
STŘEDA 2.4.

Blok 1.1  13:30 - 14:15  (délka bloku 0:43)

D okumentární fi lm o sociální ekonomice 
a sociálním podnikání v ČR 
1. SZDP 

Medailonek ambasadorky:  Mgr. Kateřina Malá
Bistro u Dvou Přátel 

Dokumentární fi lm o sociální ekonomice a sociálním podnikání v ČR
Dokument představující situaci sociálního podnikání v české republice. Jedná se o první fi lm mapující situaci v celé 
ČR a slovo dostanou sociální podnikatelé, zástupci státní sféry i odborníci na danou tematiku. Film byl natočen 
v roce 2013 a poskytuje tak aktuální informace.

1. SDZP
1. Severočeské družstvo zdravotně postižených bylo založeno v létě roku 2003 skupinou lékařů, lidí se zkušenostmi 
z práce se zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií. Činnost 
družstva je velice široká, především se jedná o dodávky zboží, outsourcing služeb, slaboproudé montáže, dále je 
provozovatelem callcentra (především pro švédskou fi rmu Orifl ame), helpdesk a bezpečnostní agentury.

BISTRO u dvou přátel
BISTRO u dvou přátel je sociální podnik obecně prospěšné společnosti SKOK do života, podporovaný i samotným 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Poskytuje kvalitní gastronomické služby a navazující donáškové služby 
na území Hradec Králové. Mimo jiné dále realizuje prodej zdravých svačin ve školách a mezi dětmi propaguje 
zdravé svačiny.

přestávka

Blok 1.2  14:20 - 15:00  (délka bloku 0:38)

Hanging In  � e Balance: � e Future Of A Forest
Clear Servis 

Medailonek ambasadorky:  Lenka Šebelová
Domov Sue Ryder 

Hanging In � e Balance: � e Future Of A Forest (Budoucnost pralesa visící na vlásku)
Amazonský prales již dnes přišel kvůli odlesňování o 20% své rozlohy. Tento trend se snaží zastavit i sociální 
podnikatelé. Film představí aktivity Kolumbijské organizace Gaia Amazonas a Brazilských Amazon Conservation 
Team, Imazon a Forest Trends. I díky jejich snaze se v uplynulých 10 letech tempo kácení zpomalilo o 80%.

CLEAR SERVIS o. p. s.
Společnost CLEAR SERVIS, o. p. s. zahájila svou činnost v roce 2009. Pohybují se v oblasti prádelenských, žehlících 
a šicích služeb (vyšívání reklamních či fi remních log) v Českém Těšíně.
Cílovou skupinu zdravotně postižených zakladatelé společnosti předem nevyspecifi kovali, snaží se pracovní místa 
přizpůsobit typu zdravotního znevýhodnění daného jedince a umožňují mu tak rozšířit jeho dovednosti, aby se 
následně mohl uplatnit na trhu práce nebo ve společnosti v rámci klasického pracovního poměru.

Domoc Sue Ryder
Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky” uvádí 4. díl z cyklusu dokumentárních fi lmů v rámci představování 
sociálních podniků hl. m. Prahy. Pomoc seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. To je 
naše poslání. Někdy stačí dobrá rada, jindy poskytujeme komplexní poradenství nebo přímo zajišťujeme péči – 
pokud to jde, tak u seniora doma, případně v domově pro seniory Sue Ryder. 

přestávka

Social Business or Do It In a Different WayPROGRAM
Blok 1.3  15:05 - 15:35  (délka bloku 0:35)

FairT rade USA
Liga, o.p.s. 

Medailonek ambasadorky:  Mgr. Šárka Dořičáková
Mana Čokoládovna 

FairTrade USA 
FairTrade USA (také známí jako TransFair USA) od roku 1998 zajišťují pěstitelům kávy, především latinskoamerickým, 
lepší výkupní ceny a propagují fair trade hnutí v USA. Důležitou částí jejich činnosti jsou však i investice do lepších 
podmínek pro zpracování kávovových bobů, například stavbou komunitních sušících stanic.

LIGA, o. p. s.
Sociální podnik Zelená dílna s. r. o. vznikl jako samostatný podnik v roce 2009, jeho činnost ale započala již v srpnu 
roku 2005 v rámci samostatné sociálně podnikatelské sekce obecně prospěšné společnosti LIGA o. p. s. Od počátku 
své existence se podnik zabývá ekologickou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení jako svou 
hlavní činností. V dílčích činnostech pak provádí různé další práce, např. třídění materiálu na zakázku, demontáže 
světlometů, nebo také nákladní automobilovou dopravu vozidly přesahující 3,5 t.

MANA čokoládovna
MANA čokoládovna je sociální podnik založený při občanském sdružení CEDR. Podnik zaměstnává jak osoby se 
zdravotním postižením, tak i dlouhodobě nezaměstnané. Svým zaměstnancům pomáhá integrovat se na trh práce. 
Čokoládovna byla otevřena bez fi nančních zdrojů z evropských fondů a za krátkou dobu svého fungování stihla 
z vlastních zdrojů pořídit základní provozní vybavení a zahájila ruční výrobu čokoládových bonbónů a prodej horké 
čokolády. Dnes má distribuční místo v Rumburku a prodejnu ve Varnsdorfu.

přestávka
 

Blok 1.4  15:40 - 16:15  (délka bloku 0:35)

Root  Capital
Mlsná Kavka 

Medailonek ambasadorky:  Dolores Czudková
Fix & Fertig 

Etnicelle, o.p.s. 

Root Capital
Společnost Root Capital poskytuje mikroúvěry farmářům v chudých oblastech Latinské ameriky a Afriky. Společně 
s mikroúvěry však poskytují farmářům i poradenství, nové vybavení a učí je orientovat se v tržním prostřčedí. Tím se 
snaží zajistit, aby změna spojená s poskytnutím fi nancí zůstala trvalá.

Mlsná kavka
Mlsná kavka je restaurace na Praze 8, která vznikla ze spolupráce občanského sdružení Green Doors a podnikatele 
Filipa Kavky v roce 2010. Cílovou skupinou zaměstnanců jsou duševně onemocnění (schizofrenií), kteří pracují jak 
v kuchyni, kde se vaří vegetariánská strava, tak jako barman. V průběhu pracovního poměru je zaměstnancům 
k dispozici pracovní konzultant, který v případě zájmu může být i jakýmsi terapeutem.

Fix & Fertig
Fix & Fertig zaměstnává od roku 1993 osoby po drogové závislosti. Podnik provozuje tiskárnu na textil, 
kurýrní službu, renovace interiérů a sociální služby. Video je reportáží o podniku z Life magazínu, vysílaném na 
ATV Privat TV.

ETINCELLE, o. s.
Občanské sdružení ETINCELLE a Startujeme, o. p. s. jsou neziskové organizace podporující osoby s lehkým 
mentálním nebo kombinovaným postižením. Svou činnost ETINCELLE zahájilo jako poskytovatel úklidových služeb. 
Dnes k tomu provozuje i několik kaváren a pekáren (kavárnu Bez Konce v Kladně a Mezi Řádky v Praze, pekárnu 
v Jílovém u Prahy s třemi prodejnami), dále biofarmu, e-shop a poskytuje ambulantní sociální rehabilitaci.

www.p-p-p.cz   www.ceske-socialni-podnikani.cz



ČTVRTEK 3.4.

Blok 2.1  13:00 - 13:45  (délka bloku 0:41)

Dokumentární fi lm o sociální ekonomice  

a sociálním podnikání ve Flandrech
Moštárna Hostětín 

Medailonek ambasadorky:  Terezie Mertlíková
Pracovní Sobota 

Dokumentární fi lm o sociální ekonomice a sociálním podnikání ve Flandrech
Dokument zachycuje podobu sociálního podnikání ve Flandrech. První podnikyfungují již od 70 let a dnes mají 
Vlámové vlastního ministra pro sociální ekonomiku. Bude tak zajímavé srovnat poznatky s naší situací. Film byl 
natočen v průběhu roku 2013. Naleznete v něm příklady dobré praxe a vyjádření odborníků na danou problematiku.

Moštárna Hostětín
Moštárna Hostětín byla založena občanským sdružením a od roku 2000 dodává v Hostětíně v Bílých Karpatech 
na domácí trh přírodní jablečnou šťávu - jablečný mošt. Moštárna si své zaměstnance i pěstitele (ekologické 
zemědělce), od kterých odebírá, vybírá z regionu, čímž přispívá místnímu rozvoji. K zásadám moštárny patří etické 
podnikání, spokojenost zaměstnanců a ohled na životní prostředí (jablečný mošt získal ocenění Česká biopotravina 
roku 2002).

Pracovní sobota
Pracovní sobota je sociální fi rma při o. s. Ledovec, která poskytuje zahradnické a úklidové práce v Plzni a okolí. 
Konkrétněji se jedná o údržbu i výsadbu zahrad, úklidy parků a dalších veřejných prostor, celoroční péči o zeleň 
v komerčních fi rmách (sekání trávy, hrabání listí, ošetřování zeleně, prořezávání a stříhání dřevin, vysazování nových 
atd.), úklid v interiérech. Pracovní místa jsou určena osobám se zdravotním postižením, nejčastěji v délce úvazku 
4 hodin. Své služby poskytuje s výhodou náhradního plnění.

přestávka

Blok 2.2  13:50 - 14:20  (délka bloku 0:33)

Social Entrepreneurs: Pioneering Social Change 

Onza a.s. 

Medailonek ambasadorky:  Jitka Čechová
Atelier Pexeso 

Social Entrepreneurs: Pioneering Social Change
Krátký dokument o sociálním podnikání ukazuje střípky z toho, co sociální podnikání dokázalo v světě za posledních 
několik desítek let. Ve fi lmu vystoupí Mohammad Yunus (ex. Grameen Bank), Sally Osberg (Skoll Foundation), Bill 
Drayton (Ashoka), Jaqueline Novogratz (Acumen Fund), John Elkington (Volans) a David Bornstein - autor fi lmu.

ONZA a. s.
ONZA akciová společnost je sociální fi rma činná pro město Jirkov. Stěžejní aktivitou společnosti je údržba zeleně, 
dále byla městem pověřena ke správě hřbitovů a parkovacích míst, z dalších činností lze zmínit např. rekultivaci 
na severočeských dolech. Zaměstnance tvoří široká škála osob - jak se zdravotními, tak i s různými sociálními 
znevýhodněními. Je však třeba, aby byli fyzicky zdatnější, tedy aby práci zvládli. Uzavírají dohodu na dobu určitou, 
posléze s možností prodloužit.

Atelier Pexeso
Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky” uvádí 6. díl z cyklusu dokumentárních fi lmů v rámci představování 
sociálních podniků hl. m. Prahy. Atelier Pexeso je první pražskou sdílenou kanceláří s hlídáním dětí. V podstatě jde 
o fi remní školku či jesle, kam však chodí lidé na volné noze, studenti, či zaměstnanci s homeoffi  ce. Pexeso vzniklo 
jako prostor pro klidnou práci na mateřské a rodičovské.

přestávka

Social Business or Do It In a Different WayPROGRAM
Blok 2.3  14:25 - 15:05  (délka bloku 0:40)

Dokumentární fi lm o sociální ekonomice  

a sociálním podnikání v Rakousku
Medailonek ambasadorky:  Martina Macurová
Sdružení Neratov 

Dokumentární fi lm o sociální ekonomice a sociálním podnikání v Rakousku
Dokument mapující stav sociálního podnikání v Rakousku, kde je velmi odlišný způsob státní podpory a z toho 
vycházející způsob fungování fi rem. Film byl natočen v průběhu roku 2013. Naleznete v něm příklady dobré praxe 
a vyjádření odborníků na danou problematiku.

Sdružení Neratov
Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci 
a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově. Od svého vzniku se sdružení podílí na obnově poničeného 
kostela v Neratově, na úpravě jeho okolí kostela a obnovení poutní tradice. V postupně obnovované vsi vyrábí 
keramické, tkalcovské a košíkářské výrobky, je činné v oblasti úklidových a zahradnických služeb a provozuje mimo 
jiné i prádelnu. Dále pod svou záštitou provozuje i farmu, stravovací zařízení a chráněné ubytování.

přestávka
 

Blok 2.4  15:10 - 15:40  (délka bloku 0:30)

Gram Vikas 

Second Help 

Medailonek ambasadorky:  Petra Francová
Senza Družstvo 

Gram Vikas
Indická Orissa je mezi nejchudšími regiony v zemi. Lidé většinou nemají ani tekoucí vodu a z toho pramení častá 
úmrtí spojená se špatnými hygienickými podmínkami. Gram Vikas objíždí vesnice v oblasti a pokud sežene dostatek 
lidí ochotných se fi nančně zapojit, poskytuje lidem know how jak si zavést tekoucí vodu a postavit záchody 
a umývárny. V řadě vesnic, kde se Gram Vikas angažoval se však vývoj nezastavil a aktivizovaná komunita pokračuje 
ve zlepšování životních podmínek.

Second Help
SECOND HELP je sociální fi rma provozovaná společností Možnosti tu jsou o. p. s. Nabízí návaznou službu pro 
program pracovní rehabilitace, jenž organizace cílové skupině osob se zdravotním postižením poskytuje. Pracovní 
uplatnění zde mohou nalézt osoby se zdravotním postižením, kterým je v přátelském prostředí přizpůsobena 
pracovní doba a mimo jiné jsou jim k dispozici konzultace na konci směny. Pracovní náplň je prodej kvalitního 
oblečení z druhé ruky a činnosti související. 

Senza družstvo
Senza družstvo, chráněná dílna v Prostějově vzniklo jako jedno z prvních sociálních družstev v republice v roce 2000. 
Pod záštitou družstva je provozována kuchyně, prádelna, univerzální dílna a od roku 2012 středisko třídění textilu. 
Družstvo nabízí pracovní místa zdravotně postiženým a dlouhodobě nezaměstnaným osobám, zaměstnavatelům, 
malým i velkým fi rmám pak náhradní plnění zákonného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

www.p-p-p.cz   www.ceske-socialni-podnikani.cz


