ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2014
Seznam podpořených projektů

Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.
Místo realizace: Olomouc
Web: http://www.jitro-sluzby.cz/
Sociální podnik poskytuje rehabilitační, rekondiční a masérské služby zdravotně
znevýhodněným. Přímou finanční podporu využije na odborné kurzy pro své
fyzioterapeutky, v odborném poradenství se zaměří na finanční řízení a obchodní
strategii.
Projekt získal finanční podporu ve výši 40 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě
40 000 Kč.

Fair & Bio, obchodní družstvo
Místo realizace: Praha
Web: https://www.fair-bio.cz/
Fair & Bio je první fairtradová pražírna zaměstnávající zdravotně postižené v České
republice. Svou kávu praží ve středočeském Kostelci nad Labem. V odborném
poradenství se bude věnovat strategickému a finančnímu plánování spolu s vytvořením
obchodní a marketingové strategie.
Projekt získal odborné poradenství v hodnotě 40 000 Kč.

Sociální firma Hračkotéka
Místo realizace: Praha
Web: http://www.hrackoteka.cz/
Sociální firma Hračkotéka prodává hračky v pražském kamenném obchodě a na e-shopu.
Zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a zároveň umožňuje trénink
pracovních dovedností, který těmto lidem pomáhá začlenit se do normálního života.
Odborné poradenství se zaměří na finanční řízení, online marketing a právní poradenství.
Projekt získal odborné poradenství v hodnotě 40 000 Kč.
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Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Místo realizace: Kraj Vysočina
Web: http://www.fokusvysocina.cz/
Společnost Chráněné dílny Fokus Vysočina tvoří osm chráněných dílen ve třech městech
Kraje Vysočina. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením, především s duševním
onemocněním. Zajišťuje například údržbu lesa a zeleně, prodej občerstvení, praní prádla
nebo výrobu a opravu oděvů. Odborné konzultace se budou věnovat vytvoření
komunikační a obchodní strategie pro všechny provozy. Dále se zaměří na optimalizaci
výroby.
Projekt získal odborné poradenství v hodnotě 40 000 Kč.

Lékořice o. s. - sociální podnik Naše kavárna
Místo realizace: Praha
Web: http://nasekavarna.com/
Sociální podnik Naše kavárna poskytuje pracovní místa osobám znevýhodněným na trhu
práce, především rodičům dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizovány v Thomayerově
nemocnici, v jejímž areálu se kavárna nachází. Finanční podporu podnik využije na
zakoupení nových jednotných oděvů pro personál kavárny a drobných přístrojů na
přípravu nápojů. V odborném poradenství se bude zabývat strategickým plánováním a
tvorbou marketingové strategie.
Projekt získal finanční podporu ve výši 40 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě
40 000 Kč.

Podané ruce, družstvo
Místo realizace: Zlínský kraj
Web: http://www.podane-ruce.cz/
Mezi aktivity sociálního podniku zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením patří
zpracování skla Tiffany technikou, fusingem, mozaikou a gravírováním pomocí laseru.
Díky finanční podpoře družstvo zakoupí čtyři repasovaná elektrická lůžka. Ta budou
určena pro klienty, kteří mají z jakéhokoliv důvodu sníženou možnost pohybu.
Projekt získal finanční podporu ve výši 40 000 Kč.
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POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Místo realizace: Praha
Web: http://www.barbilavrana.cz/
Nezisková organizace POHODA provozuje kavárnu Bílá vrána a v rámci svých služeb
nabízí také catering pro konference a další společenské akce. Zaměstnává osoby
především s mentálním postižením. Finanční podporu využije na nákup cateringového
vybavení.
Projekt získal finanční podporu ve výši 40 000 Kč.

Společnost „E“/ Czech Epilepsy Association, o.s.
Místo realizace: Praha
Web: http://www.aranzerie.cz/
Společnost „E“ provozuje sociální firmu Aranžérie, která vyrábí květinové dekorace a
vazby. V dílně pracují lidé, kteří trpí některou formou epilepsie. Finanční podporu podnik
využije na vytvoření a výrobu prezentačních materiálů, které mu umožní získat nové
zákazníky.
Projekt získal finanční podporu ve výši 40 000 Kč.
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