ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2017
Představení vítězných projektů
Každý projekt získává peněžní podporu ve výši 180 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě
40 000 Kč.

1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.
Projekt: PALOMINO
Místo realizace: Zlínský kraj, Vsetín
Web: www.diakonievm.cz
Posláním našeho sociálního podnikání je nabízet pracovní uplatnění lidem se
zdravotním postižením, kteří mají přiznaný invalidní důchod a jsou schopni
vzhledem ke svému hendikepu vykonávat práci na námi vytvořených pracovních
pozicích.
Sociální podnik PALOMINO provozuje svoji činnost již od začátku roku 2013 a nabízí úklidové
práce, údržbu venkovních prostor a zahrad, drobné opravy v domácnostech, provozujeme
prádelnu, dovážíme obědy a obstaráváme nákupy základních potřeb a potravin, poskytujeme
doprovod s odvozem při potřebě navštívit lékaře, vyzvednout léky nebo vyřízení záležitostí
na úřadech apod.
Grantové prostředky chceme použít k vybudování zastřešeného stání pro mytí aut. Přístřešek
vyřeší problém s proměnami počasí a umožní mytí aut za každého počasí, budeme brát
zakázky na čištění automobilů na objednávky dopředu podle potřeb a možností jednotlivých
zákazníků. Zastřešení současně přinese vyšší komfort pro naše zaměstnance.

Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.
Projekt: Mlsný bar
Místo realizace: Vysočina
Web: http://www.fokusvysocina.cz/
Posláním společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o. je
vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi
s duševním onemocněním, tak aby mohli rozvíjet své pracovní dovednosti a vytvářet
ekonomicky zajímavé produkty či služby pro společnost.
Z prostředků grantu chceme vytvořit samostatný a funkční komplex gastro služeb, propojit
stávající provozy a vytvořit ucelený systém výroby, prodeje zákusků a lahůdek včetně dopravy
a obchodu v regionu Havlíčkobrodsko.
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CHRPA, sociální firma slezské diakonie, o.p.s.
Projekt: Nákup mechanické gravírky
Místo realizace: Moravskoslezský kraj, Krnov
Web: http://www.chrpakrnov.cz
Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným).
Vyrábíme bytové doplňky, dárkové a reklamní předměty, máme dva vlastní obchody, kde
naše výrobky prodáváme. Dále provozujeme veřejné toalety v Krnově a provádíme údržbu
zeleně. Jsme držitelé ochranné známky Česká kvalita práce postižených a značky Jeseník
originální produkt.
Plánujeme nákup mechanické gravírky, která umí řezat a gravírovat kov a další materiály.
Díky grantu tak zlepšíme naše služby, rozšíříme nabídku stávajících produktů, budeme moci
oslovit nové zákazníky a tím se i více stabilizovat na trhu.

Přirozenou cestou s.r.o. sociální podnik
Projekt: Dostanu se tam i na vozíku
Místo realizace: Olomouc
Web: www.prirozenoucestou.cz
Sociální podnik Přirozenou cestou s.r.o. byl založen v roce 2011 a je obchodní společností se
zaměřením na prodej výrobků a služeb z oblasti zdravého životního stylu. Zejména na prodej
zdravé výživy, doplňků stravy a dárkových předmětů. Naší vizí bylo od počátku nabídnout
osobám znevýhodněným na trhu práce smysluplnou výdělečnou činnost v prostředí sociální
firmy s důrazem na aktivní sebevzdělávání, osobnostní rozvoj a environmentální principy.
Velmi si vážíme toho, že firmu tvoří tým lidi se zájmem o profesi.
Grant využijeme na úpravu pracoviště, abychom umožnili osobám s tělesným postižením
bezpečně a v pohodlí vykonávat pracovní úkoly. Prostory pracoviště jsou malé cca 30m2 a
proto je potřebné realizovat promyšlené a účelné úpravy.

PROMETHEUS Effect, o. p. s.
Projekt: Provoz restaurace U Zlatého beránka
Místo realizace: Ústecký kraj, Most, Žatec, Louny
Web: www.osmosty.cz/pages/socialni-firma.html
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Posláním PROMETHEUS Effect, o.p.s. je poskytovat komplexní podporu lidem,
kteří mají z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obtíže při začlenění do
společnosti a na trh práce a realizovat sociálně - preventivní programy a aktivity, které
napomohou ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality. Chceme do r. 2025
vybudovat konkurenceschopnou firmu s působností ve 2 městech (Žatec, Most), která
zvyšuje kvalitu života těchto znevýhodněných osob a současně přispívá k rozvoji lokální
ekonomiky.
Z grantových prostředků chceme rozšířit nabídku produktů a služeb restaurace Zlatého
beránka o cukrářskou výroba, rozvoz obědů v Žatci a ubytovací služby.

Pferda z.ú.
Projekt: Pekárna na plechu
Místo realizace: Královehradecký kraj, Rychnov nad Kněžnou
Web: www.pferda.cz
Sociální podnik Pekárna Na Plechu funguje od roku 2014 a je jedním ze sedmi středisek
organizace PFERDA z.ú. Pekárna má sídlo v Kvasinách, nedaleko Rychnova nad Kněžnou.
Zaměstnává osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, které jsou těžko
umístitelné na volném trhu práce. Většina osob, které jsou v pekárně zaměstnány, žijí
samostatným životem nebo se snaží osamostatnit a výdělek v pekárně přispívá k jejich
celkové integraci.
Pekárna Na Plechu má prostory, které jsou svojí kapacitou malé. Je tam možnost rozšíření,
proto bychom rádi využili grant na zaplacení stavebních úprav tak, aby došlo k rozšíření
hlavně balicích a skladovacích prostor pekárny.
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