proložek, fólií a lepicích
pásek – zákazníkům tak nabízíme
ucelené portfolio výrobků pro balení,
ﬁxaci a expedici, a to včetně pronájmu
strojů na výrobu vzduchových polštářů
a papírové výplně. Pro své výrobky
využíváme tam, kde je to možné,
ekologické a recyklovatelné materiály.
Zákazníkům rovněž pomáháme
zpracovat jejich staré obaly na
kartonovou střiž, která může
opakovaně posloužit jako balicí výplň.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

60827408
CZ60827408
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JINÉ
obalové materiály, pronájem souvisejících strojů

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Karton s.r.o. je zaměstnavatelem osob se
zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. S ohledem na místní prospěch dáváme přednost zaměstnancům
z blízkého okolí. Svým kolegům nabízíme
nejen chápající pracovní prostředí a pracovní náplň ohleduplnou k jejich zdra-

votnímu omezení, ale i možnost dalšího
vzdělávání a v případě potřeby zajištění
komplexní psychosociální podpory. Zároveň své zákazníky vedeme k recyklaci
obalových materiálů (recyklovatelné
papírové palety, zpracování krabic na
kartonovou střiž).

JINÉ
kosmetika - přírodní mýdla

17.

Koukol v obilí,
z.s.

Kontakt:

Nabídka:
Římskokatolická farnost č.p. 82,
Volfartice
605 212 102
speldovkam@seznam.cz
www.mydlarnakoukol.cz

Ruční výroba přírodních bylinných
mýdel. Všechny produkty (mýdla,
svíčky, atd.) jsou vyrobeny z čistě
přírodních zdrojů a neznečišťují
vodu a životní prostředí. Voda,
která byla použita v domácnostech
při mytí přírodními mýdly, může
být bez čištění použita na zalívání
květin a zahrady, protože tato
mýdla neobsahují žádné škodlivé
látky již dříve v přírodě neobsažené.

Provozuje:
Koukol v obilí, z.s.
Adresa provozovatele:
Volfartice 342,
Volfartice

Dostupnost:

Celá ČR,
(e-shop)

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22740988
CZ22740988
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JINÉ
kosmetika - přírodní mýdla

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Jsme environmentální sociální podnik.
Mýdlárna Koukol vznikla na faře ve Volfarticích, aby napomáhala k obnově zdejšího krásného sudetského kraje. Snažíme
se zde vytvořit nové pracovní příležitosti
a zároveň obnovit a udržet barokní stav-

bu fary vedle kostela sv. Petra a Pavla.
Správnou péčí o louky v okolí fary chceme
zvýšit druhovou pestrost rostlin a živočichů tohoto místa. Zaměstnáváme znevýhodněné osoby a naší výrobou chráníme
životní prostředí.

JINÉ

18.

- rostlinná a živočišná výroba

Ledecká
zahrada / farma

Kontakt:

Nabídka:
Ledce 74, Ledce
734 316 676
farma.ledce@seznam.cz
roman.andel@startujeme.c
etincelle.cz/index.php/farma

Na farmě pěstujeme sezonní
zeleninu a bylinky, chováme ovce,
kozy, králíky a drůbež. Nabízíme
zabijačky, grilování atd. na klíč.
Zajistíme vše od řezníka po party
stany. Včetně dopravy tam a zpět
například do Prahy mikrobusem.
Také u nás rádi přivítáme děti
z mateřských a základních škol,
kterým nabízíme exkurze včetně
různých soutěží a občerstvení.

Provozuje:
Etincelle, o.s.
Adresa provozovatele:
Dělnická 235,
Kladno

Dostupnost:

Právní
forma:

Ledce

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

27009106
CZ27009106
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JINÉ
rostlinná a živočišná výroba

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem s lehkým mentálním
nebo kombinovaným postižením. Naším
cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro
lidi, kteří jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost. Chceme ukázat, že
dokáží být prospěšní sobě i ostatním.

Nechtějí, stejně jako my, jen tak stát se
založenýma rukama a čekat, co přijde.
Zaměstnanci s hendikepem pracují s podporou pracovního asistenta, který nese
odpovědnost za výsledek a motivuje je
k dodržování pracovních povinností.

JINÉ

19.

sociální služby tísňové péče

Linnet eu
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Karlovo náměstí 84, Náchod
bezplatná linka: 800 555 655
info linka: 731 100 122
info@andelnadrate.cz
www.andelnadrate.cz

Provozuje:
Linnet eu s.r.o.
Adresa provozovatele:
Karlovo náměstí 84,
Náchod

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Sociální služby tísňové péče pro seniory
a zdravotně postižené "Anděl na drátě".
Registrovaná sociální služba dle z.108/2006
s pověřením MPSV zařazením do celorepublikové sítě. Vlivem postupného zhoršování
zdravotního stavu dochází ke krizovým
situacím typu pádu, náhlé nevolnosti, či
kolapsu, kdy zdraví i život závisí na rychlém
přivolání pomoci. Tísňová péče "Anděl na
drátě" řeší tyto situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku. Senior i jeho
rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci. Senior tím
získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech. Cílem služeb "Anděl na drátě" je
vedle ochrany zdraví a života klientů, také
podpora komunikace s jeho blízkými
a přáteli. Přispíváme tím ke zlepšování
tělesné i psychické kondice seniorů
a napomáháme k prodloužení hodnotnějšího a spokojenějšího života v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26010585
CZ26010585
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JINÉ
sociální služby tísňové péče

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (45 z celkového počtu cca 65 zaměstnanců). Vhodná pracovní náplň
a zkrácená pracovní doba dle individuálních potřeb a možností OZP pracovníků.
Poskytování sociálních služeb tísňové
péče pro seniory "Anděl na drátě".
Pracovní i osobní seberealizace OZP
zaměstnanců při zajišťování pomoci
a asistence osaměle žijícím seniorům,

handicapovaným a potřebným spoluobčanům. Přidaná hodnota: NON-STOP
provoz (24/7) obsluhy a odbavování linek
(telefonických hovorů) kontaktního a zákaznického centra, účtování pouze za čistý čas hovoru (time speaking) dle minutové sazby. Nejvýhodnější poměr cena /
kvalita. Na naše služby a produkty poskytujeme náhradní plnění.

Reference

Partneři a dárci - podporuje nás již 563 subjektů:
Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s r.o., Vossloh Drážní Technika s.r.o., ŠKODA AUTO a.s.,
BigMedia, spol. s r. o., CAR1 Vysokov, SOUFFLET AGRO a.s., ZEVOS, s.r.o., Mediclinic a.s.,
Granus, s.r.o., Eurac Hradec s.r.o., Akustika Praha, s.r.o., INOS RICHTER s.r.o., Aon Central
and Eastern Europe a.s., John Crane Sigma a.s., RUG CZ, s.r.o., Berndorf Bäderbau, s.r.o.,
DanCzek Teplice a.s., Alliance Laundry CE s.r.o., RED NUT, s.r.o., BALL FANTASY, s.r.o.,
BOHEMIA OKNO, a. s., Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., PEaPE METAL, s.r.o.,
České Radiokomunikace a.s., STAVEBNÍ PRÁCE ŠPINKA, Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o.,
FRANEK LIBOR, Katchem spol. s r. o., AULIX lighting spol. s r.o., CEEMED, s.r.o.,
STASYPRO CZ s.r.o., CSC DISTRIBUCE, s.r.o., Moravský zeměvrtný závod, Nábytek
- HOBBYT s.r.o., JOŠT IMPORT, s.r.o., COMPOSITE COMPONENTS a.s., Dendera a.s.,
PROMA REHA, s.r.o., Studio Fresh, s.r.o., Vápenka Čertovy schody a.s., IREKS ENZYMA s.r.o.,
OPTYS, spol. s r.o., PEAM M.L., s.r.o., JaNo, s.r.o., DEVAMA pliz, s.r.o., Rolnická a.s. Králíky,
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., AREA TBZ a.s., PHARMEA, v.o.s., SKF Lubrication
Systems CZ, s.r.o., SAI ATIS, s.r.o., EveryDent s.r.o., Squadra Production s.r.o., a další.

JINÉ

20.

montážní práce

Montážní dílny,
Sdružení Neratov

Kontakt:

Nabídka:
Albertova 677, 564 01 Žamberk
Dlouhá 353, 561 69 Králíky
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
730 543 683 (Žamberk)
734 768 579 (Králíky)
605 949 842 (Neratov)
albertinum@neratov.cz (Žamberk)
dagmar@neratov.cz (Králíky)
lenka@neratov.cz (Neratov)

Montážní dílny zajišťují drobné
montážní práce, konkrétně pro
ﬁrmu OEZ a společnost ASSA ABLOY.
Naši zaměstnanci jsou variabilní
a dokáží se přizpůsobit požadavkům
na různé zakázky.

www.neratov.cz
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Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970

JINÉ
montážní práce

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Montážní dílny jsou skvělé pro ty zaměstnance, kterým třeba tolik nejdou kreativní činnosti nebo vaření. Jde o jednoduché
práce, což zvládne každý bez ohledu na
typ postižení či znevýhodnění. Díky tomu
se podstatně rozvíjí základna možných
zaměstnanců, protože pracovní uplatnění tak může získat i ten, kdo opravdu
těžko shání zaměstnání. V Neratově jsou
dvě skupiny, kdy jedna se jeden týden
zaobírá montážemi a druhá úklidem.
Takto se plynule střídají. Pracovníci na

dílně tak mají o něco variabilnější pracovní náplň a nehrozí, že spadnou do stereotypu. V Žamberku je dílna ozvláštněna
tím, že je umístěna v místnosti bývalé
knihovny. Naši lidé se tak mohou kdykoli
dovzdělat. U králické dílny děkujeme
městu Králíky za důvěru a spolupráci.
Otevření tohoto chráněného pracoviště,
které v tamním regionu chybělo, jsme
mohli dát práci již cca 45 znevýhodněným
lidem.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

JINÉ

21.

pletení ponožek

MYJÓMI
družstvo invalidů

Kontakt:

Nabídka:
Špitálka 91/23, Brno
607 076 166
obchod@myjomi.cz
www.myjomi.cz

V listopadu 2018 jsme zrealizovali
projekt MYJÓMI PONOŽKY, SOCIÁLNÍ
PODNIK, spoluﬁnancovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Pletací dílna v centru Brna nabízí pletení
ponožek buď dle svého návrhu nebo na
základě hotového návrhu zákazníka.
Zhotovit umí kotníkové, standardní
i prodloužené velikosti; klasické, kompresní, designové nebo bambusové
ponožky.

Provozuje:
MYJÓMI družstvo invalidů
Adresa provozovatele:
Špitálka 91/23,
Brno

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR

Družstvo

Produkty vytvořené dle našich
autorských návrhů lze objednat na
obchod@myjomi.cz. Od března/dubna
2020 plánujeme spuštění nově připravovaného e-shopu www.ponozkarna.eu,
na kterém bude možné si vybrat
kterýkoli produkt z naší aktuální
nabídky.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2836823
CZ02836823

JINÉ
pletení ponožek

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými druhy
zdravotního postižení včetně těžkých
handicapů, spolupracujeme i s poskytovateli sociální rehabilitace, aby pracovní
zařazení našich zaměstnanců bylo
optimální a aby jim byla poskytována
kvalifikovaná podpora v tíživých životních
situacích, s nimiž se mohou ve svém
životě potkat. Vytváříme pro ně vhodné

pracovní pozice a speciálně upravená
pracovní místa, čímž přispíváme k jejich
integraci do většinové společnosti,
současně jim dáváme možnost seberealizace a vyšší ekonomické samostatnosti.
Uplatňujeme pravidla individuálního
přístupu k osobám se zdravotním
postižením.

JINÉ

22.

ruční mytí aut

MYJÓMI
družstvo invalidů

Kontakt:

Nabídka:
Křižíkova 72, Brno
777 278 705
myjomikaru@myjomi.cz
www.myjomikaru.cz

Provozuje:
MYJÓMI družstvo invalidů
Adresa provozovatele:
Špitálka 91/23,
Brno

Dostupnost:

Jihomoravský
kraj

Právní
forma:

Družstvo

MYJÓMI družstvo invalidů vzniklo
v březnu roku 2014 sloučením dvou
ručních automyček. Původní název je
inspirován brněnským hantecem "Myjó
mi káru", který měl původně odkazovat
pouze na automyčku. I přesto, že jsme
se začali věnovat i dalším činnostem,
název našeho podniku zůstal stále
stejný i pro montážní a šicí dílny.
Myjeme všechny druhy vozidel – od
motocyklů přes osobní vozy, dodávky
nebo karavany až po těžkou techniku.
Zabýváme se ručním mytím exteriérů
i čištěním interiérů, používáme profesionální švýcarskou a italskou autokosmetiku. Veškeré naše služby je možné
vykazovat formou náhradního plnění.
Služby naší automyčky mohou využít
fyzické i právnické osoby, kterým jsme
schopni umývat celý vozový park.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

2836823
CZ02836823
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JINÉ
ruční mytí aut

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme osoby s různými druhy
zdravotního postižení včetně těžkých
handicapů, spolupracujeme i s poskytovateli sociální rehabilitace, aby pracovní
zařazení našich zaměstnanců bylo
optimální a aby jim byla poskytována
kvalifikovaná podpora v tíživých životních
situacích, s nimiž se mohou ve svém
životě potkat. Vytváříme pro ně vhodné

pracovní pozice a speciálně upravená
pracovní místa, čímž přispíváme k jejich
integraci do většinové společnosti,
současně jim dáváme možnost seberealizace a vyšší ekonomické samostatnosti.
Uplatňujeme pravidla individuálního
přístupu k osobám se zdravotním
postižením.

JINÉ

23.

outsourcing administrativní práce

Outsourcing
administrativní
práce
Kontakt:

Nabídka:
Riegrova 909/5, Děčín
739 561 119
dana.popcakova@sdzp.cz,
info@sdzp.cz
www.sdzp.cz

Provozuje:
SDZP družstvo

Zajistíme kompletní personální
servis pro klienta. Průběžně doplníme a zapracujeme potřebný
personál. Postaráme se o osobní
a mzdovou agendu. Budeme
průběžně zaučovat nové pracovníky,
případně nahradíme Vaše chybějící
zaměstnance naším personálem.
Převezmeme veškeré administrativní náklady spojené se zaměstnaneckým poměrem. Nabízíme též
vzdálenou administrativní pomoc
tzv. Kancelář na cestách.

Adresa provozovatele:
Riegrova 909/5,
Děčín

Dostupnost:

Ústecký kraj,
Praha,
Hradec Králové

Právní
forma:

Družstvo

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25476092
CZ25476092
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JINÉ
outsourcing administrativní práce

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého
zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme
130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění
dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření
družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli. SDZP družstvo vstupuje do
místních iniciativ (komunitní plán) a part-

nerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji
znevýhodněných oblasti. Zároveň však
dodržujeme etické principy rovných
příležitostí. Místní prospěch je zajištěn
úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými
komorami v regionu a ostatními podniky
v kraji. Jsme aktivní též celorepublikově,
kde se většiny konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme se dodávat
z našeho pohledu důležité zkušenosti
z dlouhodobé praxe. Jsme členy TESSEA,
hospodářské komory Ústeckého kraje,
AZZP a SČMVD.

Reference

Vodafone Czech Republic a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Město Děčín, Město Česká Kamenice, Conectart s.r.o., DS Smith Packaging Czech
Republic, s.r.o., Geis CZ s.r.o., IBM Česká Republika, spol. s r.o., SWS, a.s.

JINÉ
ozvučovací agentura

24.

Ozvučovací
agentura
SERENDIPITY
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Budovatelská 157, Dolní Benešov
739 100 150
mreichel123@gmail.com
www.bohemskarapsodie.webnode.cz

Provozuje:
Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.
Adresa provozovatele:
Boženy Němcové 1651/7,
Přerov

Dostupnost:

Právní
forma:

Celá ČR
(primárně
ale Morava)

Společnost
s ručením
omezeným

Pódia a zastřešení, ozvučení, osvětlení,
video, speciální efekty na festivaly,
soukromé a ﬁremní párty, přehlídky...
s pocitem Bohémské Rapsodie. Dejte
svému zážitku vše co potřebuje. Zvuková
aparatura JBL VTX, mixážní pulty,
inteligentní otočná světla, mobilní či
ground support pódia a dalších 850 položek... a něco vždy navíc. 145 akcí ročně,
30 let odborných zkušenosti, 100% kvalitní zvuk a obraz. Nejnovější technické
vybavení ve vlastní režii i catering na
míru. Umíme rokec, džezík, folk a těšíme
se na další výzvy. Vidět nás můžete na
Master of Rock, Holešovské regatě,
Miss Agro a dalších 100 kulturně-společenských akcí.
Pozn. Během psaní tohoto textu nám nevypadl žádný
ozvučovací pult a nepraskla žádná žárovka.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

7291591
CZ07291591
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JINÉ
ozvučovací agentura

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naší přidanou hodnotou spatřujeme
v zaměstnávání 4 osob z cílové skupiny
dlouhodobě nezaměstnaných na hlavní
pracovní poměr na pozicích řidič, rigger,
osvětlovač a skladník, přednostním zaměstnáváním brigádníků na DPP z cílové
skupiny nezaměstnaných v evidenci

úřadů práce ČR při stavbě a rozebírce
pódií a techniky a speciální nabídkou pro
sociální podniky a neziskové organizace,
kterým zabezpečíme jejich akce moderní
osvětlovací, ozvučovací a jinou technikou.

Reference

Pragokoncert a.s., Město Olomouc, Město Krnov, Párty stany Valášek s.r.o., Hnutí romských
studentů z.s., Universita Opava, Agentura Velryba, skupiny CITRON, TUBLATANKA, U.D.O..
Ročně zrealizujeme cca 145 akcí.

JINÉ

25.

dovoz obědů a další služby pro seniory

PALOMINO

Kontakt:

Nabídka:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
732 194 280
provoz@palominovm.cz
www.palominovm.cz

Provozuje:
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
Adresa provozovatele:
Vrbenská 803,
Valašské Meziříčí

Dostupnost:

Valašské Meziříčí
a přilehlé okolí

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Zajišťujeme dovoz obědů občanům
Valašského Meziříčí a okolních obcí, kteří
si je z různých důvodů nemohou zajistit
sami. Také zabezpečíme odvoz k lékaři či
nákup, který Vám přinesou až do domu.
Rozvoz jídel probíhá každý pracovní den
době od 11 do 13 hodin. Dovážíme kvalitní
obědy, které splňují normy závazné pro
školní vývařovny. Kromě normální stravy
rozvážíme i dietní obědy, a to šetřící (dieta
č. 2), racionální (dieta č. 3) a diabetické
(dieta č. 9). Součástí naší služby dovozu
obědů je zapůjčení dvou párů 4-dílných
nerezových jídlonosičů uložených v termoobalech. Termoobal je důležitý pro uchování
teploty a kvality dováženého jídla. Oba páry
zapůjčených jídlonosičů jsou vždy opatřeny
jménem a adresou našeho klienta, aby
nedocházelo k záměnám jídlonosičů mezi
jednotlivými klienty. Vrácené jídlonosiče
jsou pečlivě umývány a kontrolovány.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1440098
CZ01440098
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JINÉ
dovoz obědů a další služby pro seniory

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu
k pracovnímu uplatnění, k profesnímu
rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení
diakonických hodnot a aktivní zapojení
všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním
usilujeme o co největší společenský

prospěch. Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto
i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo
být ve společnosti běžné. Bohužel tomu
tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše
předsudky.

JINÉ

26.

pedikúra

Pedikura
Vrátka

Kontakt:

L. Pokorného 56/19, Třebíč
603 565 582
tomsikova.marie@vratka.cz
www.vratka.cz

Nabídka:
Služby poskytujeme v salonu nebo
v domácím prostředí zákazníků.
Lakování nehtů
Základní mokrá pedikúra
Masáž plosek
Odborné ošetření nehtů a kůže
Gelové lakování

Provozuje:
Vrátka, z.s.
Adresa provozovatele:
L. Pokorného 56/19,
Třebíč

Dostupnost:

Právní
forma:

Třebíč

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

22681841
CZ22681841
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JINÉ
pedikúra

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Dáváme práci lidem, kteří by v jiném pracovním prostředí nebyli schopni fungovat. Zaměstnáváme lidi s různým kombinovaným postižením. U nás je akceptováno pomalejší pracovní tempo. Přidaná
hodnota je ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří chodí rádi do práce a tím
žijí plnohodnotný život. Díky Vrátkům se

k lepšímu mění pohled místních na práci
lidí s postižením, stejně tak se mění
přístup zaměstnavatelů. Podporujeme
„recyklaci" vyřazených, ale stále užitečných věcí. Prodáváme šatstvo, obuv, doplňky i knihy z druhé ruky. Upřednostňujeme lokální dodavatele (látky pro šicí
dílnu, suroviny pro pekárnu).

Reference

„Úžasná atmosféra, úžasní lidé - bylo mi u vás moc dobře. Budu se za vámi vracet!
Jste skvělí, to bez debaty - hluboká poklona!”
Štechová
„Jsou to lidičky z velkým srdíčkem moc si jich vážím.”

Sojka

JINÉ

27.

virtuální kancelář

Propagační podnik
Hradec Králové
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Zemědělská 880, Hradec Králové
608 174 533
elisak@pphk.eu
www.pphk.eu

Provozuje:
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

Nabízíme umístění sídla Vaší
společnosti bez nutnosti pronájmu
kanceláře.
sídlo ﬁrmy na stabilní a seriózní
adrese, již 19 let
kontaktní adresa pro úřady,
recepce pro návštěvy
příjem pošty, balíků, jejich
přeposílání
venkovní označení sídla ﬁrmy
krátkodobé pronájmy kanceláře,
zasedačky a další služby

Adresa provozovatele:
Zemědělská 880/1,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

60930942
CZ60930942
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JINÉ
virtuální kancelář

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naším cílem je vytvořit vhodné podmínky pro uplatnění OZP jak v pracovním,
tak i osobním životě.

JINÉ
technické práce (čistění výrobků, kontrola jakosti,
balení a značení výrobků)

Propagační podnik
Hradec Králové
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Zemědělská 880, Hradec Králové
608 174 533
elisak@pphk.eu
www.pphk.eu

Provozuje:
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Adresa provozovatele:
Zemědělská 880/1,
Hradec Králové

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Výroba moderní reklamy, produkce
- práce ušité na míru pro Vaši ﬁrmu
- přes 65 kmenových zaměstnanců
- z toho 96% ZP
- preciznost a dochvilnost díky
17 letům zkušeností s prací ZP
- "just in time"
- systém jakosti ČSN EN ISO
9001:2009
- TÜV International
- užíváme ochrannou známku
"Práce postižených - česká kvalita"
- poskytujeme seriózní náhradní
plnění v plném rozsahu všech služeb
- pracujeme pro mezinárodní
společnosti v automobilovém
a zdravotním průmyslu

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

60930942
CZ60930942

28.

JINÉ
technické práce (čistění výrobků, kontrola jakosti,
balení a značení výrobků)

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naším cílem je vytvořit vhodné podmínky pro uplatnění OZP jak v pracovním,
tak i osobním životě.

JINÉ

29.

administrativní práce

PTL,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Senožaty 75, Senožaty
603 584 550
info@ptl.cz
www.ptl.cz

Provozuje:
PTL, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Senožaty 75,
Senožaty

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Naši pracovníci Vám zpracují přehledy, podklady v MS Excel nebo MS
Word. Vyhledáme potřebné informace na internetu, zpracujeme
z Vašich databází a připravíme podklad pro Váš analytický či strategický tým. Nezdržujte odborníky technickou rutinou. Obešleme Vaše zákazníky, partnery mailovou či korespondenční kampaní včetně vyhodnocení. Zajistíme vkládání údajů
z naskenovaných faktur a dalších
dokumentů uložených jako obrázek
do Vašich programů, např. účetních
SW za využití robotů a umělé inteligence.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26025710
CZ26025710

17

JINÉ
administrativní práce

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
70 % našich zaměstnanců jsou lidé se
zdravotním handicapem, kteří se postupně stali profesionály ve své specializaci.
Většina našich zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Využíváme nejmodernější nástroje včetně umělé inteligence.
V týmu všech zaměstnanců řešíme jednotlivé zakázky, rozvoj služeb a společně
se radíme o všech strategických rozhodnutích. Osobní rozvoj každého člena

týmu je pro nás prioritou a to jak v odborné rovině, tak i v osobní oblasti. Používáme energetické šetrné nástroje a přístupy, minimalizujeme náklady na dojíždění,
třídíme odpad. Většina našich zákazníků
jsou z Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje, využíváme primárně místních zdrojů pro technické vybavení a spotřební
materiál.

Reference

PEFC Česká republika, Viktor Hojka, Tomáš Vacek

JINÉ

30.

strategický marketing

PTL,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Senožaty 75, Senožaty
603 584 550
info@ptl.cz
www.ptl.cz

Provozuje:
PTL, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Senožaty 75,
Senožaty

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Pomůžeme deﬁnovat marketingové
cíle, popis cílových skupin, pozici na
trhu, relevantní tržní segmenty
a vhodné marketingové kanály.
Bude-li to účelné, vytvoříme nový
web (microsite) a přivedeme na něj
relevantní návštěvníky za využití
organické i placené návštěvnosti.
Máme specialisty na reklamní sítě
Google (včetně YouTube), Seznam
a Facebook. Upravíme webové
stránky z pohledu SEO, naši copywriteři připraví články pro Váš blog,
letáky nebo pozvánky. Pomůžeme
Vám rozpohybovat Vaše sociální
sítě.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26025710
CZ26025710
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strategický marketing

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
70 % našich zaměstnanců jsou lidé se
zdravotním handicapem, kteří se postupně stali profesionály ve své specializaci.
Většina našich zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Využíváme nejmodernější nástroje včetně umělé inteligence.
V týmu všech zaměstnanců řešíme jednotlivé zakázky, rozvoj služeb a společně
se radíme o všech strategických rozhodnutích. Osobní rozvoj každého člena

týmu je pro nás prioritou a to jak v odborné rovině, tak i v osobní oblasti. Používáme energetické šetrné nástroje a přístupy, minimalizujeme náklady na dojíždění,
třídíme odpad. Většina našich zákazníků
jsou z Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje, využíváme primárně místních zdrojů pro technické vybavení a spotřební
materiál.

Reference

Diton, ČZU, FLD ČZU, FŽP ČZU, LČR, PEFC, Medical Uniforms, Proﬁl Nábytek, HZ Moto,
Kamnářství Humpolec, Tulipán, SOTEX GINETEX

JINÉ
Poskytování informací

31.

Regionální
informační centrum
Česká Skalice
Kontakt:

Nabídka:
Legionářská 33, Česká Skalice
491 453 870
infocentrum@ceskoskalicko.cz
www.ceskoskalicko.cz

Poskytujeme širokou škálu
informací a služeb místním
obyvatelům, návštěvníkům
a turistům.
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Provozuje:
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Adresa provozovatele:
Křenkova 477,
Česká Skalice

Dostupnost:

Královehradecký
kraj

Právní
forma:

Obecně
prospěšná
společnost

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26640767
CZ26640767

JINÉ
Poskytování informací

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Naše podnikatelské aktivity financují obnovu a údržbu památkově chráněných objektů
a míst v České Skalici a v blízkém okolí. Na práci se podílí osoby se zdravotním, sociálním
nebo kulturním znevýhodněním.

JINÉ
rehabilitační, neurorehabilitační a masérské služby

32.

Rehabilitační
centrum
JITROCEL

Kontakt:

Nabídka:
Mozartova 1175/43b,
Olomouc
735 171 100
recepce@jitrocel.cz
www.jitrocel.cz

Provozuje:
Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.
Adresa provozovatele:
Mozartova 1175/43b,
Olomouc

Dostupnost:

Olomouc

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Poskytujeme osobám zdravotně
znevýhodněným profesionální
rehabilitační, neurorehabilitační
a masérské služby. Využíváme
nadstandartního vybavení, speciální
pomůcky a rehabilitační techniku.
Našimi klienty jsou klienti
s neurologickým postižením,
např. traumatické poranění mozku,
dětská mozková obrna, vývojové
opoždění, cévní mozková příhoda.
Doporučení lékaře u neurorehabilitačních programů nepožadujeme.
Klienta vyšetří primář Jitrocele
a týmovým přístupem je zvolena
zcela individuální kombinace
komplexních léčebných metod.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394139
CZ29394139

17

JINÉ
rehabilitační, neurorehabilitační a masérské služby

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V naší zakladatelské listině jsme se přihlásili k principům sociálního podnikání, mj.
zaměstnáváme více než 30 % zaměstnanců ze znevýhodněných skupin a případný
zisk zpětně investujeme do rozvoje

společnosti. Naše společnost není založena primárně za účelem podnikání pro
dosažení zisku. Naše služby poskytujeme
zdravotně znevýhodněným klientům.

JINÉ

33.

šicí dílna

Rubikon
Centrum Servis
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Novákových 439/6, Praha 8
777 605 933
bouska@rubikonservis.cz
www.rubikoncentrumservis.cz

V roce 2016 jsme ve Věznici
Vinařice úspěšně rozjeli dílnu,
která se za dobu svého působení
stala kvalitním dodavatelem pro
řadu ﬁrem. Oblasti naší výroby
jsou: šití oděvů, balení a kompletace
výrobků.
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Provozuje:
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Adresa provozovatele:
Novákových 439/6,
Praha

Dostupnost:

Vinařice

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4143621
CZ04143621

JINÉ
šicí dílna

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnávání lidí s trestní minulostí je
nejdůležitějším faktorem prevence recidivy, což dokládají i výsledky výzkumů
prováděných v ČR. Ideální je umožnit
pracovat odsouzeným ještě ve věznici,
protože tak během výkonu trestu neztratí pracovní návyky, mohou si naopak
osvojit či rozšířit pracovní kompetence

a po propuštění budou mít větší šanci na
získání legálního zaměstnání. Zároveň
mohou z vydělaných peněz splácet své
dluhy či platit výživné na děti. Odsouzeným, kteří pracují v naší šicí dílně, nabízíme odbornou přípravu na propuštění,
včetně dluhového poradenství a transferu do zaměstnání na svobodě.

JINÉ

34.

mytí povrchů a odstraňování graﬃti

Rubikon
Centrum Servis
s.r.o.
Kontakt:

Nabídka:
Novákových 439/6, Praha 8
777 605 933
bouska@rubikonservis.cz
www.rubikoncentrumservis.cz

Jedinou prokazatelně funkční
metodou, jak omezit výskyt graﬃti
v ulicích měst, je jejich plošné
odstraňování. Tuto metodu úspěšně
aplikujeme ve městech Úvaly
a Beroun nebo na pražských
náplavkách.
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Provozuje:
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Adresa provozovatele:
Novákových 439/6,
Praha

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4143621
CZ04143621

JINÉ
mytí povrchů a odstraňování graﬃti

před čištěním

po odstranění

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Inspiraci a podporu jsme (jako již mnohokrát předtím) získali ze Švýcarska. V řadě
švýcarských měst běží sociální programy,
které vytvářejí pracovní příležitosti pro

lidi s trestní minulostí a zároveň jsou
provázány s dluhovým poradenstvím,
pomocí s hledáním bydlení a celkovým
začleněním zpět do života na svobodě.

JINÉ

35.

slaboproudé montáže

Slaboproudé
montáže,
revize a servis
Kontakt:

Nabídka:
Riegrova 909/5, Děčín
603 498 442
miroslav.eugel@sdzp.cz,
info@sdzp.cz
www.sdzp.cz

Provozuje:
SDZP družstvo
Adresa provozovatele:
Riegrova 909/5,
Děčín

Dostupnost:

Právní
forma:

Ústecký kraj

Družstvo

- projekty zabezpečovacích zařízení
- dodávky a instalace zařízení elektronické zabezpečovací signalizace EZS
- dodávky a instalace zařízení elektronické požární signalizace EPS
- dodávky a instalace rozhlasových
zařízení, přesného času, evakuačního
rozhlasu
- dodávky CCTV, bezpečnostních kamer
- provádíme servis a pravidelné revize
zařízení s výjezdem technika do 2 hodin
- projekty zařízení telekomunikační
techniky - Privátní telekomunikační
systémy, pobočkové telefonní ústředny
- kabelážní systémy, sítě LAN, WiFi
- dodávky a instalace mikrovlnných
spojů - Dodávky profesionálních radiostanic, projekty, instalace radiových sítí
- dodávky CB a PMR radiostanic
- dodávky GPS zařízení

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25476092
CZ25476092

17

JINÉ
slaboproudé montáže

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého
zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme
130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění
dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření
družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli. SDZP družstvo vstupuje do
místních iniciativ (komunitní plán) a part-

nerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji
znevýhodněných oblasti. Zároveň však
dodržujeme etické principy rovných
příležitostí. Místní prospěch je zajištěn
úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými
komorami v regionu a ostatními podniky
v kraji. Jsme aktivní též celorepublikově,
kde se účastníme většiny konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme
se dodávat z našeho pohledu důležité
zkušenosti z dlouhodobé praxe. Jsme
členy TESSEA, hospodářské komory
Ústeckého kraje, AZZP a SČMVD.

Reference

Vodafone Czech Republic a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Město Děčín, Město Česká Kamenice, Conectart s.r.o., DS Smith Packaging Czech
Republic, s.r.o., Geis CZ s.r.o., IBM Česká Republika, spol. s r.o., SWS, a.s.

JINÉ

36.

rozvoz obědů pro seniory

Služby KPŽ
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Vestecká 11, Vestec
603 463 133
klestilova.kpz@email.cz,
administrativa.kpz@email.cz
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Provozuje:
Služby KPŽ s.r.o.

Organizace byla založena v roce
2016 dvěma subjekty, a to Lenkou
Klestilovou 60% a ústavem Kvalitní
podzim života, z.ú.40%. Záměrem
zakladatelů bylo oddělit komerční
činnosti ústavu od sociálních služeb.
Služby KPŽ s.r.o. tak v roce 2016
převzaly od NNO činnost rozvozů
obědů pro seniory v lokalitách
Prahy Západ a Prahy a dále realizace
úklidových služeb v administrativních
budovách. Aktuálně nyní zajišťujeme
rozvoz obědů zhruba pro 180 osob
denně a v úklidových službách již
máme dvě zakázky.

Adresa provozovatele:
Vestecká 11,
Vestec

Dostupnost:

Právní
forma:

Praha západ,
Praha východ
a Praha

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5002427
CZ05002427
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JINÉ
rozvoz obědů pro seniory

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Snažíme se, aby naše podnikatelské aktivity prospívaly společnosti a životnímu
prostředí. Náše sociální podnikání hraje
důležitou roli v místním rozvoji a vytváří
pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Služby KPŽ s.r.o. je od samého
počátku koncipována jako integrační sociální podnik. Hlavní myšlenkou zakladatelů je pomocí sociálního podnikání ze
zisku finančně podpořit svého zakladatele Kvalitní podzim života, z.ú.

Reference

spokojení odběratelé: Lenka Jahodová, Zuzana Kučerová, Jitka Lenková, Josef Vačkář,...

JINÉ

37.

výroba přírodní kosmetiky

SNOPEK
Biokosmetika

Kontakt:

Nabídka:
Hlavní třída 433/25, Šumperk
607 921 331
info@biosnopek.cz
www.biosnopek.cz

Provozuje:
Czech organic cosmetics s.r.o.
Adresa provozovatele:
Myslbekova 840/24,
Šumperk

Dostupnost:

Celá ČR

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Naše rodinná ﬁrma SNOPEK Biokosmetika se zaměřuje na výrobu přírodní
biokosmetiky. Všechny naše produkty vyrábíme v podhůří Jeseníků
z rostlinných olejů a másel lisovaných
za studena, které při výrobě jen
velmi šetrně a při nízkých teplotách
zpracováváme tak, aby si zachovaly
své unikátní vlastnosti, prospěšné
esenciální mastné kyseliny a všechny
vitamíny a antioxidanty, které
původní semínka a plody obsahují.
Dbáme na pečlivý výběr surovin
a dodavatelů, abychom mohli
garantovat nejvyšší kvalitu našich
produktů ve 100% přírodní a bio
kvalitě. Všechny naše výrobky jsou
100% vegetariánské, a více než 90 %
z nich dokonce vyrábíme jen z veganských surovin.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

5412277
CZ05412277
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JINÉ
výroba přírodní kosmetiky

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Z pozice sociálního podniku je pro nás velice důležitý sociální aspekt, tzn. lidé - naši
zaměstnanci. Zaměstnancům poskytujeme systém zaškolení, individuální podporu a psychosociální podporu v době jejich

adaptace. Klademe důraz na přirozené
sžití zaměstnance se sociálním podnikem
a na rozvoj jejich kompetencí. Umožňujeme práci na zkrácený úvazek, dle individuálních preferencí cílové skupiny.

JINÉ

38.

pomocné stavební práce

Social Trade
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Na Pustině 1068, Kolín
773 508 866
info@socialtrade.cz
linda.heroutova@socialtrade.cz
www.socialtrade.cz

Poskytujeme stavební činnost
a pomocné stavební práce zahrnující
rekonstrukce bytových a nebytových
prostor. Do našeho portfolia také
patří malířské, vyklízecí a výkopové
práce.
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Provozuje:
Social Trade s.r.o.
Adresa provozovatele:
Na Pustině 1068,
Kolín

Dostupnost:

Právní
forma:

Okres Kolín
a dostupnost
30 km

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

1436601
CZ01436601

JINÉ
pomocné stavební práce

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Zaměstnáváme lidi ze sociálně slabého zázemí, převážně z národnostních menšin.

Reference

Lonza Biotec s.r.o., Město Kolín, Lesy Deblice, Přátelský pivovar Malešov s.r.o., Správa
nemovitostí Židovské obce v Praze, Domov Buda - poskytovatel sociálních služeb.

JINÉ

39.

bezbariérová doprava

Sociální podnik
Klubák,
z.ú.
Kontakt:

Nabídka:
Květnová 80, Vráž
722 955 596
klubak@klubickoberoun.cz
www.klubickoberoun.cz/
zamestnavani-postizenych

Provozuje:
Sociální podnik Klubák, z.ú.

Zájemce rádi dopravíme
a v případě potřeby i doprovodíme
např. do školy, do zaměstnání,
k lékaři, na úřady, na volnočasové
aktivity, pomůžeme s nákupy aj.
Zapůjčit můžeme vozík, chodítko,
berle a schodolez, aby se klienti
dostali všude, kam potřebují.
Asistovaná doprava je zajišťována
automobilem Dacia Dokker se
speciálním zvedacím zařízením
pro přesun imobilních osob do
automobilu (Invalift) nebo
automobilem Hyundai.

Adresa provozovatele:
Květnová 109,
Vráž

Dostupnost:

Berounsko,
Hořovicko,
Kladensko
a Praha - Západ

Právní
forma:

Ústav

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

4867271
CZ04867271
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JINÉ
bezbariérová doprava

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V Klubáku nachází pracovní uplatnění
dospělí se zdravotním postižením a také
klienti Klubíčka, kteří prošli tréninkovým
pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že
již zvládnou pracovní povinnosti a mohou
být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Odtud tedy vychází název
našeho sociálního podniku Klubák. Vytváříme nová chráněná pracovní místa

a nabízíme pracovní uplatnění lidem se
zdravotním postižením, pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce. Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je
uzpůsobena specifickým schopnostem,
individuálním možnostem a zdravotnímu
stavu pracovníků. Pro některé pracovní
pozice využíváme home office.

JINÉ

40.

sociální služby

Sociální rehabilitace
a odborné sociální
poradenství
Kontakt:

Nabídka:
Riegrova 909/5, Děčín
730 513 741
martina.pleskacova@sdzp.cz,
info@sdzp.cz
www.sdzp.cz

Provozuje:
SDZP družstvo
Adresa provozovatele:
Riegrova 909/5,
Děčín

Dostupnost:

Právní
forma:

Ústecký kraj

Družstvo

Našimi klienty jsou osoby se
zdravotním postižením, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Ta je spojena právě s jejich handicapem. Nepříznivou sociální situací se
rozumí např. omezení či ztráta péče
o vlastní osobu, ztráta či absence
zaměstnání, pracovních návyků,
omezené znalosti při hospodaření
s ﬁnančními prostředky a následnou
dluhovou pastí. Vedeme tak klienta
k samostatnosti a nezávislosti na
sociálních službách a jiném podpůrném systému. Zároveň s uživateli
služby pracujeme na úrovni mimopracovní, kdy dochází k nácviku
dovedností, ať už o vlastní osobu,
či domácnost.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

25476092
CZ25476092
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JINÉ
sociální služby

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého
zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme
130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění
dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření
družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli. SDZP družstvo vstupuje do
místních iniciativ (komunitní plán) a partnerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji

znevýhodněných oblasti. Zároveň však
dodržujeme etické principy rovných
příležitostí. Místní prospěch je zajištěn
úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými
komorami v regionu a ostatními podniky
v kraji. Jsme aktivní též celorepublikově,
kde se účastníme většiny konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme
se dodávat z našeho pohledu důležité
zkušenosti z dlouhodobé praxe. Jsme
členy TESSEA, hospodářské komory
Ústeckého kraje, AZZP a SČMVD.

Reference

Vodafone Czech Republic a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Město Děčín, Město Česká Kamenice, Conectart s.r.o., DS Smith Packaging Czech
Republic, s.r.o., Geis CZ s.r.o., IBM Česká Republika, spol. s r.o., SWS, a.s.

JINÉ

41.

aranžování květin

Společnost E /
Czech Epilepsy
Association, z. s.
Kontakt:

Nabídka:
Liškova 3, Praha 4
724 913 712
info@aranzerie.cz
www.aranzerie.cz

Provozuje:
Společnost E / Czech Epilepsy
Association, z. s.
Adresa provozovatele:
Liškova Kamýk 959/3,
Praha

Dostupnost:

Praha,
blízké okolí Prahy

Právní
forma:

Spolek

Jsme květinová dílna a zároveň
sociální podnik. Připravujeme květiny
na společenské a kulturní události,
svatby, dárkové květiny, květiny na
konference, veletrhy, výzdoby interiéru, sezónní dekorace (velikonoční,
dušičkové, podzimní, adventní, vánoční, tématické. Pořádáme také
květinové workshopy, jak v naší dílně
tak ve ﬁrmách (např. workshop na
základy vázání kytic, velikonoční
dekorace, adventní dekorace, podzimní dekorace, mechové obrazy,
kokedama a další). Pravidelně připravujeme květiny také pro kavárny
a restaurace a na recepce ﬁrem.
Každý zákazník je pro nás jedinečný
a na naší práci je to vidět.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

552534
CZ00552534
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JINÉ
aranžování květin

V čem je naše podnikání
společensky prospěšné?
Zaměstnáváme u nás především květinářky a květináře s epilepsií. Práci nabízíme také maminkám, které pečují o děti se
zdravotním postižením. Z Aranžérie si odnesete tedy nejen radost z krásných květin, ale také dobrý pocit z toho, že pomáháte lidem, kteří vaši podporu potřebují.
Za každou pečlivě vytvořenou kyticí se
skrývají ruce květinářky nebo květináře,
pro které je právě vaše zakázka tou nejdůležitější. Pro lidi s epilepsií je často velmi
těžké sehnat stabilní zaměstnání. Květinová dílna pro ně funguje jako místo, které jim dává možnost vzít život zpátky do
svých rukou, ze kterých jim ho vyrazilo
komplikované onemocnění.

Reference

„Prostory Černínského paláce u příležitosti slavnostního předávání 2.ročníku Cen SDGs opět
rozsvítily květiny z rukou dam ze sociální dílny Aranžérie. Velkou pochvalu od všech účastníků
galavečera sklidily především barevné kombinace květin ztvárňující 17 cílů udržitelného
rozvoje. Spolupráce s Aranžérií si velice vážíme!”
Julie Borovcová - Asociace společenské odpovědnosti
„Hezký den do Aranžérie, rád bych Vám poděkoval za galavečer TOP ženy. Vše bylo opět skvělé.”
Aleš Mohout - Mediální dům Economia

JINÉ
digitalizace a skartace

42.

TRIANON,
z.s.

Kontakt:

Nabídka:
Na Horkách 1701/23, Český Těšín
739 631 107
t.siudova@ostrianon.cz
www.ostrianon.cz

Nabízíme profesionální služby
spojené s převodem dokumentů
až do formátu A0+ do digitální
podoby, jejich následnou úpravou
a zpracováním do digitálního
archivu. Nabízíme také digitalizaci
knih a jiných pevných vazeb až
do formátu A3. Zpracování probíhá
s využitím moderních skenovacích
zařízení a technologií.

Provozuje:
TRIANON, z.s.
Adresa provozovatele:
Na Horkách 1701,
Český Těšín

Dostupnost:

Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj,
Jihomoravský kraj

Právní
forma:

Spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

26621908
CZ26621908
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JINÉ
digitalizace a skartace

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
TRIANON, z.s. svými aktivitami k přispívá
k rozvoji občanské společnosti a trvale
udržitelnému rozvoji příhraničního regionu Českotěšínska. Ve svých dvou provozech zaměstnává výhradě osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním,
čímž podporuje jejich integraci do běžného života i společnosti. Navíc jsou

podnikatelské aktivity spolku zároveň
ekologicky orientované a přispívají k šetrnému hospodaření s materiály a ochraně
životního prostředí. Kromě podnikání se
věnujeme také zájmovému vzdělávání
dětí, mládeže a seniorů v oblasti přírodních věd, techniky a ekologie, což má
pozitivní dopad na život místní komunity.

Reference

Česká pobočka Aqualie navázala spolupráci se sdružením TRIANON zaměstnávajícím
handicapované. Díky této spolupráci získávají zbytkové kovy z odstraněných části provozu
úpraven vod nové využití. SmVaK a.s. Aqualia
Pro nás je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s.
díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že
můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

JINÉ

43.

vedení účetnictví

Unika Morava,
s.r.o.

Kontakt:

Nabídka:
Karola Śliwky 149/17, Karviná
724 045 745
pruskova@unikacentrum.cz
www.unikamorava.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti
vedení účetnictví, daňové evidence
a mzdového účetnictví a zpracování
daňových přiznání.

17

Provozuje:
Unika Morava, s.r.o.
Adresa provozovatele:
Karola Śliwky 149/17,
Karviná

Dostupnost:

Moravskoslezský
kraj

Právní
forma:

Společnost
s ručením
omezeným

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

29394147
CZ29394147

JINÉ
vedení účetnictví

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Vytváříme pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Reference

Okresní hospodářská komora Karviná, Instalatérství, zámečnictví M.M, spol. s.r.o.,
Prádelna Lotos, s.r.o., Zemene Bohdan

JINÉ

44.

krajinářství, zemědělská prvovýroba,
zpracování a distribuce jídla

Veselý
Vojtěch

Kontakt:

Nabídka:
Kašpara z Valče 185, Valeč
775 272 678
vojtech@biostatek.cz
www.biostatek.cz

Zvyšování přívětivosti venkovského
prostředí i biodiverzity. Biostatek
je multifunkční farma. Jednak
vyrábíme produkty denní potřeby,
zejména potraviny a potravinové
doplňky, druhak se staráme o ráz
krajiny.
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Provozuje:
Veselý Vojtěch
Adresa provozovatele:
Zámecká 20,
Valeč

Dostupnost:

Právní
forma:

Valečsko (KV kraj)
Zemědělský
a Praha
podnikatel - fyzická
osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

49376217
CZ7907150174

JINÉ
krajinářství, zemědělská prvovýroba,
zpracování a distribuce jídla

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Svým hospodařením na Biostatku zlepšujeme půdu a novou vytváříme. Vtlačujeme do ni tutéž něhu, se kterou plejeme,
kompostujeme ovčí hnůj, mulčujeme nebo sejeme. Pěstujeme si vlastní semena,
která sdílíme s ostatními agroekologickými zemědělci. Hospodaříme v uzavřeném cyklu bez vnějších vstupů typu krmiv
nebo chemikálií. Na druhou stranu svým
managementem neznečišťujeme okolí.
Na farmě je jednak bezpečno, druhak
široká nabídka ruční práce pro aktivní

a přiměřené zapojení osob s postižením,
sociálním hendikepem nebo jinak vymezených zájemců. Biostatek působí jako
společenské otevřené centrum venkova,
domluvte si návštěvu nebo se stavte na
blind. Realizujeme přírodní památky
v okolí farmy, čímž i krajině samotné
umožňujeme plnit veřejně prospěšné
funkce. Spolu s ostatními agroekologickými farmáři se takto stáváme nejlépe
připraveni na stav, kdy do zemědělství nepůjdou žádné dotace.

JINÉ

45.

šití

Výměník, z.s.
Chráněná díla
a Obchod U soba
Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
734 253 875
info@pdz.cz,
jana.izaiaszova@pdz.cz
www.pdz.cz

Obchod spojený s chráněnou šicí
dílnou nabízí originální výrobky,
které mají osobitý vzhled a jsou
vyráběny ručně. Naše výrobky jsou
k vidění a ke koupi nejen na ﬂer.cz,
na FACEBOOKU a v našem obchodě
v Pardubicích, ale i v Neobyčejné
galerii Sámovka v Praze. Dále dílna
nabízí opravy oděvů a šití na
zakázku. Pro objednaní či poptání
služeb nás neváhejte kontaktovat.

Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514
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JINÉ
šití

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

JINÉ

46.

zámečnické práce, údržba budov

Výměník, z.s.
Technická dílna

Kontakt:

Nabídka:
Lonkova 510, Pardubice
602 606 880
info@pdz.cz,
pavel.kamp@pdz.cz
www.pdz.cz

Zajišťujeme údržbu budov jako
je základní úklid nebo čištění,
drobné bourací a zednické práce,
instalatérské a natěračské práce.
Jsme schopni zajistit také drobnou
zámečnickou výrobu (řezání, pilování, ohýbání, rovnání či svařování
kovového materiálu) nebo opravy
nejrůznějšího druhu. Pro objednaní
či poptání služeb nás neváhejte
kontaktovat.

Provozuje:
Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.
Adresa provozovatele:
Mladých 325,
Pardubice

Dostupnost:

Právní
forma:

Region
Pardubicka

Pobočný
spolek

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

71238514
CZ71238514

17

JINÉ
zámečnické práce, údržba budov

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Středisko Výměník, z.s. založila v roce
2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel
sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí. Cílem pobočného spolku Výměník je
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti
zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim

pracovní uplatnění formou chráněných
pracovních míst. Klienti spolku mají na
výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů. Výměník
jako integrační sociální podnik pomáhá
zejména duševně nemocným k integraci
a uplatnění ve společnosti.

Reference

ÚP Pardubice, KÚ Pardubického Kraje, Magistrát města Pardubic

JINÉ

47.

masérské a wellness služby

Wellness centrum
Opava

Kontakt:

Nabídka:
Přemyslovců 13/26, Opava
553 612 780
info@charitaopava.cz
pavel.veverka@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Provozuje:
Charita Opava
Adresa provozovatele:
Přemyslovců 13/26,
Opava

Dostupnost:

Opava

Právní
forma:

Evidované
církevní právnické
osoby

Nabízíme vyzkoušené a osvědčené
procedury: klasická zdravotní masáž,
regenerační konopná masáž, manuální
lymfatická masáž, přístrojová lymfatická
masáž, Dornova metoda, Breussova
masáž, segmentová reﬂexní masáž,
reﬂexní masáž plosky nohy, baňkování,
masáž lávovými kameny, medová
masáž, perličková koupel, sauna.
Pro většinu z nás se ztuhlost kloubů
a bolest ve svalech staly běžnou
záležitostí, na kterou jsme si zvykli.
Všem, kteří chtějí tyto potíže zmírnit
nebo zcela odstranit, nabízejí naši
nevidomí a slabozrací maséři s odbornou kvaliﬁkací zdravotnických pracovníků svou pomoc. Jejich zrakový
handicap jim umožňuje citlivě rozpoznat
problémová místa a stanovit tak
účinnou terapii.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

43964591
CZ43964591

17

JINÉ
masérské a wellness služby

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
V rámci své činnosti se Charita Opava
přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než
¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60 %

OZP. Zajištěním smysluplné práce se
snažíme přispět ke zlepšení života lidem
se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti. Napříč celou naší
činností klademe důraz na minimalizaci
negativních environmentálních aspektů
a rizik, které z naší činnosti vyplývají.

JINÉ
pěstování a prodej zeleniny, ovoce a bylinek

48.

Zahradnictví,
Sdužení Neratov

Kontakt:

Nabídka:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách
603 362 326
marie@neratov.cz
www.neratov.cz

Provozuje:
Sdružení Neratov, z.s.
Adresa provozovatele:
Bartošovice v Orlických horách 84,
Rokytnice v Orlických horách

Dostupnost:

Královéhradecký
a Pardubický kraj

Právní
forma:

Spolek

Kdo by nechtěl ovoce, zeleninu,
bylinky a okrasné rostliny s přidanou
hodnotou? Tak ty máme v našich
zahradách. Sdružení Neratov, z. s.
má zahradnictví dvě. Jedno přímo
v Neratově, druhé je v areálu
léčebného ústavu Albertinum
v Žamberku. Vše se pěstuje bez
chemie, pesticidů a chemických
postřiků. Navíc v čistém ovzduší
Orlických hor. Veškerá úroda putuje
do neratovské hospody, Občerstvení
u Neratovských a do Baru čerstvých
šťáv Veselá Albertýna. Něco máme
i pro zájemce z řad návštěvníků.
Vše si vyberete v klidu, dle vašeho
uvážení v zahradní samoobsluze.

Náhradní
plnění:

Plátce
DPH:

IČ:
DIČ:

46456970
CZ46456970
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JINÉ
pěstování a prodej zeleniny, ovoce a bylinek

V čem je naše podnikání společensky prospěšné?
Práce na čerstvém vzduchu. To je hlavní
přednost těchto pracovišť. O zeleň se starají lidé s mentálním i zdravotním postižením. V neratovském zahradnictví pracují
i uživatelé z chráněného bydlení. Koupí
těchto produktů prospějete svému

zdraví a pomůžete znevýhodněným lidem. Ti jsou rádi, když ví, že je o jejich
produkty zájem. Připadají si potřební
a důležití. Pro jejich mnohdy křehkou
psychiku je to skvělá motivace do další
práce.

Reference

OEZ, a. s. pobočka Králíky, Léčebný ústav Albertinum, Obec Bartošovice v Orlických horách,
Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Coop Ústí nad Orlicí, Alza cz, Česká Spořitelna, a. s.,
Reifaisen Leasing, Zákazníci chráněných dílen Kopeček

REJSTŘÍK
- rozdělení podle
sídel organizací
(+ barevné a číselné přiřazení k oblastem, v nichž podnikají)

ČÍSLO A BARVA OBLASTI PODNIKÁNÍ

1

Call centrum, telemarketing,
direct marketing

13 Pronájem prostor

2

Catering

14 Propagační a dárkové předměty

3

Graﬁcké a tiskové práce

15

4

IT služby

16 Stravování

5

Kancelářské potřeby

17

6

Kompletace a kontrola kvality

18 Ubytování

7

Nábytek a vybavení interiérů

19 Údržba zeleně a technické služby

8

Obchod

20 Úklidové služby a potřeby

9

Odpady a recyklace

21 Umělecká a řemeslná tvorba

Stavební práce a projekt.
a architekt. činnosti

Textil - výroba, recyklace, re-use

10 Ostraha a bezpečnostní služby

22 Výroba

11 Potravinářská výroba

23 Vzdělávání a školení

12 Prádelny

24 Jiné

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

JIHOČESKÝ KRAJ

• Dílny sv. Jiljí o.p.s.

12
19
20

• Domov sv. Anežky, o.p.s.

21
17
21
21
21
3
13
21
19

• Futurum F s.r.o.

19
20
11
2

• Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
• Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

23
8
24

• KARTON s.r.o.
• SADY SV. PROKOPA s.r.o.
• Sociální podnik Klubák, z.ú.

24
11
2
13
24

• Sociální podnik Madlenka, o.p.s.
- společnosti při FOKUSu Písek, o.s.
• POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

14
13
18
23
8
15
19
7
14
20
19

Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Keramická dílna Domova sv. Anežky
Tkalcovská dílna Domova sv. Anežky
Tkalcovská dílna Domova sv. Anežky
Merino - dílna na zpracování ovčí vlny
Truhlářská dílna Domova sv. Anežky
PO-TISK - tiskařská a mýdlařská dílna
PO-TISK - tiskařská a mýdlařská dílna
PO-TISK - tiskařská a mýdlařská dílna
Zahradnická dílna Domova sv. Anežky
Futurum F, s.r.o.
Futurum F, s.r.o.
Smyslůplné bistro
Smyslůplné bistro
Redakce PROPAMÁTKY
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
KARTON s.r.o.
SADY SV. PROKOPA s.r.o.
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Sociální podnik Madlenka, o.p.s.
Dvůr Čihovice a Špejchar klub
Dvůr Čihovice a Špejchar klub
Dvůr Čihovice a Špejchar klub
Zámecké zahradnictví
Zámecké zahradnictví
Zámecké zahradnictví
Truhlářská dílna
Truhlářská dílna
Pomocníci - technické a úklidové práce
Pomocníci - technické a úklidové práce

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

• Broome, s.r.o.
• ČEGAN s.r.o.

8
22
22
22
22
22
24

• Mgr. Radek Vaníček

5
6
8

• MYJÓMI družstvo invalidů

8
6
24
14
24
17

• PRÁCI LIDEM s.r.o.

15
19

• sales24, s.r.o.
• Sociální družstvo Znojmo

1
22

Fashion for help
Výroba staveb. kování HOLAR z plastu, nerez oceli a skla
Výroba stabiliz. systémů štěrkových a travních povrchů
Vstřikování termoplastů
Nástrojárna
Kovení hliníkem ve vakuu
Cross docking
Učebnice Vaníček
Učebnice Vaníček
Učebnice Vaníček
MYJÓMI družstvo invalidů
MYJÓMI družstvo invalidů
MYJÓMI družstvo invalidů
MYJÓMI družstvo invalidů
MYJÓMI družstvo invalidů
MYJÓMI družstvo invalidů
PRÁCI LIDEM s.r.o.
PRÁCI LIDEM s.r.o.
Kontaktní centrum Kolibřík
Plastová výroba Hradec Králové

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

KARLOVARSKÝ KRAJ

• ABRI, s.r.o.
• Hartenberg z.s.
• Veselý Vojtěch

19
15
11
23
24

ABRI, s.r.o.
ESP Hartenberg
Veselý Vojtěch
Veselý Vojtěch
Veselý Vojtěch

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

• Centrum rozvoje
Česká Skalice, o.p.s.

24
1
8
24

• CPR HK s.r.o.

20
22
20
22

• Diakonie Broumov, sociální družstvo
• Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
• Linnet eu s.r.o.

17
22
1
5
24

• MASTR s.r.o.
• OK AQUALIGNUM s.r.o.
• PFERDA z.ú.

22
22
2
20
11

• Propagační podnik
Hradec Králové s.r.o.

24
13
6
24

• Sdružení Neratov, z.s.

14
17
21
24
24
8
16
12
20
16
18

Agentura rozvoje
Vila Čerych - Středisko ekologické výchovy
Regionální informační centrum Česká Skalice
Regionální informační centrum Česká Skalice
Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
Centrum pracovní rehabilitace Jaroměř
Centrum pracovní rehabilitace Jaroměř
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik
Linnet eu s.r.o.
Linnet eu s.r.o.
Linnet eu s.r.o.
MASTR s.r.o.
OK AQUALIGNUM s.r.o.
Pekárna Na Plechu
Úklidová ﬁrma Láry Fáry
Pekárna Na Plechu
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Chráněné dílny Kopeček
Chráněné dílny Kopeček
Chráněné dílny Kopeček
Montážní dílny
Zahradnictví
Hospoda, obchůdek
Hospoda, obchůdek
Naděje, Pradlenka
Naděje, Pradlenka
Kuchyň, Chata Neratov
Kuchyň, Chata Neratov

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel
• SKOK do života, o.p.s.

2
16
3
14
17
20
22

• Pro-Charitu s.r.o.

8
11
8

17

Bistro u dvou přátel
Bistro u dvou přátel
LaDílna
LaDílna
LaDílna
LaDílna
LaDílna
Camellus
Camellus
ChariTEX
ChariTEX

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

LIBERECKÝ KRAJ

• Buona Strada s.r.o.

13
24

• Dobrá ekonomika, s.r.o.

8
11
16

• družstvo TEXman

24
14
17

• Koukol v obilí, z.s.
• Terra Mater, s.r.o.

24
11
8

Buona Strada s.r.o.
Buona Strada s.r.o.
Dobroty od Luisy
Dobroty od Luisy
Dobroty od Luisy
družstvo TEXman
družstvo TEXman
družstvo TEXman
Koukol v obilí, z.s.
Mariánská pekárna
Pekárna Poezie

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

• Aperkom, z.ú.

22
24

• AREVAL s.r.o.

4
14
17

• BOTUMY s.r.o.

1
17

• CLEAR SERVIS, o.p.s.
• DEMOPANELY s.r.o.
• Ergon - sociální podnik, z.s.

12
6
6
12
12

• Havířovský sociální
podnik, s.r.o.

15
19

• Charita Hrabyně

3
24
19
6
24
9

• Charita Opava

9
24
6
14
17
24

• Charita sv. Alexandra

7
17
9

• CHRPA sociální ﬁrma
Slezské diakonie o.p.s.

14

Dřevovýroba
Aperkom - poradenství
AREVAL s.r.o. Karviná
AREVAL s.r.o. Karviná
AREVAL s.r.o. Karviná
Fitko pro mozek
Šicí a rukodělná dílna BOTUMY
Clear Service
DEMOPANELY s.r.o.
Ergon - montážní a kompletační práce
Ergon - prádelna Český Těšín
Ergon - prádelna Vsetín
Havířovský sociální podnik, s.r.o.
Havířovský sociální podnik, s.r.o.
Charita Hrabyně
Charita Hrabyně
Charita Hrabyně
Charita Hrabyně
Charita Hrabyně
Charita Hrabyně
Chráněná technická dílna Opava
Chráněná technická dílna Opava
Chráněné dílny Vlaštovičky Opava
Chráněné dílny Vlaštovičky Opava
Chráněné dílny Vlaštovičky Opava
Wellness centrum Opava
Stolařská dílna Charita sv. Alexandra
Textilní dílna Charita sv. Alexandra
Separace odpadů Charita sv. Alexandra
CHRPA sociální ﬁrma Slezské diakonie o.p.s.

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel
• Jaroslava Lukšová

14
3
24

• MELIVITA s.r.o.

3
11

•
•
•
•

P&A Thrax, s.r.o.
RA Dynamics s.r.o.
Sladké Osoblažsko, s.r.o.
TRIANON, z.s.

11
22
11
9
24

• Unika Morava, s.r.o.
• ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

24
9

Jaroslava Lukšová
Jaroslava Lukšová
Jaroslava Lukšová
MELIVITA s.r.o.
MELIVITA s.r.o.
P&A Thrax, s.r.o.
RA Dynamics s.r.o.
Sladké Osoblažsko, s.r.o.
TRIANON, z.s.
TRIANON, z.s.
Unika Morava, s.r.o.
ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

OLOMOUCKÝ KRAJ

• Akademie vzdělávání online s.r.o.
• Centrum rehabilitačních služeb,
člen skupiny Jitro s.r.o.
• Czech organic cosmetics s.r.o.
• Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.
• Přirozenou cestou s.r.o.

1

24
24
24
8
14

• REPARTO Zábřeh s.r.o.

24
6
14
6
20
8

• Sociální družstvo Stabilita Olomouc
• TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.

16
8

23

3

21

Akademie vzdělávání online s.r.o.
JITROCEL rehabilitační centrum
Czech organic cosmetics s.r.o.
Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.
Přirozenou cestou s.r.o.
Přirozenou cestou s.r.o.
Chráněné pracoviště WC
Kompenzační dílna Palomín
Kompenzační dílna Palomín
Kompenzační dílna Loštice
Kompenzační dílna Loštice
Kompenzační dílna Loštice
Naše Café
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.,
Sociální ﬁrma Ergones
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.,
Sociální ﬁrma Ergones
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.,
Sociální ﬁrma Ergones
TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.,
Sociální ﬁrma Ergones

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

PARDUBICKÝ KRAJ

•
•
•
•
•

ERGOTEP, družstvo invalidů
Jindřich Čejka
Komuniké, o.p.s.
Kruh zdraví - Chrudim plus s.r.o.
Květná Zahrada, z.ú.

8
11
16
16
11
18
19
8
11

• Naproti, o.p.s.
• Péče o duševní zdraví
- středisko Výměník, z.s.

16

2
16
8
12
14
20
24
6
20
24

• Česká abilympijská asociace,
z. s.

16
16
21

Prodejní centra Tescoma
Biobýt
Komuniké, o.p.s. - Rettigovka
Kruh zdraví - Chrudim plus s.r.o.
Květná Zahrada, z.ú.
Květná Zahrada, z.ú.
Květná Zahrada, z.ú.
Květná Zahrada - obchůdek
Květná Zahrada - moštárna a sušárna ovoce
Naproti, o.p.s. - Laskavárna
Café Robinson
Café Robinson
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Chráněná díla a Obchod U soba
Výměník, z.s. Technická dílna
Výměník, z.s. Technická dílna
Výměník, z.s. Technická dílna
eSvačinky
Kavárna Kosatec
Truhlářská dílna

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

PLZEŇSKÝ KRAJ

• Cider Bohemia s.r.o.
• OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

11
22

Cider Bohemia s.r.o.
OBZOR Domažlice

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

PRAHA

• A MANO s.r.o.

2
11
16

• Armáda spásy v České republice, z. s.
• Ben Becalel, komunitní a výrobní družstvo
• Borůvka Praha o.p.s.

9
21
16
8
8
17

• Celesta Praha, z.ú.

20
24

•
•
•
•

Centrum Czech In s.r.o.
Česká asociace streetwork, o.p.s.
Ekumenická akademie, z.s.
ENVIRA, o.p.s.

23
8
8
14
19

24
2
21
16

• Fair & Bio, družstvo
• FIXPUNKT Social Business s.r.o.
• Fokus Praha, z.ú

11
8
12
6
17
19

• Hračkotéka s.r.o.

8

• KOKOZA, o.p.s.
• MATURUS, o.p.s.
• Pasta Fidli, s.r.o.

19

8

3
11

Pražírna Drahonice
Pražírna Drahonice
Pražírna Drahonice
ReShare Collecting
Ben Becalel, komunit. a výrobní družstvo
TA KAVÁRNA
Obchůdek Borůvka
Charitativní obchůdek Koloběh
Dílna švadlen Borůvka
Celesta Praha, z.ú.
Celesta Praha, z.ú.
Centrum Czech In s.r.o.
Restart Shop
Fair & Bio obchod
ENVIRA, o.p.s. - Rukodělná dílna
ENVIRA, o.p.s. - Správa a údržba budov
a areálu Toulcova dvora
ENVIRA, o.p.s. - Zahradnictví
ENVIRA, o.p.s. - Catering
ENVIRA, o.p.s. - Rukodělná dílna
ENVIRA, o.p.s. - Zdravá jídelna
Fair & Bio pražírna
FIXPUNKT Social Business s.r.o.
Prádelna U Mandelíků
U Krejčíků
U Krejčíků
Zahrada
Školská - Original store
Růžová store n°7
KOKOZA, o.p.s.
MATURUS, o.p.s.
Pasta Fidli, s.r.o.

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel
• POHODA - společnost pro normální život lidí
s postižením, z.ú.

2
13
16

• Ponožky od babičky - Elpida, o.p.s.
• Rubikon Centrum Servis s.r.o.

17
20
24
24

• SANANIM Charity Services, s.r.o.

2
16
2
16

• Sociální Institut s.r.o.
• Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.

16
24

Kavárna Bílá vrána
Kavárna Bílá vrána
Kavárna Bílá vrána
Elpida, o.p.s.
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Rubikon Centrum Servis s.r.o.
Cafe Therapy
Cafe Therapy
Bistro Cafe Therapy
Bistro Cafe Therapy
První Písecká Polívkárna
Společnost E / Czech
Epilepsy Association, z. s.

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

STŘEDOČESKÝ KRAJ

• Černí koně, z.s.
• Dělníci s.r.o
• Enve ART s.r.o.

22
12
8
14
17
21
3

• Etincelle úklidová s.r.o.

19
24
16
19

• Lemanta s.r.o.

8
11
14
17

• Náruč, z.s.

2
11
16
11

• PORTUS Praha s.r.o.
• Služby KPŽ s.r.o.
• Social Trade s.r.o.

24

• Startujeme, o.p.s.

16

24
19

16
11

• Twin Catering s.r.o.

16

• VS Rychleby s.r.o.
• ZELENÝ OSTROV s.r.o.

11

2

12

Černí koně, z.s.
Kladenská prádelna
enveroSHOP
enveroSHOP
enveroSHOP
enveroSHOP
enveroSHOP
Úklidový tým Etincelle
Ledecká zahrada/ farma
kavárna Mezi Řádky
Úklidový tým Etincelle
Lemanta s.r.o.
Lemanta s.r.o.
Lemanta s.r.o.
Lemanta s.r.o.
Gastro výrobna Náruč
Gastro výrobna Náruč
Kavárna Modrý domeček
PORTUS Praha s.r.o.
Služby KPŽ s.r.o.
Social Trade s.r.o.
Social Trade s.r.o.
Bistro Mezi řádky
Kavárna Bez konce
Pekárna Na Návsi
Bistro v jednom kole
Výrobna cateringu Kladno
VS Rychleby s.r.o.
Zelený ostrov

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

ÚSTECKÝ KRAJ

• AnnKas s.r.o.

11
21
22
23

• BOK & LK s.r.o.

8
12
20

•
•
•
•

CF sociální ﬁrma, s.r.o.
Good Sailors, s.r.o.
ISIS - M o.p.s.
Masopust gastro s.r.o.

19
4
12
2
16
16

• Masopust, z.s.
• PROMETHEUS Eﬀect, o.p.s.

16
16
24
23

• Sociální ﬁrma Slunečnice DC, s.r.o.
• Zelený klíč, s.r.o.

20
19
20

• SDZP družstvo

10
3
1
24
24
24

Outsourcing
AnnKas s.r.o.
AnnKas s.r.o.
AnnKas s.r.o.
BOK & LK s.r.o.
BOK & LK s.r.o.
BOK & LK s.r.o.
CF sociální ﬁrma, s.r.o.
Good Sailors, s.r.o.
ISIS - M o.p.s.
Café Atrium
Café v Domečku
Café na cestách
Café Atrium
Restaurace U Zlatého beránka
Jedová chýše
muzeum RETRO COMPUTER
Sociální ﬁrma Slunečnice DC, s.r.o.
Zelený klíč, s.r.o.
Zelený klíč, s.r.o.
Bezpečnostní služby a zabezpečení
Graﬁcké práce a zpracování videa
Komunikační služby a telemarketing
Outsourcing administrativní práce
Slaboproudé montáže, revize a servis
Sociální rehabilitace a odbor. soc. poradenství

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

VYSOČINA

• AKROBRAB s.r.o.
• Coworkingové družstvo Spolu

12
2
13
16
23

• EKOVYSOČINA s.r.o.

7
15
22
19
24

• Háta, o.p.s.

6
8
19

• Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
• Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.

18
16
16
11
8
19

6

12
17
21
21

• PTL, s.r.o.

1
3
4
24
24

AKROBRAB s.r.o. - Pradlenka Barborka
Coworkingové družstvo Spolu
Coworkingové družstvo Spolu
Coworkingové družstvo Spolu
Coworkingové družstvo Spolu
EKOVYSOČINA s.r.o.
EKOVYSOČINA s.r.o.
EKOVYSOČINA s.r.o.
EKOVYSOČINA s.r.o.
EKOVYSOČINA s.r.o.
Kompletační dílna
Obchůdek Hátovinky
Údržba zeleně a technické služby
Ekopenzion Chaloupky Kněžice
Bistro Čistá duše
Cukrárna Čistá duše
Cukrárna Čistá duše
Krámek Čistá duše
Lesní četa a rukodělná dílna
Havlíčkův Brod
Lesní četa a rukodělná dílna
Havlíčkův Brod
Prádelna a šicí dílna Chotěboř
Prádelna a šicí dílna Chotěboř
Rukodělná dílna Pelhřimov
Rukodělná dílna Havlíčkův Brod
PTL, s.r.o.
PTL, s.r.o.
PTL, s.r.o.
PTL, s.r.o.
PTL, s.r.o.

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel
• SEMITAM s.r.o.

20
3
14

• Vrátka Třebíč s.r.o.

8
17
8
8

• Vrátka, z.s.

8
16
24
11

SEMITAM s.r.o.
SEMITAM s.r.o.
SEMITAM s.r.o.
Krámek pod Věží
Šicí dílna
Traﬁka Nádražní
Traﬁka Vrátka
Bazárek U Zebry
Kavárna Vrátka
Pedikúra Vrátka
Pekárna Vrátka

REJSTŘÍK
rozdělení podle sídel

ZLÍNSKÝ KRAJ

• 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.

17
12
20
24
8
11

• Averitas sociální podnik s.r.o.

18

8

19

8

• Ezop plus s.r.o.

3
14
17

• HANDI VISION s.r.o.
• NADĚJE, otrokovická o.p.s.

12
2
19
19
9
20

Na ramínku
PALOMINO
PALOMINO
PALOMINO
Pralinky s příběhem
Pralinky s příběhem
Averitas sociální podnik s.r.o.
- středisko Uherské Hradiště
Averitas sociální podnik s.r.o.
- středisko Uherské Hradiště,
Ostrava
Averitas sociální podnik s.r.o.
- středisko Uherské Hradiště,
Ostrava
Averitas sociální podnik s.r.o.
- obchůdek regionálních
potravin Ostrava
Ezop plus s.r.o.
Ezop plus s.r.o.
Ezop plus s.r.o.
Prádelna Zlín
Epes Rabes
Úklid Otrokovice
Úklid Uherské Hradiště
Dílna Uherské Hradiště
Úklid Vsetín

CO JE SOCIÁLNÍ PODNIK?

Co je sociální podnik?

Realita sociálního podnikání je v praxi velmi různorodá a právní deﬁnice
sociálního podniku v ČR zatím neexistuje. Aby mohlo MPSV sociální podniky
podporovat, stanovilo si již v prvních evropských výzvách v roce 2009 (výzvy
č. 30 OP LZZ a č. 8 IOP) svou vlastní deﬁnici. Ta do značné míry vychází
z deﬁnice a souvisejícího souboru principů sociálních podniků vytvořených již
dříve Tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA. Pro praktické posouzení
toho, kdo je a kdo není sociální podnik, používá MPSV podrobněji
rozpracovanou sadu rozpoznávacích znaků a způsobů jejich naplňování, které
si průběžně upravuje pro potřeby jednotlivých výzev. V mírně upravené
podobě byla deﬁnice MPSV převzata také jinými řídícími orgány programů
evropských strukturálních fondů a bankovními institucemi, které podporují
sociální podnikání.
Podle původní deﬁnice TESSEA se rozlišuje tzv. obecný sociální podnik, který
plní společensky prospěšný cíl např. v oblasti kultury či vzdělávání. Pokud je
společensky prospěšným cílem zaměstnávání min. 30% znevýhodněných
osob, jedná se o tzv. integrační sociální podnik. MPSV používá od roku 2017
také termín environmentální sociální podnik jako další speciﬁckou formu
společensky prospěšného cíle. Pokud environmentální sociální podnik
zaměstnává min. 30% znevýhodněných osob, patří zároveň také mezi
integrační sociální podniky. Typy sociálních podniků jsou pro přehled
znázorněny v následujícím schématu.

obecné sociální podniky

environmentální
sociální
podniky

integrační
sociální
podniky

CO JE SOCIÁLNÍ PODNIK?

Environmentálně zaměřený obecně prospěšný cíl mohou podniky naplňovat
v zásadě dvojím způsobem:
1.

environmentální oblast vlastní činnosti – např. ochrana
biodiverzity, produkce a zpracování biopotravin, re-use,
bezobalovost atd.;

2.

environmentálně šetrný způsob, jak podnik něco vyrábí či
zpracovává (např. architekt, který staví ekologicky fungující
budovy z přírodních materiálů, nebo výroba zboží, které se
běžně spotřebovává, ale je vyráběno z environmentálně
šetrných materiálů (např. oblečení či bytový textil z biobavlny,
barvy a potisky na přírodní bázi apod.). Využití environmentálně
šetrných postupů a materiálů musí být podstatou činnosti
podniku, nikoli jen okrajovou/doplňkovou činností jinak
konvenční výroby.

Koho sociální podniky zaměstnávají? *
Nejvíce integračních sociálních podniků (84%) zaměstnává osoby se
zdravotním postižením. S výrazným odstupem následuje kategorie osob
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných (52%) a, opět s velkým odstupem
jsou příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných společenství
(19%). Zastoupení dalších cílových skupin je vidět v následujícím grafu.

osoby se zdravotním postižením

126

84 %

osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané

78

52 %

příslušníci národnostních menšin
a marginalizovaných společenství

29

19 %

*

Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR 2019, pro MPSV zpracovaly PhDr. Ing. Petra Francová,
Mgr. Eva Fraňková, PhD, které proběhlo v rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje",
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098. Ke stažení na www.ceske-socialni-podnikani.cz.

KOHO SOCIÁLNÍ PODNIKY ZAMĚSTNÁVAJÍ?

osoby pečující o závislé osoby

24

16 %

osoby v nebo po výkonu trestu

19

13 %

mládež a mladí dospělí

18

12 %

uchazeči o zaměstnání a zájemci
o zaměstnání a neaktivní osoby
ve věku 55 - 64 let

16

11 %

osoby ohrožené závislostmi či
závislé na návykových látkách

15

10 %

osoby bez přístřeší

14

9%

osoby pečující o malé děti
do 10 let

14

9%

osoby opouštějící institucionální
zařízení (mimo vězení)

6

4%

cizinci, migranti

5

3%

oběti trestné činnosti, oběti
domácího násilí, oběti obchodu
s lidmi, osoby komerčně
zneužívané

2

1%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ V ROCE 2018

Zdroje ﬁnancování sociálních podniků v roce 2018

Více než polovinu celkových výnosů tvořily podle odhadů respondentů tržby
(57 %), s velkým odstupem následované příspěvky poskytované dle zákona
o zaměstnanosti (22 %). Dotace z evropských operačních programů tvořily
pouze 11 %. Po 3 % se na celkových výnosech podílely úvěry, podpora kraje či
obce a jiné vlastní prostředky. Sponzorské dary pak průměrně tvořily pouhá
2 %. Vezmeme-li v úvahu, že příspěvky ze zákona o zaměstnanosti jsou
platbou státu za integraci osob se zdravotním postižením na trh práce a že se
vlastně nejedná v pravém slova smyslu o dotace, vydělaly si zkoumané
sociální podniky vlastní činností téměř čtyři pětiny (79 %) svých celkových
výnosů. Na základě těchto výsledků tedy můžeme konstatovat, že sdílené
přesvědčení o tom, že sociální podniky “žijí z dotací”, je mýtem.

půjčky
a úvěry

3%

tržby
z vlastní
podnikatelské
činnosti

příspěvky
poskytované
dle zákona
o zaměstnanosti (ÚP)

dotace z evropských
operačních programů
(OPZ, IROP,
OP, PIK, atd.)

56 %

22 %

11 %

jiné vlastní
prostředky
(rezervy atd.)

3%

podpora kraje či obce
(dotace, zvýhodněný
nájem apod.)

3%

sponzorské
dary

2%
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Právní úprava využitelná pro podporu přístupu
sociálních podniků k veřejným zakázkám

Propojenost veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní
Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání
veřejných zakázek. Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání
nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním
znevýhodněním, hrají sociálně zaměřené podniky. Takový přístup se stále
častěji objevuje i v České republice.

Podle dotazníkového šetření, ze kterého vychází podklady pro
tento katalog, výrazná většina sociálních podniků považuje veřejné
zakázky za perspektivní zdroj příjmů, třetina se o ně zatím ani
nepokusila ucházet. Pokud se výběrových řízení zúčastnily, jednalo
se v 92% případech o přímou objednávku nebo o zakázku menšího
rozsahu. V případě, že se už o veřejnou zakázku zkoumané sociální
podniky ucházely, byly poměrně úspěšné a ve více než ⅔ ji také
získaly. Pouze 1/7 však uvedla, že dodávky veřejnému sektoru
tvořily více než 30% jejich tržeb – ve většině případů se tedy
jednalo o malé a/nebo pouze příležitostné zakázky. Sociální
podniky mají o veřejné zakázky zájem, ucházejí se ale pouze
o menší zakázky, v nichž bývají relativně úspěšní.
Pokud by se jim dostalo podpory “na míru” od zadavatele nebo
poradenského centra, zvýšilo by to velmi pravděpodobně četnost
i úspěšnost jejich nabídek.

Možná opatření, kterými lze podpořit sociální podniky:
přímé oslovení či formalizovaná výzva ve veřejných zakázkách
malého rozsahu (v souladu s interními předpisy zadavatele),
zlepšení přístupu k účasti ve veřejných zakázkách dalšími způsoby
nebo
zvýhodnění v hodnocení

 směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
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Přímé oslovení či formalizovaná výzva ve veřejných zakázkách malého rozsahu
(v souladu s interními předpisy zadavatele)
U veřejných zakázek malého rozsahu, tedy zakázek, které nevyžadují realizaci
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen
„ZZVZ“, je na zadavateli, jak při jejich zadávání bude postupovat. Vždy je nutné dodržet
zásady zadávání veřejných zakázek (§ 6 ZZVZ) a zásady 3E (tj. zásady hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti). Ostatní postupy pak budou do značné míry záviset
na vnitřním nastavení postupů zadavatele, jeho interních předpisech, případně
na pravidlech poskytovatele dotace. V praxi pak tyto postupy lze zjednodušit a rozdělit
do dvou skupin:
·

Přímé nákupy a objednávky
Pro nákupy a poptávky s nízkou předpokládanou hodnotou by
formalizovaná soutěž mohla být zbytečně administrativně a časově
zatěžující a neﬂexibilní řešení. Interní předpisy proto zpravidla do určené
výše předpokládané hodnoty plnění umožňují zadavateli poptat
služby/dodávky/stavební práce přímo od vybraného dodavatele
– bez formalizované soutěže, při využívání metod jako průzkumy trhu,
srovnávání cenových nabídek prodejních portálů apod.

·

Formalizovaná soutěž - uzavřené a otevřené výzvy (další formy soutěže
dle interních předpisů)
Zadavatel provádí formalizovanou soutěž, tzn. vyhotovuje podklady,
v nichž stanoví podmínky účasti v soutěži a způsob výběru dodavatele.
Následně, v závislosti na tom, jak je určeno interními předpisy zadavatele,
podklady buď uveřejní, čímž umožní neomezenému okruhu dodavatelů
účast v soutěži (příp. kromě uveřejnění ještě vyzve některé dodavatele),
nebo osloví určitý počet dodavatelů, aniž by byly podklady současně
uveřejněny. Zatímco v případě uzavřené výzvy se mohou soutěže účastnit
jen oslovení dodavatelé, v případě otevřené výzvy pak kdokoli, kdo splní
podmínky soutěže – tedy i původně neoslovení dodavatelé. Zařazení
sociálních podniků na seznam oslovovaných dodavatelů může sociálním
podnikům přitom velmi pomoci a ulehčit přístup k zakázce. Jakožto
zpravidla malé podniky bez zakázkového týmu nemusí totiž sociální
podniky vždy umět výzvu zadavatele k podání nabídky najít, případně mít
k dispozici kapacity na pravidelné monitorování zakázek.
Zadavatel také může v rámci uzavřené výzvy oslovit pouze sociální
podniky, a tak ponechat soutěž jen mezi nimi. Podpora sociálního
podnikání je tak jednoznačně zajištěna, prvek soutěže také zůstává.
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Předpokladem použití výše popsaných postupů nicméně je, aby zadavatel znal trh, na
kterém se sociální podniky pohybují, jejich zaměření, kapacitu apod. Pokud zadavatel
tyto znalosti nemá, bude nutné provést jednoduchou analýzu trhu (porovnání několika
sociálních podniků, jejich možností, reference na internetu či jinde).

Zlepšení přístupu k účasti ve veřejných zakázkách dalšími způsoby

Pro zlepšení přístupu sociálních podniků k účasti ve veřejných zakázkách se dá udělat
mnoho. Zadavatel má celou řadu možností a je jen na něm, jaké zvolí. Některé jej
administrativně nezatíží, jiné zvýšené úsilí na jeho straně vyžadovat budou. Jedno je
však jisté, tuto snahu ocení všichni dodavatelé bez ohledu na svoji velikost.
·

Vhodným opatřením, jak usnadnit přístup sociálních podniků k veřejným
zakázkám je minimalizace administrativní náročnosti přípravy a podání
nabídek formou jednoznačných a srozumitelných zadávacích podkladů
a předpřipravených vzorů (případně celého formuláře nabídky), kde
dodavatelé vyplňují pouze údaje a informace, které zadavatel potřebuje
od dodavatelů získat. Dodavatelé se tak mohou místo na formální stránku
nabídky soustředit na tu odbornouvěcnou. Používání vzorů navíc
minimalizuje pochybení na straně dodavatele a usnadňuje práci i
pracovníkům zadavatele ve fázi posouzení nabídky.

·

Přiměřenost požadavků zadavatele ve vztahu k předmětu a složitosti
plnění (zejména min. úroveň kvaliﬁkace či ﬁnanční garance), včetně
stanovení dostatečně dlouhé lhůty pro podání nabídek, i dostatečně
dlouhé lhůty na plnění apod.

·

Zvýšení informovanosti dodavatelů. Zadavatel může využívat
informování o vypsaných zakázkách způsobem, který je pro sociální
podniky obvyklý a snadno dostupný. Usnadnit přístup sociálních podniků
k veřejným zakázkám je možné také prostřednictvím školení pro
dodavatele pořádaného zadavatelem, které dodavatelům včetně
sociálních podniků v obecné rovině a při dodržení zásad dle § 6 ZZVZ
pomůže ulehčit zapojení do soutěže o veřejné zakázky.
PŘÍKLAD
MPSV při zavádění vybraných dynamických nákupních systémů pořádá pro
všechny potencionální zájemce technická školení, jejichž cílem je usnadnit jim
seznámení se a využívání národního elektronického nástroje NEN. Od školení
zadavatel očekává, že vstup dodavatelů do DNS bude snadný a úspěšný.
Školení je otevřeno všem a je bezplatné.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zadavatel také může využít celou řadu institutů ZZVZ, které mohou podpořit přístup
sociálních podniků k veřejným zakázkám:
·

Pro zjištění situace na trhu a vhodné nastavení podmínek soutěže, kterým
mohou vyhovět i sociální podniky, lze velmi dobře využít předběžné tržní
konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ. Zadavatel může vést konzultace nejen se
samotnými dodavateli (včetně sociálních podniků), ale i s odborníky,
včetně asociací, sdružení apod.
Zadavatel může dále pro podporu přístupu sociálních podniků zvolit
rozdělení veřejné zakázky na části, pokud tím neobejde povinnosti
stanovené ZZVZ (§ 35 a § 101 ZZVZ). Do soutěže o nadlimitní veřejné
zakázky se tak budou moci zapojit i sociální podniky, které by se jinak,
například z kapacitních důvodů, nezapojovaly.
PŘÍKLAD
V únoru 2016 zadaly Technické služby Havlíčkův Brod veřejnou zakázku
s názvem Těžební a pěstební práce v lesních porostech s předpokládanou
hodnotou téměř 10 mil. Kč bez DPH, kterou rozdělily na pět částí. Část pátá,
pěstební práce, spočívala v obnově lesa, úklidu klestu, stavbě oplocenek,
opravách a likvidaci starých oplocenek, ochraně mladých lesních porostů,
ochraně lesa proti škůdcům, prořezávkách apod. Jako nejvhodnější nabídku
na část týkající se pěstebních prací v předpokládané hodnotě 2, 7 mil. Kč
zadavatel vyhodnotil nabídku Chráněné dílny Focus Vysočina, s.r.o., které se ke
svému statusu sociálního podniku hlásí už ve svých zakládacích dokumentech.
Díky rozdělení veřejné zakázky na části se tento sociální podnik mohl o část
zakázky ucházet a uspěl, i když nebyl v zadávacím řízení nijak zvýhodněn.
Obdobně jako rozdělení veřejné zakázky na části podpoří účast malých
a středních podniků, včetně sociálních podniků využití dynamického
nákupního systému, případně jeho rozdělení do kategorií (§ 138 - § 142
ZZVZ).

Zvýhodnění v hodnocení

V současné době v právní úpravě České republiky neexistuje legální deﬁnice sociálního
podniku. Pokud se zadavatel rozhodne zvýhodnit sociální podnik v hodnocení ve smyslu
§ 114 a § 116 odst. 2 písm. d) ZZVZ, musí si nejdříve v zadávací dokumentaci deﬁnovat,
koho za sociální podnik v zadávacím řízení považuje a jakým způsobem tuto skutečnost
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může dodavatel prokázat. Ačkoli zadavatel není při stanovení deﬁnice sociálního
podniku legálně omezen, je vhodné držet se některé z již používaných deﬁnicí
sociálního podniku. Využívání standardizované deﬁnice, kterou sociální podniky znají,
může být dalším krokem, který je podpoří v účasti na zadávacím řízení. V praxi se
k deﬁnování sociálních podniků využívá převážně sada rozpoznávacích znaků
integračního sociálního podniku vytvořená MPSV a používaná ve výzvách Evropského
sociálního fondu, která k dispozici na webu www.esfcr.cz, www.ceske-socialnipodnikani.cz atd. Bez deﬁnice sociálního podniku by nebyla zadávací dokumentace
jednoznačná a nebylo by možné nabídky posoudit a hodnotit.
Jako vhodné se jeví zakotvit v zadávacích podmínkách kombinaci následujících bodů:

1.

v úvodu zadávací dokumentace proklamace záměru zadavatele, kde
zadavatel (např. v souladu se svojí implementovanou strategií týkající
se odpovědného veřejného zadávání) prohlásí svůj zájem zvýhodnit
v hodnocení účastníka, který je sociálním podnikem (a jeho
prostřednictvím bude plnit) nebo účastníka, který sice není sociálním
podnikem, avšak sociální podnik hodlá do plnění veřejné zakázky
zapojit.

2.

v kapitole týkající se hodnocení přihlášení se k deﬁnici sociálního
podniku, vč. uvedení dokumentů, které budou zadavateli předloženy
pro prokázání naplnění znaků deﬁnice sociálního podniku

3.

nastavení způsobu hodnocení a

4.

zakotvení účastníkem proklamovaného v rámci hodnocení do
smluvních podmínek, vytvoření kontrolního a sankčního mechanismu.

Při hodnocení pak sociální podnik obdrží body podle předem stanovených kritérií
a jejich bodových ohodnocení. Výhodou tohoto postupu je skutečnost, že zadavatel
ze soutěže nevylučuje dodavatele, kteří sociální podnikání v rozsahu, v jakém stanovil
zadavatel v zadávací dokumentaci, neprokáží. V zadávací dokumentaci je nutné
vyjasnit, jak může dodavatel prokázat, že je sociálním podnikem. Sociální podniky lze
v hodnocení zvýhodnit více způsoby. Zde uvádíme následující dvě varianty:

Sociální podniky
jsou zvýhodněny
stejně

Každý účastník zadávacího řízení, který prokáže, že provozuje
sociální podnikání/ hodlá do plnění zapojit dodavatele
provozujícího sociální podnikání v rozsahu deﬁnovaném
zadávací dokumentací, získá počet bodů stanovený v zadávací
dokumentaci pro toto kritérium. Účastník zadávacího řízení,
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který neprokáže vůbec nebo v požadovaném rozsahu splnění,
získá 0 bodů. Takový účastník zadávacího řízení však nebude
ze soutěže vyloučen. Ke kritériu lze (je-li to s ohledem na
předmět plnění vhodné) připojit též požadavek na např.
konkrétní minimální podíl osob pocházejících z cílové skupiny
(tj. osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné pracující pro
předmětný sociální podnik), které se budou podílet na plnění.
V nabídkách by pak bylo vhodné požadovat uvedení počtu
takto zapojených osob, vč. uvedení druhu znevýhodnění na
běžném trhu práce, a druhu pozice, na niž bude osoba
zařazena. A nejpozději v rámci součinnosti před uzavřením
smlouvy je třeba požadovat identiﬁkaci konkrétních osob.

Sociální podnikání
je hodnoceno
dle kvality

Tato varianta umožňuje zadavateli nejen zvýhodnit sociální
podnikání, ale i přidělit nejvyšší počet bodů nejvhodnějšímu
sociálnímu podniku. Zadavatel v zadávací dokumentaci musí
jasně a srozumitelně uvést, jaký sociální podnik považuje za
nejvhodnější, při dodržení všech obecných požadavků ZZVZ
a případně principů relevantních pro užití subjektivního
hodnocení (např. podnik, jehož metodika dává největší
záruku efektivní práce s osobami z cílové skupiny apod.).
Přístup zadavatele k hodnocení musí být pro dodavatele
předvídatelný.

Důležité je, aby zadavatel zvolil poměr dílčího hodnotícího
kritéria zvýhodňujícího sociální podnik ve vztahu k dalším
hodnotícím kritériím přiměřeně.

Jsou-li sociální podniky zvýhodněny v rámci hodnocení, je žádoucí, aby se osoby
znevýhodněné na trhu práce zaměstnané v sociálním podniku skutečně podílely na
plnění veřejné zakázky. To je třeba smluvně ošetřit, ve smlouvě proto musí být tato
podmínka zakotvena, včetně možnosti kontroly dodržování takového ujednání pod
sankcí.
Pokud vás zaujaly možnosti zapojení sociálních podniků do veřejných zakázek, a máte
zájem se dozvědět více, můžete se obrátit s dotazy na www.sozv.cz.
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