ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2016
Seznam podpořených projektů

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

Agentura BASSPRO s.r.o.
Projekt: Rozvoj City Farmingu v Brně
Místo realizace: Jihomoravský kraj, Brno
Web: http://www.agentura-basspro.cz/
Sociální podnik Agentura BASSPRO s.r.o. vznikl na základech práce neziskové
organizace Liga vozíčkářů a sportovního klubu vozíčkářů Hobit Brno. Důvodem
byla potřeba vytvářet pracovní místa pro osoby se zdravotním, zejména
tělesným postižením. Přímou finanční podporu podnik využije na přípravu
pozemku Hády v Brně pro chovatelské a pěstitelské aktivity. V odborném
poradenství se sociální podnik zaměří na finanční řízení a marketing s cílem
vybudovat co nejkratší a efektivní prodejní řetězec.

ENVIRA, o.p.s.
Projekt: Modernizace prostor Zdravé jídelny v Toulcově dvoře
Místo realizace: Praha
Web: http://www.toulcuvdvur.cz/; http://setrnepoctive.cz/
Posláním sociálního podniku ENVIRA, o.p.s. je vytvářet a dlouhodobě udržovat
pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh
práce. Podnikatelskou činnost zajišťují tři provozy: Zdravá jídelna, rukodělná
dílna a údržba přírodního areálu Toulcova dvora. Grant podnik využije na nákup
nového sporáku a opravu stropu a osvětlení v prostorách Zdravé jídelny.
Odborné konzultace budou zacíleny na finanční řízení, redefinování pracovní
náplně zaměstnanců a marketingovou strategii.
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Futurum F, s.r.o.
Projekt: Rozvoj prodeje svačin do středních škol v Táboře
Místo realizace: Jihočeský kraj, Tábor
Web: http://www.fokustabor.cz/
Sociální podnik Futurum F, s.r.o. se zabývá potravinářskou výrobou,
zahradnickou a úklidovou činností a textilní výrobou. Firma zaměstnává
především lidi s duševním onemocněním. Do grantového řízení se přihlásila
s cílem navýšit výrobu a prodej čerstvých obložených baget a zeleninových
salátů, které jsou určeny zejména studentům středních škol v Táboře. Finanční
prostředky podnik použije na spolufinancování koupě auta pro rozvoz svačin do
dalších škol. V odborném poradenství se zaměří na komunikaci se zákazníky a
finanční řízení.

Fokus Praha, z. ú.
Projekt: Rozvoj sociální firmy Zahrada
Místo realizace: Praha
Web: http://www.fokus-praha.cz/
Sociální podnik Zahrada je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která se
zaměřuje na podporu osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Zahrada
zajišťuje zahradnické služby a zaměstnává osoby se zdravotním postižením.
Finanční podporu využije k nákupu strojního vybavení. Cílem odborného
poradenství bude zlepšení obchodních dovedností vedoucí sociálního podniku.

Maturus, o. p. s.
Projekt: Rozvoj grafických služeb sociálního podniku Maturus
Místo realizace: Praha
Web: http://www.maturus.cz/
Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky.
Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tréninkové
pracoviště, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s
handicapem vzdělávat v grafických a počítačových dovednostech. Finanční
grantovou podporu podnik využije na pořízení počítače a nejnovějších grafických
programů, což umožní zrychlení práce a zaměstnání jednoho nového kolegy.
V odborných konzultacích se budou zabývat revizí podnikatelského a
marketingového plánu.
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Tecum s.r.o.
Projekt: Školení zaměstnanců v masérských službách
Místo realizace: Česká republika
Web: http://www.tecum.cz/
Hlavní činností sociálního podniku Tecum s.r.o. jsou masérské služby
poskytované přímo na pracovišti firemních klientů, a to v celé České republice.
Podnik zaměstnává osoby se zdravotním postižením, převážně zrakovým.
Finanční prostředky podnik použije na zajištění nadstavbových masérských kurzů
pro své zaměstnance. V odborných konzultacích se bude věnovat marketingové
strategii, účetnictví a daňovému poradenství.
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