ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2015
Seznam podpořených projektů

Každý projekt získal finanční podporu ve výši 100 000 Kč a odborné poradenství
v hodnotě 40 000 Kč.

A MANO s.r.o.
Projekt: Rozvoj výroby Pražírny Drahonice
Místo realizace: Jihočeský kraj, Vodňany
Web: http://www.prazirnadrahonice.cz/
Sociální podnik Pražírna Drahonice zaměstnává lidi s mentálním a kombinovaným
postižením. Praží kávu a vyrábí ovocné sirupy a likéry, pečené čaje a sušenky. Přímou
finanční podporu využije na rozvoj výrobních technologií, v odborném poradenství se
zaměří na marketing a obchod.

Chráněné dílny Fokus Vysočina, s. r. o.
Projekt: Rozšíření výrobního programu v Cukrárně Ludmilka
Místo realizace: Kraj Vysočina, Hlinsko
Web: http://www.fokusvysocina.cz/chranene-dilny-fokus-vysocina
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina je vytvářet vhodná pracovní místa
pro lidi se zdravotním postižením, především pro osoby s duševním onemocněním.
Získanou finanční podporu využije sociální podnik Cukrárna Ludmilka, který je součástí
společnosti, na zakoupení vybavení umožňujícího rozšíření výrobního programu. V
oborných konzultací se bude zabývat marketingovou strategií a nastavením motivačního
systému pro zaměstnance cukrárny.

Naděje, otrokovická o.p.s.
Projekt: Rozvoj cateringových služeb Svačinkárny
Místo realizace: Zlínský kraj, Otrokovice
Web: http://nadeje-otrokovickaops.cz/
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Sociální podnik Svačinkárna denně připravuje svačiny, které rozváží do Otrokovic, Zlína a
okolí. Zaměstnanci podniku s mentálním a kombinovaným postižením kromě toho
zajišťují také cateringové služby. Díky grantové podpoře budou vyškoleni v nových
dovednostech při přípravě pokrmů. Získané finance sociální podnik Svačinkárna zároveň
využije na nákup vybavení. Oborné poradenství bude věnováno nastavení
podnikatelského plánu a profesionalizaci aktivit.

Nakladatelství PASPARTA
Projekt: Rozvoj grafických služeb Nakladatelství Pasparta
Místo realizace: Středočeský kraj, Zlončice
Web: http://www.pasparta.cz/
Nakladatelství PASPARTA bylo založeno organizací APLA Praha jako sociální podnik s
cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších oborech, a zároveň
poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění. Kromě
nakladatelské činnosti se věnuje také grafickým službám, jejichž rozvoj umožní finanční
grantová podpora. Odborné konzultace budou zacíleny na e-marketing.

Občanské sdružení Náruč
Projekt: Rozvoj cateringových služeb kavárny Modrý domeček
Místo realizace: Středočeský kraj, Řevnice
Web: http://www.modrydomecek.cz/
Občanské sdružení Náruč provozuje od roku 2007 kavárnu Modrý domeček, která
poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním postižením a duševním
onemocněním. Finanční prostředky budou využity na spolufinancování koupě auta s
chladicí jednotkou pro rozvoz produktů studené kuchyně zákazníkům. Odborné
konzultace budou zacíleny na marketing a obchod.
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Portus Praha, s.r.o.
Projekt: Propagační kampaň pro Dobroty s příběhem
Místo realizace: Středočeský kraj, Slapy
Web: http://www.dobrotyspribehem.cz/
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. Sociální podnik zaměstnává lidi se
zdravotním postižením z blízkého okolí. Přímá finanční podpora umožní realizaci rozsáhlé
propagační kampaně. Tématem odborných konzultací bude optimalizace výroby a
marketingová strategie.
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