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Seznam vítězných projektů

365 o.p.s.
Projekt: Tichá kavárna
Místo realizace: Praha
Web: www.365ops.cz
Nezisková organizace 365 o.p.s. provozuje ve spolupráci s APPN, o.s. (Agentura pro
neslyšící) Tichou kavárnu s obsluhou neslyšících zaměstnanců, jejíž součástí je i pekárna,
kde neslyšící pekařky denně pečou čerstvé dorty a koláče. Kavárna umožňuje
znevýhodněným osobám získat potřebné pracovní a teoretické dovednosti a připravit je
na budoucí zaměstnání. Cílem je také osvěta mezi slyšící většinou, propagace znakového
jazyka a bourání komunikačních bariér mezi slyšícími a neslyšícími. Provoz Tiché kavárny
je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu je použit výhradně k jejímu dalšímu
rozvoji a podpoře služeb pro neslyšící.
Přímou finanční podporu organizace využije na zakoupení cateringového kávovaru a
nádobí. V odborném poradenství se chce zaměřit na marketingovou strategii a
podnikatelský plán.

Semitam s.r.o.
Projekt: Knihařská dílna
Místo realizace: Havlíčkův Brod
Web: www.semitam.cz
Hlavním úkolem sociálního podniku Semitam je vytváření a udržení pracovních míst pro
lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. V rámci ročního
programu Semitam se zaměstnanci pracuje odborně terapeuticky tak, aby po jeho
absolvování byli schopni zařadit se do běžného pracovního procesu nebo se stali
kmenovými zaměstnanci firmy. Nabízená pracovní místa jsou přizpůsobena schopnostem
zaměstnanců a k tomu, aby je vedla k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních
dovedností. Provozují úklidové činnosti včetně čištění koberců a čalouněného nábytku,
výdejnu jídla a knihařskou a šicí dílnu.
Přímou finanční podporu organizace použije na zakoupení elektrické řezačky a barevné
tiskárny, v oblasti poradenství se chce soustředit na marketing a management firmy.
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Zelená dílna s.r.o.
Projekt: Přestěhování podniku do nových prostor
Místo realizace: Bruntál
Web: www.ligabruntal.cz/main.php?s=2
Sociální podnik Zelená dílna s.r.o. se zabývá ekologickou recyklací odpadního
elektrického a elektronického zařízení. 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.
Zelená dílna přestavuje environmentálně a společensky odpovědný podnik, který
napomáhá řešit místní vysokou nezaměstnanost prostřednictvím tvorby pracovních míst
pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Je transparentním podnikem, dbá na participaci
vlastních zaměstnanců na samotném chodu. Více než 80% zisku vkládá do rozvoje
sociálního podniku.
Přímou finanční podporu podnik využije na připravení nových prostor. V odborném
poradenství se chce zaměřit zejména na oblast marketingu.

Občanské sdružení Náruč
Projekt: Modrý domeček
Místo realizace: Řevnice
Web: www.os-naruc.cz
Občanské sdružení Náruč provozuje od roku 2007 kavárnu Modrý domeček, která
poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním postižením a duševním
onemocněním. Cílem je zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce a
prostřednictvím podnikatelských aktivit přispívat na financování poskytovaných sociálních
služeb. Modrý domeček nabízí zákazníkům široký sortiment káv, domácích limonád,
sladkých a slaných jídel. Veškerý sortiment se vyrábí v profesionální kuchyni a v
tréninkové pekárně.
Přímou finanční podporu organizace investuje do vytvoření nových webových stránek, v
oblasti poradenství se chce soustředit na marketing a komunikaci.
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