SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ
V PARDUBICKÉM KRAJI
Sociální podnikání v praxi

Úvodní slovo

O sociálním podnikání a sociálních podnicích se sice dlouhá léta hovoří, ale málokdo si dovede představit, o jaké podnikání se jedná. Proto jsme připravili tuto
brožuru, která má za cíl ukázat na konkrétních příkladech jak je sociální podnikání společnosti prospěšné, v kterých oblastech působí
a jak sociální podniky mohou být partnerem pro veřejnou
správu i ostatní podnikatelské subjekty.
Rozvoj sociální a solidární ekonomiky na území Pardubického kraje vnímáme jako nedílnou a zároveň významnou
součást rozvoje celé ekonomiky v kraji. Neboť aktivity subjektů sociální ekonomiky zvyšují zaměstnanost v lokálních
podmínkách a reagují na potřeby a cíle v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje
v místě jejich působení. Mezi podnikatelské aktivity, které
jsou společensky prospěšné a prospívají životnímu prostředí,
patří právě sociální podnikání. Tato forma podnikání tak
často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním,
sociálním nebo kulturním znevýhodněním a dosahování
zisku je pro podnik stejně důležité jako zvyšování jeho veřejného prospěchu.
S ohledem na celospolečenskou prospěšnost takového podnikání se Pardubický kraj před více jak pěti lety rozhodl, že
bude tyto aktivity systémově podporovat a to jak formou přímých dotací, tak i vzděláváním a osvětou.
Pavel Šotola
radní Pardubického kraje
zodpovědný za sociální péči
a neziskový sektor

Agentura CzechInvest podporuje sociální
podniky, protože naší strategií je podpora
podniků s vysokou přidanou hodnotou.
Tu u sociálních podniků spatřujeme
nejen ve skvělé kvalitě jejich produktů, ale
především ve vytváření pracovních příležitostí pro osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné. Ve
společnosti je potřeba většího ocenění těchto aktivit.
Věříme, že nabídka výrobků a služeb uvedených na následujících stránkách bude atraktivní pro občany, podniky i instituce nejen z Pardubického kraje. Pokud potřebujete něco
z tohoto katalogu nakoupit, přimlouváme se, abyste dali sociálním podnikům šanci.
My z CzechInvestu spolu s Pardubickým krajem budeme i nadále hledat cesty, jak sociálním podnikům pomoci uspět na
trhu a stát se respektovanými obchodními partnery.
Tomáš Vlasák
ředitel regionální kanceláře
CzechInvest Pardubice
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Principy sociálního podnikání

Definice pojmů

Sociální a solidární ekonomika

Sociální podnik

Sociální podnik má veřejně prospěšný cíl formulován v zakládacích

Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální eko-

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj.

dokumentech a naplňuje jej prostřednictvím konkrétních aktivit.

nomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách

právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást

anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomic-

nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. So-

Sociální prospěch

kého, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

ciální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován

Za sociální prospěch se považují aktivity prospívající společnosti či

v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv.

specifické skupině (znevýhodněných) lidí. Dále pak účast zaměst-

Subjekty sociální ekonomiky

trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentál-

nanců a členů na směřování podniku.

Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné fi-

ního.

Význam použitých ikon

GASTRONOMIE

VÝROBA VLASTNÍCH
PRODUKTŮ

ŘEMESLA

PRŮMYSLOVÁ
VÝROBA

VENKOVNÍ PRÁCE

KOMPLETACE

ÚKLID

EXPEDICE

VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ
TECHNLOGIE

VOLNÝ ČAS

OBCHOD

ZEMĚDĚLSTVÍ

PRONÁJEM
PROSTOR

Ekonomický prospěch

nanční, poradenské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání
a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické ak-

Integrační sociální podnik

Sociální podnik vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu a je

tivity za účelem pracovního uplatnění svých klientů nebo pro dofi-

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního

schopen zvládat ekonomická rizika. Případný zisk je používán před-

nancování svého poslání.

podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva

nostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně

Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou napl-

nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního

prospěšných cílů. Sociální podnik je autonomní v manažerském

ňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, pod-

podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl,

rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

pora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých in-

kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodně-

stitucích, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování

ných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích doku-

Environmentální a místní prospěch

environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních po-

mentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu –

Sociální podnik uspokojuje přednostně potřeby místní komunity

třeb a využívání přednostně místních zdrojů.

ekonomického, sociálního a environmentálního.

a místní poptávky. Využívá lokálních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby. Spolupracuje s místními aktéry.

Sociální podnikání
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společ-

Zdroj: https://ceske-socialni-podnikani.cz/, 2021

nosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji
a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit
pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně
důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.
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ABC servis Pardubice s. r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Mladých 325, 530 09 Pardubice
04573111
www.abcservispce.cz
abcservis@pdz.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI

•
•
•
•

Zákazníci jsou u pardubické firmy ABC servis spokojeni s cenami
a kvalitou služeb. Neméně důležitým motivem je také podpora
zdravotně postižených osob, které jsou zaměstnány na pozicích:
uklízeč/uklízečka, pracovník údržby, obsluha zařízení prádelny
a řidič/řidička. Zaměstnávají zde více než 95 % osob s invalidním
důchodem z celkového počtu zaměstnanců.
Díky investicím do profesionálního vybavení zde zákazníkům nabízí širší portfolio služeb a přivádí do podniku zákazníky nové.
Oblíbenou variantou je celý balíček služeb a to služby prádelny,
tak služby údržbářské a úklidové. Na webových stránkách firmy
najdete veškeré informace včetně podrobného ceníku služeb. ABC
servis spolupracuje s Krajským úřadem Pardubického kraje, Úřadem práce v Pardubicich a sociálním podnikem Ergotep v Proseči.

Úklidové služby kancelářských a dalších prostor
Mytí oken, strojové čištění podlah, koberců, čalounění
Údržba budov
Čištění a praní textilu – praní a žehlení ručníků,
utěrek a ložního prádla

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
ABC servis Pardubice s. r. o. zřizuje spolek Péče o duševní zdraví
jako integrační sociální podnik. ABC servis se zaměřuje na servis
budov, a to především na úklidy a údržbu. Zajišťuje praní a žehlení
pro menší zákazníky (fyzické a právnické osoby), včetně svozu
a rozvozu zakázek na Pardubicku. Disponuje profesionálním vybavením jako je kotoučový čistící stroj na podlahy, čistící stroj na
mokré čištění čalounění, průmyslové vysavače, žehličky, pračky,
sušičky apod.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním znevýhodněním, převážně se závažným duševním onemocněním.
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POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

CEDR Pardubice o. p. s.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
27547850
www.cedrops.cz
cedr@cedrops.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

existenci tří kompletačních dílen je možné uspokojit požadavky
zákazníků na různé kompletační práce, jako je příprava dárkových
balíčků, kompletace drobných balených výrobků, propagačních
materiálů nebo dekoračních předmětů. Na poptávku tým organizace reaguje rychle a flexibilně. Jsou zde připraveni také na
krátkodobé zakázky.

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Šití na zakázku / opravy a úpravy oděvů
Šití a prodej propagačních a dekorativních předmětů
Strojové vyšívání na textil
Příprava dárkových balíčků
Kompletační práce
Údržba zeleně / odklízení sněhu
Úklid kanceláří a bytových domů

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
CEDR Pardubice o. p. s. zaměstnává osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v Pardubicích, Ústí nad Orlicí,
Dolních Libchavách a Kladně u Hlinska. Celkem provozuje dvě
šicí dílny (Pardubice, Kladno u Hlinska), tři kompletační dílny (Pardubice, Ústí nad Orlicí a Libchavy) a mobilní dílnu (Pardubice).
V týmu šikovných a pracovitých lidí zakázky realizují ve stoprocentní kvalitě a v termínu požadovaném ze strany zákazníka. Ve
zdejších šicích dílnách zvládnou nalézt a navrhnout optimální
řešení pro poptávku zákazníka (výběr materiálů, způsobu ušití,
zpracování návrhu a vytvoření vzorků v různých variantách). Díky
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CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním znevýhodněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
S firmou Saaczech s. r. o. sociální podnik CEDR spolupracoval na
vývoji látkových sáčků vyráběných z vyřazených vojenských padáků v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Minimalizaci plastových odpadů zase řeší ve spolupráci s firmou ZOOT, a. s., pro
kterou vyrábí látkové pytle pro doručování zásilek. Pravidelně odsud také dodávají propagační textilní výrobky pro Pardubický kraj.
Největší výzvou v této šicí dílně byla výroba kostýmů pro operní
představení na oslavu 20. výročí existence Francouzské aliance
v Pardubicích. Dlouhodobě zde probíhá spolupráce s firmou
MEDIATE, s. r. o., pro kterou zdejší zaměstnanci kompletují kolekce
čajů prodávaných pod značkou Apotheke.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Česká abilympijská asociace, z. s.
Centrum Kosatec
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
67363156
www.centrumkosatec.cz
info@centrumkosatec.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

osoby se zdravotním postižením a seniory, realizace pracovní rehabilitace, pořádání zážitkových seminářů, kulturních a osvětových
akcí s názvem AbiFest, nebo provozování konzultačních středisek
bezbariérovosti. Sociální podnik provozuje také šicí, montážní
a výtvarnou dílnu. Posláním spolku je bořit bariéry mezi světy
zdravých a hendikepovaných.

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
• Kavárna Kosatec – zahrada s dětskými atrakcemi, výstavní
prostor, bezbariérové prostředí
• Kuchyň – zakázkové pečení, catering, teplá jídla dle denní
nabídky včetně rozvozů v rámci Pardubic
• eSvačinky – produkty z vlastní pekárny včetně rozvozů, e-shop
• Truhlářská dílna – zakázková výroba včetně 3D návrhu,
kuchyňské linky na míru, paletový nábytek, včelí úly atd.
• Pronájem prostor Centra Kosatec – sál, kavárna a zahrádka
• Šicí, montážní a keramické dílny

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Česká abilympijská asociace, z. s. funguje již od roku 1997 a sídlí
v Centru Kosatec. Aktuálně patří mezi největší sociální podniky
v Pardubicích, provozuje přes 60 pracovních míst pro lidi se zdravotním a sociálním hendikepem. Zaměstnáni jsou na pozicích:
servírka, kuchař, pekař, pracovník ve výrobě, prodavač, řidič, truhlář, šička, montážní pracovník, pracovník recepce a úklidu.
Sociální podnikání je zaměřeno na gastronomii a truhlářskou
dílnu. Dalšími činnostmi jsou poskytování sociálních služeb pro
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CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Lidé se zdravotním a sociálním hendikepem.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Je zde zohledněna diverzita každého postižení a neustále se pracuje na zkvalitňování pracovních podmínek tak, aby dostávali příležitosti i lidé s těžšími zdravotními hendikepy. Péčí o zdejší zaměstnance a benefitním systémem se tak přispívá ke stabilizaci
jejich zdravotního i psychického stavu a je vytvářen prostor pro
jejich seberealizaci. V gastro oblasti zajištuje provozy bufetů na
základních a středních školách a v zaměstnaneckých bistrech
v rámci Pardubic a okolí. Mezi významné partnery Centra Kosatec
patří ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, stavební firma
STAKO, společnost Eliv, s. r. o., Enteria, a. s. a další, kteří využívají
zdejších služeb jako jsou pronájem sálu, catering, nabídku kavárny, kuchyně a eSvačinek.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Houdová Diana
Apolenka, z. s.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Na Okrajích 156, 530 02 Spojil (areál statku Apolenka)
75061198
www.apolenka.org
diana.apolenka@seznam.cz
jolana.stepankova@apolenka.org

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

• Sociální zemědělství / farma
• Výroba a prodej mléčných produktů z vlastního mléka – kefíry,
jogurty, sýr
• Ustájení a chov koní a hospodářských zvířat / služba ustájení
koní
• Možnost dárkových balíčků nebo občerstvení na firemní i jiné
akce
• Kulturní a environmentální akce v areálu pro širokou veřejnost

Osoby se zdravotním postižením.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Diana Houdová se řadí do kategorie sociálních zemědělců.
V areálu statku Apolenka, pár minut za Pardubicemi, je dlouhodobě zaměstnáno na různých pracovních pozicích okolo 35 zaměstnanců se zdravotním postižením. Ti pečují o ustájené koně
i ostatní hospodářská zvířata, zajišťují výrobu mléčných produktů
ze zdejšího mléka, podílí se na údržbě areálu i administrativním
chodu organizace. V areálu statku je také sídlo organizace Apolenka, z. s. poskytující sociální služby. Oba tyto subjekty dlouhodobě spolupracují.
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REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Sociální zemědělec Diana Houdová vyrábí a prodává přímo
v areálu Apolenky mléčné produkty z kvalitního kravského mléka.
V prodejně lze zakoupit nejen mléko a sýry, ale i kefíry, jogurty či
syrovátkové nápoje. Na zakázku zde vyrábějí sýrové talíře, občerstvení na akce a školení nebo balíčky pro obchodní partnery.
Kravské mléko z Apolenky získalo v roce 2019 značku Regionální
potravina Pardubického kraje. Výrobky se dále pyšní značkami
regionální potravina Kraje Pernštejnů a MLS Pardubického kraje.
Jedná se o produkty lokálního charakteru, které lze zakoupit
přímo na statku Apolenka ve Spojile nebo v prodejně v Počáplech.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Ing. Ladislav Mazuch
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

V Ráji 311, 530 02 Pardubice (provozovna)
61230910
www.ifclub.cz
lmw@centrum.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•

Provoz Integračního Fitness Clubu IFC
Regenerační a rekondiční cvičení
Workoutové hřiště
Služby certifikovaných trenérů s dlouholetou praxí
Bar a venkovní posezení s občerstvením
Zakázková výroba posilovacích strojů a zařízení posiloven

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Integrační Fitness Club IFC je plně bezbariérové místo v Pardubicích
na Dukle. Mohou zde sportovat lidé s postižením a setkávat se
v příjemném prostředí u dobrého drinku či kávy s lidmi bez hendikepu. Smysluplně tak tráví svůj volný čas v přirozených podmínkách. Posilovací stroje si sám tým Fitness Clubu navrhl a vyrobil
speciálně pro své prostředí. Cílem všech těchto činností je splnění
požadavků na plnohodnotný trénink jak lidem zdravým, tak i sportovcům na vozíku. Dokonce se zde sportovci připravují na soutěže
či závody v přirozeném a přátelském prostředí umožňující maximální integraci do společnosti. Na webových stránkách můžete
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zažít virtuální prohlídku místa, jsou zde vyfocené posilovací stroje
s instruktážními videi a ceník.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Koncepce vybudování sportovního centra pro širokou veřejnost
včetně osob se zdravotním postižením je v Pardubickém a Královéhradeckém kraji zcela ojedinělá.
Trénují zde kluby jako Basketbalový klub Pardubice, Wheelchair
Basketball Pardubice, Sledge hokej klub Pardubice nebo Atletika
Bez Bariér, z. s.
V roce 2015 získal Integrační Fitness Club ocenění "Mosty" za mimořádnou aktivitu ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

Léthó, o. p. s.
ADRESA: Na Rybníčkách 169, 533 01 Pardubice (sídlo)
Masarykovo nám. 1484, Pardubice (provozovna)
IČO:
2450283
WEB:
www.letho.cz
E-MAIL: letho@letho.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

první zaměstnání nebo praxi. Zkušenosti zde mají se zakázkami
pro Krajský úřad Pardubického kraje nebo s tisky žákovských knížek pro pardubické základní školy.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
• Knihařství – vazba diplomových a odborných prací, výroba
kalendářů, tisk PF, žákovských knížek, přání, diářů, bloků,
dárkových tašek na víno, fotoalb s originální grafikou
• Tisk a grafické práce – kopírování A4, A3, scanování
a laminace dokumentů
• Šicí dílna – opravy oděvů, drobné zakázkové šití, upcycling
program – bio froté odličovací tampónky a tašky
• Kompletační práce – lepení dřevěných hraček, skládání,
plnění obálek
• Úklidové práce
• Prodej logopedických her on-line

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Léthó, o.p.s je nezisková organizace, která dává možnost pracovního uplatnění lidem s mentálním či jiným zdravotním znevýhodněním. Sídlí v budově T-String v centru Pardubic, naproti Paláci
Pardubice. Vedoucí tým se snaží vytvářet vhodné prostředí pro
práci i pro další sociální rozvoj svých zaměstnanců. Váží si zde
každého spokojeného zákazníka. Ve spolupráci se Základní školou
a Praktickou školou Svítání umožňuje absolventům mnohdy jejich
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Zdravotně znevýhodnění, většinou osoby s mentálním hendikepem, absolventi Základní a Praktické školy Svítání Pardubice.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Léthó, o. p. s. obdrželo v roce 2018 Cenu společensky odpovědná
firma Pardubického kraje od agentury CzechInvest. Mezi další
úspěchy patří např. realizace zakázky kompletace 10.000 ks seniorských obálek pro Pardubický kraj. Společnost spolupracuje
s dalšími sociálním podniky v okolí. Pro sociální firmu Kruh zdraví
Chrudim zajistila tisk 1.000 ks nástěnných kalendářů. Pro Základní
školu Svítání každoročně Léthó tiskne stolní kalendáře na míru.
Základním školám z Pardubického kraje zase tiskne žákovské
knížky. Kromě těchto činností zaměstnanci podniku dlouhodobě
kompletují dřevěné hračky značky LURA. Pro firmu p. Jablonského
každoročně v Léthu vyrábí dárkové tašky na víno s originálními
obrázky svých zaměstnanců (800 ks tašek). Všechny výrobky jsou
snadno dohledatelné na přehledném a moderním webu www.letho.cz. V neposlední řadě k portfoliu firmy patří úklidové práce
pro soukromé firmy formou dohodnutých pravidelných úklidů.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Opravy oděvů Jindra Žouželková
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Lonkova 510, 530 09 Pardubice
11105259
www.opravyodevu-pardubice.cz
jindra.zouzelkova@seznam.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním znevýhodněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•

Opravy a úpravy oděvů
Údržba, praní, žehlení oděvů
Výroba dekoračních předmětů
Šití na přání zákazníka
Šití záclon, závěsů

Dlouhodobá spolupráce je zejména se zákazníky, pro které pravidelně zhotovují zakázky na jejich přání. Jedná se například o Explosia, a. s., Chládek & Tintěra, Pohybové studio Hroch, ZŠ Polabiny I Pardubice, ZŠ Resslova Pardubice a další. Tímto má
provozovna pro zaměstnance stálou práci a větší finanční stabilitu.
Spolupráce probíhá například se sociální firmou Handico nebo
Péčí o duševní zdraví.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO
CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Opravy oděvů nabízí široké spektrum služeb – jedná se zejména
o úpravy a opravy oděvů a jejich údržbu. Provozovnu můžete
navštívit v srdci Pardubic – Polabinách s bezbariérovým přístupem.
Při návštěvě provozovny si můžete vybrat krásnou dekoraci do
svého interiéru. Pokud přijdete s určitou zakázkou, obvyklá doba
zhotovení je 3–7 dní, možná je i expresní služba na přání zákazníka.
Škála uplatnění zaměstnanců je velmi široká s ohledem na jejich
zdravotní stav a možnosti: příjem zakázek a jejich výdej, přípravné
práce na zakázkách, zhotovení zakázek, mistrová dílny. Zaměstnancům se zde snaží vyjít maximálně vstříc. Pracovní místo je individuálně přizpůsobené potřebám a zdravotnímu stavu zaměstnance.
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Péče o duševní zdraví
– středisko Výměník, z. s.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Mladých 325, 530 09 Pardubice
71238514
www.pdz.cz
pavel.kamp@pdz.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Kavárna
Zakázkové pečení
Zakázkové šití
Praní a žehlení
Kompletace a kontrola kvality
Úklidy a údržba budov
Řemeslné práce

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
V kavárně Café Robinson, jež patří pod středisko Výměník, si mohou zákazníci pochutnat nejen na výborné kávě, ale také na široké
nabídce vegetariánských a veganských pokrmů, včetně obědového menu. V prostorách kavárny lze pořádat vzdělávací i soukromé akce v rozsahu do 25 osob. Navíc lze využít cateringových
služeb při zajištění občerstvení pro menší akce. Ve Výměníku se
věnují rovněž zakázkovému pečení.
Další provoz, šicí dílna, nabízí dekorativní i funkční produkty. Zabývá se zakázkovou výrobou pro fyzické i právnické osoby. Příležitostně produkuje dárkové předměty. Významným dílem se tato
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organizace věnuje kompletacím, případně kontrole kvality. Další
službou je praní a žehlení pro menší firmy.
Třetí oblastí podnikání je především úklid a údržba komerčních
prostor s širokou nabídkou řemeslných činností a kompletační
práce. Zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním pracují na
pozicích: barman, kuchař/kuchařka, cukrářka, uklízeč/uklízečka,
švadlena, administrativní pracovnice, pracovník pro kompletaci
a kontrolu kvality, pracovník údržby.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním znevýhodněním, převážně se závažným duševním onemocněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Ve středisku Výměník nabízí široké spektrum služeb – od gastro
služeb po úklidy a údržbu budov. Rovněž je zde možnost nácviku
na pracovních místech formou pracovní rehabilitace. Díky sociální
službě je mezi zaměstnanci nízká fluktuace a malý počet hospitalizací. Zákazníci Café Robinson oceňují vynikající sladké pečivo,
široký výběr čajů, originální veganská jídla a všímavou a přátelskou
obsluhu. Dle návštěvníků je to zkrátka skvělý prostor pro všechny
alternativně smýšlející lidi.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

PETRIVA s. r. o.
Provozovna POHANKA – zdravě jíst, zdravě žít
ADRESA: Nerudova 1229, 530 02 Pardubice (sídlo)
tř.Míru 2670, 530 02 Pardubice (provozovna)
IČO:
01592971
WEB:
www.jidelnapohanka.cz
E-MAIL: info@jidelnapohanka.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
POHANKA zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce –
především dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním
hendikepem. Pracují zde především na pozici pomocná síla v kuchyni.

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI?

• Gastro/jídelna
• Zdravé, vyvážené a chutné obědy – masité, vegetariánské,
veganské, bezlepkové
• Rozvozy obědů do firem v Pardubicích
• Cukrářské a pekařské výrobky – vč. bezlepkových, veganských
a raw
• Výroba vlastních kvalitních čerstvých těstovin – bezlepkových
i semolinových
• Pronájem prostor, organizace akcí
• Cateringové služby

Zajímavostí POHANKY je, že původně měla vzniknout jako franšízový koncept, který se nakonec neuskutečnil a byl tak dán prostor
využít zajímavé příjmení majitelů firmy pro název podniku.
V POHANCE dodržují standardy sociálního podniku, starají se
o znevýhodněné zaměstnance i v mimopracovní době a spolupracují s místními komunitami. Velkou podporou je tato společnost pro charitativní záležitosti. Pořádá například pravidelné výstavy s charitativním podtextem a dlouhodobě podporuje projekt
Krůčky pro Eričku, poskytuje zdarma své prostory některým neziskovým organizacím apod. V podniku se třídí odpady, používají
ekologické mycí prostředky, ekologicky odbouratelné obaly a dbá
se na šetrné zpracování surovin. Možná i proto se může pyšnit
oceněním společensky odpovědná firma roku 2014.
K jejím nejdůležitějším partnerům patří Koalice nevládek Pardubicka, z. s., Křižovatka handicap centrum, o. p. s., Krajský úřad Pardubického kraje, Magistrát města Pardubic a komerční subjekty
na území Pardubic.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
POHANKA je alternativní podnik v centru Pardubic, rodinná sociální firma, která poskytuje kvalitní a vyváženou stravu pro širokou
veřejnost. Klade důraz na práci se základními kvalitními surovinami, eliminuje polotovary a hlavním cílem je spokojený a zdravý
strávník. Od ostatních provozoven v okolí se liší i šířkou poskytovaných služeb. Kromě pestrého denního menu vyrábí pro své zákazníky skvělé cukrářské a pekařské výrobky.
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POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

ELEMENTY z. s.
Sociální farma Lozice
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Lozice 32, 538 54 Lozice
26671328
www.syyyr.cz
syyyr@syyyr.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Sociální zemědělství
Produkce zeleniny a bylin
Chov plemenných koz
Péče o genofond starých krajových odrůd ovocnanů
Zážitkové programy pro školy a veřejnost
Odborné semináře / environmentální výchova
Venkovská řemesla

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Sociální farma Lozice je známá také jako Statek zvaný U Syyyrovů
na Chrudimsku. Úspěšně propojuje zemědělské činnosti se vzdělávacími, environmentálními a kulturními aktivitami a nabízí možnost pracovního uplatnění lidem se specifickými potřebami. Aktivity jsou zaměřené především na cílovou skupinu základních
a mateřských škol a rodin s dětmi. Většina činností je založena
na reálném prožitku a zkušenosti účastníků v reálném prostředí,
ve stylu „hands on“. Účastníci programů zde mohou vlastnoručně
vyrobit sýr, podojit kozu, upéct kváskový chléb, orat půdu staro-

24–25

bylým ruchadlem. V Lozicích umožňují i mezinárodní pobyty dobrovolníků v rámci celosvětových sítí HelpEx a WWOOF.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby znevýhodněné na trhu práce.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Sociální farma Lozice spolupracuje především s Domovem Na
cestě Skuteč a dalšími subjekty z regionu.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

ERGOTEP, družstvo invalidů
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
25997815
www.ergotep.cz
info@ergotep.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákaznická podpora e-shopů
Marketingový servis
IT služby, řešení pro e-shopy na klíč
Fulfillmentové služby včetně realizace call center a reklamací
Budování prodejních sítí
Ergoprogress – integrační sociální podnikání a personalistika
/ školení, poradenství
Praxe žáků a příprava k práci OZP
Vybavení kanceláří, jídelen, kantýn, kompletní gastro
produkty/služby
Prodej ochranných pracovních pomůcek, pracovních oděvů
a dezinfekčních a hygienických potřeb
Doprava, skladování, distribuce
Ubytování včetně zajištění kompletního servisu – chalupa
Sokolík, Pastvisko
Pronájem komerčních prostor

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Od založení je to už více než 17 let, kdy se z malé rodinné firmy na
východě Čech postupně stala uznávaná a prosperující skupina Ergotep. Dnes je předním tuzemským subjektem, jemuž se daří vedle
efektivního podnikání realizovat významné společenské a inte-
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grační projekty. Znalost sociální problematiky, dlouhodobá stabilita, konkurenceschopnost a kvalita služeb i produktů, které zde
poskytují, přispívají k hodnotnému obchodnímu vztahu se zákazníky. Lidský a odborný potenciál bezmála 300 zaměstnanců,
z toho téměř 90 % OZP, umožňuje Ergotepu hrát významnou roli
při vytváření kvalitního prostředí pro zaměstnance z řad OZP, klienty
sociální služby, zákazníky i pro celou společnost. Portfolio produktů
a služeb družstva nabízí pestrou nabídku a variabilitu pracovních
pozic i pracovních úvazků. Samozřejmostí je spolupráce s lékaři,
hygiena pracoviště i doprava do zaměstnání. Sociální služba sociální rehabilitace je umístěna přímo v sídle družstva a sociální
bezbariérové bydlení, produktová zahrada a tréninková domácnost
pro klienty je v bezbariérovém areálu družstva Ergotep v Proseči.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením I., II. a III. stupně a osoby zdravotně znevýhodněné.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Společnost Ergotep spolupracuje s desítkami firem jako spolehlivý,
konkurenceschopný a společensky odpovědný partner. Portfolio
sortimentu z e-shopů, včetně kompletní zákaznické podpory, poskytuje firmám: www.ctyrlistek.eu, www.tescoma.cz, www.shop.
vileda.cz, www.hame.cz a www.raeda.cz. Spolupráce probíhá i se
sociálním podnikem Neratov. Družstvo Ergotep je jedním z prvních
členů A-CSR a vlajkovou lodí v segmentu sociálních podniků.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

FOVY s. r. o.
Provozovna Cukrárna Čistá duše
ADRESA: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod (sídlo)
Družstevní 1699, 539 01 Hlinsko (provozovna)
IČO:
02268248
WEB:
www.gastro-cistaduse.cz/cukrarna
E-MAIL: cukrarna.hlinsko@fokusvysocina.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

• Cukrářské výrobky
• Kavárna
• Zakázková výroba – dorty, vánoční cukroví, zákusky

Osoby se zdravotním znevýhodněním.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Cukrárna Čistá duše v Hlinsku je jedním z gastroprovozů sociálního
podniku FOVY s. r. o. nabízí příjemné posezení spolu s širokou nabídkou kvalitních cukrářských produktů. V cukrárně vychází vstříc
přáním zákazníků a zákusky i dorty vyrábí s opravdovou radostí.
Přes skleněnou stěnu zde můžete nahlédnout přímo do výroby
a na vlastní oči vidět, jak sladké dobroty zaměstnanci připravují.
Kromě cukrárny disponují FOVY s. r. o. dalšími provozovnami v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově či Chotěboři. Jejich cílem je zajištění
vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním znevýhodněním
tak, aby mohli rozvíjet své pracovní dovednosti a vytvářet zajímavé
produkty či služby pro společnost.
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REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Ve FOVY s. r. o. zaměstnanci pomáhají jeden druhému, aktivně se
do činnosti firmy zapojují a přebírají odpovědnost za svou práci.
Uplatňuje se odbornost pracovníků a jednotlivé provozovny úzce
spolupracují. Při své činnosti využívají přednostně místní zdroje,
nakupují především od místních dodavatelů a spolupracují s regionálními firmami a lokálními partnery.
K hlavním a nejdůležitějším partnerům Cukrárny Čistá duše patří
například Zámek Žďár nad Sázavou, Kavárna Roskafé Žďár nad
Sázavou, Kavárna Klečkovi Polnička, Nemocnice Havlíčkův Brod,
Vymazlená kavárna Havlíčkův Brod nebo Kavárna Hejkal Havlíčkův
Brod.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Kruh zdraví
Alternativní jídelna v centru Chrudimi
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Poděbradova 79, 537 01 Chrudim
49805908
www.kruhzdravi.cz
dana.stastna@kruhzdravi.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

životního stylu. Tvořivé a informační akce pro veřejnost jsou oblíbenou součástí celé nabídky. Kolektiv zakladatelů a pracovníků
zde vytvořil místo, kde se potkávají zdraví i hendikepovaní lidé.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Celodenní zdravé stravování
Pekařská výroba – chleba, moučníky, bezlepkové výrobky
Příprava pokrmů pro všechny stravovací směry a potřeby
Sezónní jídelníček z regionálních surovin
Osvěta zdravého životního stylu
Workshopy
Catering

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Kruh zdraví je alternativní jídelna v centru Chrudimi založená na
principech sociální firmy, zaměřená na zaměstnávání osob se
zdravotním hednikepem. Tito zaměstnanci pracují nejen na pozicích pomocných pracovníků, ale i jako kuchaři a pekaři. Připravují zde sezónní pokrmy především ze zeleniny, luštěnin a obilovin.
Základem zdejších pokrmů jsou regionální produkty, vaření bez
chemických přísad a z původních surovin. Svým zákazníkům tým
podniku poskytuje již 10 let kvalitní celodenní stravování a vstřícný
a otevřený přístup. Neméně významnou a osvětovou aktivitou je
vzdělávání žáků mateřských a základních škol v oblasti zdravého
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Osoby se zdravotním hendikepem a osoby po léčbě závislostí na
návykových látkách.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Kruh zdraví spolupracuje s veřejnými a neziskovými organizacemi
zejména v sociální a environmentální oblasti. Poskytují zde podporu nejen svým zaměstnancům, ale i klientům jiných zařízení,
například Pohody, Jitřenky, Péče o duševní zdraví, Rytmusu, o. p. s.,
HURÁ na Výlet nebo Centru J.J. Pestalozziho. Kruh zdraví je členem
MAS Chrudimska a zde pečený „žitný kváskový chléb“ je certifikovaný jako regionální produkt prostřednictvím MAS Železné
Hory. V oblasti zdravého stravování a zdravého životního stylu
zdejší tým spolupracuje s Centrem přírodní léčby MUDr. Soni Hájkové v Praze. Pekařské a cukrářské výrobky pravidelně dodávají
do Koloniálu Bezobalka v Pardubicích. Zdravé svačinky zase chystají pro studenty chrudimského Gymnázia.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Občerstvení Spalto s. r. o.
Občerstvení Nové místo
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

U Cukrovaru 898, 528 21 Slatiňany
06752969
www.nove-misto.cz
obcerstveni@nove-misto.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

•
•
•
•

Dlouhodobě nezaměstnaní a osoby se zdravotním znevýhodněním.

Gastronomie/kavárna
Kulturní a společenské akce
Moravská vína/gril
Pronájem prostor/oslavy/koncerty

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Občerstvení Nové Místo leží na cyklostezce mezi Chrudimí a Slatiňany. Je zde prostor s velkou zahradou vhodný jak k odpočinku
dospěláků, tak pro zabavení dětí. Malí návštěvníci zde milují dětské
pískoviště, trampolínu či motokáry. Prostory je možné využít k pronájmu pro soukromé a firemní akce, koncerty či filmový klub.
Občerstvení funguje celoročně. V zimě oceníte zajímavě a útulně
řešený interiér. Nové místo se s láskou stará o své sociální sítě,
když budete fanoušky jejich stránky, dozvíte se vždy vše aktuálně,
budete zahrnuti milými, vtipnými příspěvky a krásnými fotkami
jejich dobrůtek a drinků.

32–33

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Nejčastějšími zákazníky jsou sportovci, výletníci, kolemjdoucí, rodiny s dětmi, cyklisté, běžkaři, senioři.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

Skutečská investiční s. r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Smetanova 269, 539 73 Skuteč
28781180
www.skutecskainvesticni.cz
info@skutecskainvesticni.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Výroba klíčů
Prodej vodoinstalačního materiálu
Prodej ochranných pomůcek
Prodej nářadí a zahradnických potřeb
Prodej pracovních oděvů
Provádění zemních a výkopových prací
Pronájem bezbariérových seniorských i běžných bytů

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Firma pod názvem Skutečská investiční s. r. o. nabízí prodej vodoinstalačního materiálu pro řemeslníky i domácí kutily, současně
také prodej ochranných pomůcek a pracovních oděvů. Novinkou
je také potisk, např. loga, vlastní texty na trička, ale také samolepky
různých velikostí do vitrín i na automobily. Skutečská investiční
provádí také zemní a výkopové práce. V obchodě i ve výrobě vás
vždy přivítá milý personál, který vám pomůže s výběrem zboží,
když si zrovna nevíte rady. Udržování dobré atmosféry je pro zdejší
zaměstnance tou správnou motivací k práci. Lidé se zdravotním

34–35

postižením jsou zde zaměstnáni na pozicích prodavačky, řidiče,
administrativy, vedoucí nebo obchodního zástupce.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Skutečská investiční s. r. o. spolupracuje s firmami v oblastech
ochranných a pracovních pomůcek, instalatérství a sanity, stavební a bazénové chemie, zámkařství a v dalších odvětvích. Nejvýznamnějšími partnery jsou například Woodcote, Velkoobchod
Ptáček, JB Sanitary, Den Braven, Omnipuls Vysoké Mýto, Euro
nářadí, Agrikol, Utech, Stavmat, Sezam Chrudim, Holoubek protect
a další.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

SOPRA s. r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Vítězství 244, 538 21 Slatiňany
05280290
www.sopra.cz
sopra@sopra.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Komplexní údržba a výsadba zeleně
zahradnické práce
Kompletační práce výrobků a zboží
Rizikové kácení stromů
Frézování pařezů
Chemické ošetření rostlin a odplevelení chodníků
Zakládání parků, zahrad a alejí
Rekultivace skládek

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Společnost SOPRA dlouhodobě spolupracuje se společností ALUKOV Orel, Crocodille Praha, Českou poštou a obcemi a městy Pardubického kraje. Cílem společnosti je zaměstnávat co nejvíce
osob se zdravotním postižením.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO
CHARAKTERISTIKA PODNIKU
SOPRA s. r. o. Slatiňany je integrační sociální podnik, který sídlí
v blízkosti centra města Slatiňany na hlavní silnici směrem na
Chrast. Hlavní činností společnosti SOPRA je výsadba a údržba
parků a zeleně. Další pracovní náplní jsou kompletační práce
a drobná výroba dílů z plastu. V sídle podniku je vytvořeno příjemné prostředí a zázemí pro zdravotně postižené a znevýhodněné zaměstnance. Kompletační práce dělají plně zaměstnanci
se zdravotním postižením. Panují zde nejen přátelské podmínky
v kolektivu, ale je k dispozici i nové strojové vybavení, které zdejším
lidem usnadňuje práci.
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Šance pro Tebe, z. s.
ADRESA: Štěpánkova 92, Chrudim 537 01 (sídlo)
Fortenská 138, Chrudim (provozovna)
IČO:
68246277
WEB:
www.sance.chrudim.cz
E-MAIL: sance@sance.chrudim.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

• Šicí dílna
• Obchod s autorskými výrobky

Sociálně vyloučení osoby a osoby v nepříznivé životní situaci.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Šance pro Tebe, z. s. je nestátní nezisková organizace s více než
dvacetiletou tradicí sídlící v Chrudimi. Pracuje s dětmi, mládeží,
mladými dospělými a jejich rodinami. Cílem projektů Šance je
podpořit mladé lidi z rizikového prostředí v uplatnění na otevřeném trhu práce a poskytnout jim pracovní zkušenost v oboru šití
a úklidu. Od roku 2013 provozuje Šance pro Tebe šicí dílnu. Vytváří
zde autorské výrobky v podobě dekoračních a užitkových předmětů, které lze zakoupit na regionálních trzích, na platformě rukodělných výrobců Fler nebo na sociální síti Facebook www.facebook.com/usitossanci/. Za návštěvu stojí malebný obchůdek
v historickém centru Chrudimi poblíž náměstí, kde si výrobky můžete prohlédnout a zakoupit.
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Šance pro Tebe spolupracuje nejen s firmami, mezi něž patří například Česká síťovka, ale i veřejnými institucemi jako je Pardubický kraj a město Chrudim.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

Alena Sršňová
Vinárna U Mostu Nekoř
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Nekoř 367, 561 63 Nekoř
76120619
www.vinarnaumostu.cz
zarecka.alena@email.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

•
•
•
•
•
•

Osoby se zdravotním znevýhodněním či postižením.

Gastronomie
Restaurace/kavárna
Zakázková výrova – domácí chléb, knedlíky, moučníky
Rozvoz obědů
Catering
Pronájem profesionální obsluhy

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Vinárna U Mostu Nekoř spolupracuje s velkým množstvím firem,
mezi než patří například Masoeko, s. r. o., Makro, Astur & Qanto,
Bidfood, JIP, Frost food, a. s., Klas, a. s., Progressa, s. r. o., nebo
Mecawel, s. r. o.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Vinárna U Mostu v Nekoři je rodinný podnik, tzv. zájezdní hostinec
s 300letou tradicí. Vaří zde dle tradičních postupů našich babiček
z kvalitních a čerstvých surovin z lokálních zdrojů. Činnost je zaměřena na obědové menu a výrobu hotových jídel, salátů a moučníků. Od r. 2010 v restauraci nabízí rozvor obědů do okolí 50 km.
V nabídce služeb se pyšní rovněž cateringovou službou včetně
kompletního servisu v místě akce. Na všech činnostech podniku
se podílejí zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním či postižením, kteří jsou zaměstnáni na pracovních pozicích pomocného
kuchaře, skladníka, uklízečky a administrativního pracovníka.
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POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Chráněnky z. ú.
Krámek chráněných dílen
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Nádražní 434, 56401 Žamberk
07559453
www.chranenky.com
kaplanova.michaela@centrum.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Kavárna
Cukrářská výroba
Zakázkové pečení / catering / svatební koláčky
Šicí dílna / autorské výrobky / zakázkové šití
Výroba bižuterie
Bylinná a ovocná výroba / sirupy a džemy
Pronájem prostor kavárny a zahrádky

i finanční samostatnost navzdory jejich zdravotnímu omezení. Zaměstnaní jsou na pozicích: barista/servírka, kuchař/cukrář, pracovník úklidu, pomocný pracovník a šička. Služeb podniku lze
využít ke cateringu, objednání občerstvení nebo zajímavých dárkových předmětů vytvořených na chráněném pracovišti.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI

Krámek chráněných dílen je vřelým a pohodovým místem v centru
Žamberku, kam můžete vyrazit na kvalitní kávu a zákusek. Dýchne
na Vás atmosféra opraveného starobylého domu, útulně zařízené
kavárny, kde v létě je možné využít zahrádku s hracím koutkem
pro děti. V prvním patře sídlí šicí a tvořivá dílna. Dynamický kolektiv
tohoto sociálního integračního podniku se nadšeně vrhá do každé
nové výzvy. Vzdělává se, inovuje, ladí postupy a technické zpracování svých produktů/služeb. Design a užitnost zde mají stejnou
váhu. Zaměstnancům zde vytváří pracovní, společenské i přátelské
podmínky pro pracovní začlenění a tím společenskou důležitost

Chráněnky z. ú. spolupracují s firmou Elka underwear, což je
česká udržitelná značka spodního prádla, loungewear a produktů
z řady Deco & Home. V podobném odvětví spolupracují také s hradeckou firmou Bora Design (www.dopyzama.cz), kde se navrhují
a šijí designová česká pyžama na míru. V oblasti keramiky s Ateliérem zvonaře a hrnčířky v Deštném v Orlických horách (www.atelierdestne.cz) nebo lokální pražírnou kávy LEXA COFFEE.
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POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

Renata Turková
Laser Dekor
ADRESA: Vinohradská 680, 560 02 Česká Třebová (sídlo)
Semanínská 2189, 560 02 Česká Třebová (provozovna)
IČO:
15596966
WEB:
www.laserdekor.cz
www.ponnydekor.cz
E-MAIL: laserdekor@seznam.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laserové řezání a gravírování
Výroba dárkových a reklamních předmětů
Barevný potisk předmětů
Laserový popis kovů, plastů, dřeva a jiných materiálů
Tvorba grafických návrhů
Reklamní služby
Výroba ozdob a bytových doplňků
Tvorba plastových štítků
Balení/kompletace
Značení kovů

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Laser Dekor je chráněná dílna sídlící v České Třebové, která se zabývá laserovou technologií. Laser Dekor je však také tým nadšených a tvořivých lidí, kteří zvládají plnit náročné úkoly i tam,
kde je kladen důraz na přesnost a kvalitu i navzdory zdravotní
nepřízni pracovníků. Zaměstnanci se podílejí na celé výrobě a pracují na pozicích jako jsou: obsluha strojů, grafické návrhy, kompletace, kontrola a balení výrobků. Současně je kladen důraz také
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na utužování kolektivu mimopracovními aktivitami formou výletů,
exkurzí, sportovních, kulturních a relaxačních akcí.
V dílně se tvoří reklamní a dárkové předměty především ze dřeva,
překližky, filcu, plastu a kovu. Také zde umí značit kovy pro strojírenský průmysl. Výrobky jsou řezány/gravírovány na laserech
a dále zpracovávány podle přání zákazníka. Výrobou se v této
dílně zabývají od prvopočátečního návrhu, kdy sami navrhují zákazníkovi na míru originální výrobek, anebo výrobek zhotoví dle
zaslaných podkladů.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby zdravotně a sociálně znevýhodněné.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Chráněná dílna Laser Dekor spolupracuje se školami, školkami,
stacionáři a charitami, kterým poskytuje nadbytečný odpadní
materiál k dalšímu využití pro tvoření. Ostatní odpad z výroby je
recyklován. Dále podnik spolupracuje s firmou Jandejsek, s níž
úspěšně dlouhodobě vyvíjí a vyrábí reklamní předměty pro německý trh. Kovoprůmyslové podniky, firmy a různé instituce z okolí
využívají služeb Laser Dekoru především v oblasti značení kovů,
výroby popisných plastových štítků a pryžových součástek. Oblastní charita Polička ve svém obchodě Fimfárum pomáhá výrobky
Laser Dekoru prodávat.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Sdružení Neratov, z. s.
ADRESA: Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 (sídlo)
Dlouhá 353, 561 69 Králíky (provozovna)
Albertova 677, 564 01 Žamberk (provozovna)
IČO:
46456970
WEB:
www.neratov.cz
E-MAIL: sdruzeni@neratov.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

ního kostela v Neratově a stalo se paralelou pro komplexní přístup
k problematice osob s postižením.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním, mentálním, nebo kombinovaným postižením.

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•

Provoz občerstvení Žamberk
Čerstvé šťávy, koktejly
Zahradnictví, zahradnické práce
Prodej sezonních produktů ze zahradnictví
Montážní a kompletační práce – Žamberk a Králíky

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Sdružení Neratov, z. s. působí v Pardubickém kraji na dvou pracovištích – v Žamberku a Králíkách. Od roku 2015 provozuje občerstvení v Léčebném ústavu Albertinum v Žamberku. Zákazníci
zde vítají bar čerstvých šťáv a vlastní výrobu obložených baget,
chlebíčků i prodej sezónních produktů z přilehlého zahradnictví.
Firmy zase zadávají zakázky pro dvě montážní a kompletační dílny
– v Žam-berku a Králíkách.
Sdružení Neratov je jedním z významných zaměstnavatelů v kraji.
V současnosti je z 250 zaměstnanců až 200 osob se zdravotním
postižením či zdravotním znevýhodněním. Motto, že vše se dá
opravit a navrátit do plnohodnotného života Sdružení Neratov
naplňuje prostřednictvím obnovy dříve zcela poničeného pout-
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REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Sdružení si zakládá na komplexním přístupu k problematice osob
s postižením. Nabízí jim, jak možnost ubytování a podpory pracovníků v sociálních službách, tak také zaměstnání podle vlastního
výběru, zájmů a vloh každého z nich, a to v chápajícím a motivujícím prostředí.
Sdružení Neratov úzce spolupracuje se ŠFN, s. r. o. – Pivovar Neratov a Římskokatolickou farností Neratov. Dalšími partnery jsou
společnosti OEZ Letohrad, Assa Abloy, Záchranná služba Jihomoravského kraje a Form Plast.
Sdružení Neratov je držitelem známky Práce postižených – integrační sociální podnik a Orlické hory – originální produkt. V roce
2019 získalo ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku
2019.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

SOLEA CZ výrobní družstvo
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Rybník 91, 560 02 Česká Třebová
25939483
www.solea.cz
leosjirele@solea.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením, znevýhodnění na trhu práce.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•

Automotive / elektro / spotřební průmysl
Lisovna plastů a kovů / vstřikování termoplastů
Nástrojárna
Montáže ruční/strojní
Demontáž/třídění/potisk
Balení/lepení/nýtování
Opracování horkým vzduchem

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
SOLEA CZ je rodinná výrobní firma působící na trhu již více než
dvacet let. Začínala v roce 2000 se třemi zaměstnanci. Dnes na
ploše 3 000 m2 zaměstnává 140 osob. I přesto, že se věnuje oblasti
automotive, zvládá úspěšně začlenit do složitějších výrobních
procesů až 80 % hendikepovaných zaměstnanců a dodává výrobky ve vysoké kvalitě nejen do autoprůmyslu. Firmu vede Leoš
Jiřele, který firemní filozofii staví na Baťovských principech a daří
se mu vracet lidi do života. Buduje sociální podnik budoucnosti,
který je prospěšný lidem v SOLEA CZ, jejich rodinám i širšímu
okolí.
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Práci odvedenou ve společnosti SOLEA CZ najdete v autech světových značek, jako jsou BMW, AUDI, Bentley, Range Rover či
Aston Martin. Obchodními partnery jsou například společnosti
PEWAG, SIEMENS, LETOPLAST, MOLDEX, ISOLIT BRAVO, SERVISBAL, C.I.E.B. nebo FORMPLAST. Firma také úspěšně spolupracuje
s českou značkou eko drogerie Tierra Verde.
Vedení firmy klade důraz na kvalitní potraviny z regionu, které si
zaměstnanci mohou pořídit za výhodné ceny ve firemním obchůdku. Zajímá se rovněž o oběhové hospodářství a spolupracuje
s českým Institutem cirkulární ekonomiky. Za sebou má nejedno
ocenění, mezi které patří Společensky odpovědná firma Pardubického kraje, ocenění Laskavec roku od nadace Karla Janečka,
Manažer roku 2019 anebo je součástí projektu Innovation Roadshow od Red Button. SOLEA CZ byla ohodnocena v prestižní soutěži
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2019. SOLEA CZ však neusíná na vavřínech a sama přispívá na potřebné projekty například prostřednictvím Burzy filantropie v Pardubickém kraji.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Šťastný domov Líšnice, z. ú.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Líšnice 205, 561 84 Líšnice
26994917
www.stastny-domov.cz
ivakaplanova@seznam.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
• Zemědělství – chov koní, včel a pěstování bylin, výroba medu
a medoviny, bylinkových šťáv
• Akce pro veřejnost – Babiččin statek
• Volnočasové aktivity – tábory, jezdectví
• Mýdlárna – výroba glycerinových mýdel s bylinkami
• Šicí dílna – zakázkové šití
• Agroturistika/ubytování
• Pronájem statku – svatby, školení, akce
• Krámek chráněných dílen, výrobky z chráněných dílen
z celé ČR

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Šťastný domov Líšnice, z. ú. je sociálně zemědělská firma zaměřená na podporu znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace, vzdělávání a integrace, ale také podporující různé služby
spojené s venkovským prostorem a multifunkčním pohledem na
zemědělství. Využívá dostupné zemědělské zdroje v daném místě.
Zajímavostí je, že celý tým v Líšnici žije na zemědělském statku
a ukazuje svému okolí, co zdejší zaměstnanci zvládnou a dokážou.
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Velký důraz je kladen na ochranu přírody, proto se zde dbá na recyklaci různých materiálů. Jedním z cílů celého podniku je seznámení veřejnosti s chodem zemědělské sociální firmy, která
leží v krásném prostředí Orlických hor. Chovají se zde koně, včely,
pěstují byliny a organizují programy pro děti. Malí a velcí návštěvníci si v krásném a útulném zázemí Líšnice mohou vyzkoušet pocitový chodník, naučnou stezku, bylinkovou zahradu nebo se potkávat se zvířaty. Zdejším nejnovějším projektem je zpracování
levandule lékařské do mýdel, džemů a šťáv.
Produkty zde vypěstované a vyrobené je možné zakoupit v krámku
s názvem Chráněnky, který se nachází v Kostelní ulici v centru
Žamberku.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Šťastný domov Líšnice, z. ú. spolupracuje s chráněnými dílnami
z celé České republiky, mezi něž například patří: Pomoc Týn nad
Vltavou, Neratov, Fokus Mělník, Daneta Hradec Králové nebo
Květná Zahrada. Velkým oceněním organizace je řád sv. Anežky
České, který byl udělen paní ředitelce Ivě Kaplanové.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Flídr plast s. r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Široký Důl 200, 572 01 Široký Důl
25293931
www.flidr.cz
stepankova.dagmar@flidr.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
• Automotive
• Zpracování termoplastů a elastomerů
• Technologie vstřikování plastů včetně zalisování kovových
komponentů
• Výroba a lisování plastových výrobků
• Obrábění dílů
• Silniční autodoprava pro vlastní využití
• Samoobslužná čerpací stanice

výroby, ale i ve vedení společnosti. Všechny výrobní procesy podléhají systému řízení kvality a environmentální politice.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním znevýhodněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Společnost Flídr plast s. r. o. je schváleným dodavatelem Tier 1
pro Škoda Auto a Volksvagen. Dalšími partnery jsou: Magna, Alpha
Vehicle, Tyco, Mora Moravia, STV GROUP, Faurécia a Proseat.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Společnost Flídr plast s. r. o. působí úspěšně na českém i mezinárodním trhu automobilového, strojírenského, zemědělského,
potravinářského a elektrotechnického průmyslu již od roku 1998.
Provoz je vybavený moderními vstřikovacími lisy a měrovým střediskem. Důraz je kladen na nové technologie a přizpůsobení se
požadavkům zákazníků, kterým firma garantuje odbornost, kvalitu
a šetrnost výroby k životnímu prostředí. Firma Flídr plast s. r. o. je
zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním pracují především na pozicích operátor
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POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Jindřich Čejka
Environmentální sociální podnik Biobýt
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Chotěnov 64, 570 01 Chotěnov
72564636
www.biobyt.cz
jindrichcejka@seznam.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
• Chov a prodej ekologických produktů rostlinné i živočišné
výroby – jablka, švestky, višně, ovce, skot
• Chov včelstva / výroba medu
• Programy pro MŠ / ZŠ / příměstské tábory
• Domácí zvířata / hospodářství na statku
• Bylinná a ovocná výroba – sirupy, džemy, povidla, mošty,
sušené ovoce a byliny
• Služba moštování a sušení ovoce pro veřejnost – moderní
sušárna ovoce a bylin
• Pěstitelské pálení – moderní destilační kolona

moštů, sušených plodů či pálenky. Je zde vybudována moderní
sušárna ovoce a bylin. V prostoru sadů zde chovají vlastní včelstva,
jejichž med je součástí nabídky farmy.
V prostředí tohoto hospodářství se každoročně pořádají i příměstské tábory pro děti z blízkého okolí a hravě naučné exkurze pro
mateřské a základní školy. Děti si mohou prohlédnout hospodářství a život na farmě s domácími zvířaty.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, rodiče
pečující o malé děti.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Produkty zde vypěstované a vyrobené jsou nabízeny především
lokálně – primárně přímo v obchůdku ve zdejší provozovně. Dále
v této oblasti podnik Biobýt spolupracuje s firmami, mezi něž
patří: FerGastro, s. r. o. v Dolní Sloupnici, Biokrámek v Litomyšli
a Poličce nebo Zdravá výživa Jana ve Vysokém Mýtě.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Environmentální sociální podnik Biobýt sídlí v Chotěnově, malé
vesnici nedaleko Litomyšle. Hospodaří zde v ekologickém režimu
na 11 ha zemědělské půdy. Zakladatelé a zaměstnanci zde pečují
o stádo ovcí a skotu, sady jabloní, višní, třešní a slivoní. Zpracovávají se zde ryze české a v maximální možné míře lokální suroviny
do džemů, moštů, sirupů a sušeného ovoce. Zákazníkům podnik
nabízí možnost zpracování jejich vlastního ovoce do podoby
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POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Komuniké, o. p. s.
Provozovna Rettigovka
ADRESA: Jaselská 778, 570 01 Litomyšl (sídlo)
Mařákova 280, 570 01 Litomyšl (provozovna)
IČO:
28795971
WEB:
www.rettigovka.eu
E-MAIL: komunike2@email.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

•
•
•
•
•
•

Osoby s různými typy a stupni zdravotního postižení.

Gastronomie
Catering
Rozvoz a roznáška obědů
Denní menu
Pronájem prostor
Pečení drobného cukroví

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Obecně prospěšná společnost Komuniké, o. p. s. provozuje jídelnu
s názvem Rettigovka v centru města Litomyšl. Vaří zde každý den
jeden druh polévky a tři druhy hlavních jídel, z toho vždy jedno
vegetariánské a dva až tři druhy salátů. Po obědě si zde můžete
dát dle chuti kávu nebo čaj a sladký zákusek vyrobený ve zdejší
kuchyni. Zdravotně hendikepované zaměstnance začleňuje tým
Rettigovky do pracovního procesu i mimopracovního kolektivu.
Pracující se tak zde cítí potřební, chtění a důležití, a to jim dodává
sebevědomí i v běžném životě.
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REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Rettigovka pravidelně a dlouhodobě zajišťuje cateringy v rozsahu
od malých snídaní až po kompletní celodenní menu, které je sestavené s ohledem na přání klienta a případná dietetická omezení.
Nejvýznamnějšími a spokojenými klienty litomyšlského podniku
jsou společnosti: Umdasch Story Design a.s, Zámecké návrší, Versino CZ, s. r. o., Afry CZ, s. r. o., H.R.G., s. r. o. a nespočet drobných
odběratelů z řad běžných občanů Litomyšle a blízkého okolí.
Zdejším evergreenem je vánoční cukroví, o které je každý rok
velký zájem.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Květná Zahrada, z. ú.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Květná 40, 572 01 Květná
27005879
www.kvetnazahrada.cz
kvetnazahrada@seznam.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

Zaměřuje se také na propojování lokálních producentů a výrobců,
a to vlastním nakupováním jejich služeb a výrobků, nebo jejich
prodejem ve vlastním obchodě.

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sýry, mléko a další výrobky z něj
Sušené ovoce, povidla, mošty
Ubytování
Agroturistika
Kurzy, semináře, školení
Lesnické práce
Práce s koňmi – stahování dřeva
Zemědělská výroba – živočišná výroba
Provoz obchodu – smíšené zboží

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Sociální podnikání Květné Zahrady, z.ú. má široký záběr a je založeno na zaměstnávání rizikových skupin osob. Jednotlivé části
sociálního podniku pracují samostatně na své produkci a zároveň
jsou vzájemně úzce propojeny a často vytvářejí i společné hodnoty. Jedná se zejména o chov hospodářských zvířat, výrobu potravin z mléka a ovoce, obchod se smíšeným zbožím, ubytování
v jednoduchém, ale příjemném a útulném prostředí, stravování
pro ubytované hosty i veřejnost a práci s koňmi v lese nebo jízdami
kočárem.
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•
•
•
•
•

Sociálně rizikoví a ohrožení mladí lidé do 30 let
Osoby nad 50 let
Dlouhodobě nezaměstnaní
Osoby se zdravotním hendikepem
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Květná Zahrada, z. ú. se se svými mléčnými a ovocnými produkty
již druhým rokem úspěšně účastní soutěže MLS Pardubického
kraje, ze které si opětovně odnáší hned několik pohárů a ocenění.
Na konci roku 2020 vyšla na trh s unikátním kravským zrajícím
nepasterovaným sýrem tzv. Květenským pokladem.
Navázala spolupráci se SCUK a Rohlík.cz.
V roce 2021 bude Květná Zahrada, z. ú. reprezentovat Českou republiku jako jedena ze dvou nominovaných organizací Ministerstvem zemědělství ČR na soutěži RIA 2021 v oblasti Budoucnost
sociálního začleňování.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: NE

Naproti, o. p. s.
Laskavárna
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
28819063
www.laskavarna.cz
laskavarna@seznam.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

•
•
•
•
•

Osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

Kavárna
Zakázkové pečení dortů a koláčů
Výroba svačinek do škol
Kulturní akce
Výstavy děl místních umělců

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Obecně prospěšná společnost Naproti, o. p. s. v Moravské Třebové
provozuje sociálně terapeutickou kavárnu s názvem Laskavárna.
Pečou zde vlastní koláčky, dortíky, a to i bezlepkové. Tým Laskavárny se zaměřuje na lehké slané pokrmy, domácí limonády nebo
vyrábí svačinky do škol. Svou činností tak vytváří pracovní místa
pro lidi se zdravotním postižením. Laskavým přístupem, poctivou
nabídkou a sociálním rozměrem se tak Laskavárna vrývá do povědomí nejen místních obyvatel, ale i turistů. Smyslem a hlavní
náplní Laskavárny je vytvářet pracovní místa a podmínky pro
osoby se zdravotním postižením, kteří pracují například na pozicích: barman/barmanka, přípravářka, svačinářka a pomocný pracovník.
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REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Svačinky, které Laskavárna vyrábí denně čerstvé, dodává do moravskotřebovských škol, mezi něž patří ZŠ Palackého, ZŠ Kostelní,
ZŠ Křižovatka a Gymnázium. K dalším odběratelům v regionu
patří město Moravská Třebová nebo firma VHOS, a. s. Tým sociálního podniku má bohaté zkušenosti s dodávkami občerstvení
pro firmy, obce i společenské události.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Perchar s. r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
28784006
www.charitanovehrady.cz
reditel@charita.info

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•

Prádelna – praní, mandlování a dovoz prádla
Úklidové služby
Šicí dílna – autorské výrobky, šití na zakázku, drobné opravy
Keramická dílna – výroba keramiky dle aktuálního katalogu,
dárkových předmětů a užitkové keramiky

znevýhodněním zde mají možnost naučit se základním pracovním návykům.
Úklid společnost Perchar s. r. o. provádí zejména v zařízeních sociálních služeb. Je zde možné si objednat i mytí a čištění osobních
aut.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU

CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ

Chráněná pracovní dílna ve společnosti Perchar s. r. o. sídlí uprostřed malé vesničky Chotovice. V budově je vše pečlivě zorganizované – součástí je prádelna, terapeutické, keramické a šicí
dílny a potravinová banka. Hlavní náplní dílny je provoz prádelny,
kde se starají o prádlo hotelů, ubytoven nebo zdravotnických
zařízení. Zákazníci oceňují návaznou opravu prádla, kterou zde
poskytují. Souběžně s prádelnou je zde v provozu šicí a keramická
dílna zaměřená na dekorační předměty a ostatní sortiment. Tyto
výrobky jsou prodávány na regionálních trzích. Pro ostatní klienty
a širokou veřejnost jsou dostupné výběrem z katalogu výrobků.
Pracoviště dílen slouží zároveň jako tréninkové místo pro klienty
denního stacionáře a terapeutických dílen. Lidé se zdravotním

Osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.
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REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Prádelna spolupracuje s mnoha penziony a hotely v blízkém okolí,
dále i s ordinacemi lékařů. Hlavními odběrateli jsou Oblastní Charita Nové Hrady u Skutče, Charita Litomyšl a Charita Pardubice.
V oblasti dílen se aktivně tým vedoucích účastní regionálních trhů
jako jsou Den řemesel Proseč, Řemeslné dny Litomyšl či Cyklo
Maštale Proseč.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

SMM Elektro, spol. s r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Říční 1578/1, 568 02 Svitavy
63477076
www.smmelektro.cz
stanislav.smisitel@smmelektro.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

kvality dle EN ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí a minimalizaci environmentálních aspektů EN ISO 14001. I v tomto
odborném odvětví je firma významným zaměstnavatelem osob
se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, a to dokonce u 95 % zaměstnanců. Společnost má několik provozoven:
Svitavy, Brno, Břeclav, Lanškroun, Drslavice a Jaroměř.

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•
•
•

Automobilový průmysl & strojírenství
Výroba dílů pro motorová vozidla
CNC ohýbání drátů a trubek
Skinování a balení spojovacího materiálu, balení do sáčků
Strojní opracování součástí
Tisk samolepících štítků včetně čárových kódů
Montáž elektropřístrojů
Ruční opracování a kompletace plastových, pěnových
a kovových dílů
• Balení PUR výrobků do smršťovací PE fólie, smrštění a fixace
v horkovzdušných tunelech
• Třídění a kontrola součástí, stříhání, děrování a balení
• Drobné montáže a demontáže součástí

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
SMM Elektro, spol. s r. o. je výrobní společností s dlouholetou
praxí v oblasti automotive a strojírenství. Její služby odpovídají
vysokým požadavkům na kvalitu, jakost, 100 % kontrolu a životní
prostředí. SMM Elektro, spol. s r. o. má zaveden systém řízení
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CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Mezi hlavní obchodní partnery SMM Elektro, spol. s r. o. patří GUMOTEX, a. s., Innogy Česká republika, a. s., ABB, s r.o., Praha, Schaeffler Production CZ, s. r. o., Lanškroun, Schneider Electric CZ,
s. r. o., TOS Svitavy, a. s., WÜRTH, s. r. o., Mladá Boleslav, XINTEX,
s. r. o., SKALEX – PLAST, s. r. o., Svitavy, Alca Plast, s. r. o., Břeclav,
VALOSUN, a. s., Brno, PAPÍRNY BRNO a. s., TECH-MASTERS Czech,
s. r. o. a další.
K nejvýznamnějším zahraničním odběratelům patří skupina Kellner
& Kunz AG.
SMM Elektro, spol. s r. o. je zapojena do unikátního projektu „Zelená firma“.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Speramus s. r. o.
ADRESA:
IČO:
WEB:
E-MAIL:

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová
01814508
www.speramus.cz
objednavky@speramus.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
•
•
•
•
•
•

Potravinářská dílna
Třebovské pralinky a sušenky
Marmelády, pečené čaje, čokolády
Dárkový obchod – Cihlářova 8, Moravská Třebová
Údržbářské práce
Vzdělávání určené pro pěstounské rodiny

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Sociální podnik Speramus s. r. o. je dceřinou společností Charity
Moravská Třebová. Ručně vyrábí čokoládové pralinky, které si
svojí kvalitou nezadají s tradičními profesionálními produkty. Tým
podniku ví, že práce s čokoládou je alchymie a má nastudované
potřebné technologické postupy. Disponuje skladovou zásobou
a je nakloněn výrobě na zakázku dle přání zákazníka. Pro firmy
a instituce vyrábí vánoční i prezentační dárky s jejich logotypem
a textem.
V roce 2020 Speramus otevřel dárkový obchod, kde si zákazník
může zakoupit zdejší čokoládové pralinky, čokolády, sušenky různých chutí, luxusní marmelády, pečené čaje a další dárkové zboží.
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CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením a osoby znevýhodněné na trhu
práce.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Sociální podnik Speramus spolupracuje se společensky odpovědnými firmami a organizacemi a s jejich pomocí se snaží měnit
své okolím k lepšímu. Věrnými zákazníky jsou například firmy Saint-Gobain ADFORS, REHAU, AVEKO, Abner a VHOS.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Vitapur spol. s r. o.
ADRESA: Nová 856, 570 01 Litomyšl (sídlo)
Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl (prodejna, školení)
IČO:
03573567
WEB:
www.vitapur.cz
E-MAIL: info@vitapur.cz

OBOR PODNIKÁNÍ

Současně tato společnost poskytuje školení pro odborný personál
i laiky. Vydává výukové brožury „polohování“ a další názorné materiály pro podporu prevence proleženin. Od roku 2009 je zde
rovněž chráněná dílna, která zaměstnává více než 50 % osob se
zdravotním postižením, včetně TZP.

NABÍDKA PRODUKTŮ/SLUŽEB
• Vývoj, výroba a prodej zdravotnických potřeb a prostředků pro
nemocnice, domovy sociálních služeb, LDN, hospice, domovy
seniorů i pro domácí péči
• Vývoj, výroba a prodej polohovacích antidekubitních
prostředků pro prevenci proleženin
• Vývoj, výroba a prodej antidekubitních matrací a vybavení
lůžka
• Školení a workshopy prevence proleženin – dekubitů
• Firemní prodejna a školící centrum v Litomyšli
• E-shop

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Vitapur, spol. s r. o. je rodinná firma založená v roce 1990. Zabývá
se vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických prostředků pro
snížení a odstranění rizik proleženin – dekubitů u dlouhodobě
ležících pacientů v nemocnicích nebo zdravotnických či sociálních
zařízeních i v domácí péči. Vyrábí kompletní vybavení lůžka: antidekubitní matrace, lůžkoviny, polohovací polštáře a další pomůcky.
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CÍLOVÁ SKUPINA ZAMĚSTNANCŮ
Osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

REFERENCE A ZAJÍMAVOSTI
Na vývoji antidekubitních prostředků firma Vitapur spol. s r. o.
spolupracuje s předními zdravotnickými pracovišti a českými
univerzitami. Produkty zde vyvinuté a vyrobené pomáhají téměř
v každé nemocnici či zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Ve
výrobním procesu se využívají speciální inovativní materiály a moderní technologie ohleduplné k životnímu prostředí (např. bezešvé spoje ultrazvukem). Vitapur, spol. s r. o. je členem Asociace
výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a také registrovaným výrobcem zdravotnických prostředků Ministerstvem
zdravotnictví ČR.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: ANO

Podpora Pardubického kraje
KRAJSKÁ DOTAČNÍ PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
• Podpora vzniku nového sociálního podniku
• Podpora rozvoje již fungujícího sociálního podniku

ODPOVĚDNÉ OBJEDNÁVÁNÍ
• Catering
• Tisk
• Reklamní a dárkové předměty

PORADENSKÉ CENTRUM
Individuální konzultace s mentory
a odborníky v oblasti sociálního podnikání.
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SOCIAL MARKET

AKADEMIE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Pracovní setkání sociálních podniků a společensky
odpovědných firem ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Ucelené vzdělávání určené pro sociální podniky
a zájemce o sociální podnikání.
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V roce 2021 vydal Pardubický kraj.

