ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2018
Představení vítězných projektů
Každý projekt získává peněžní podporu ve výši 200 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě
50 000 Kč.

Masopust gastro s.r.o.
Projekt: Café na cestách
Místo realizace: Ústecký kraj, Chomutov
Web: www.spolekmasopust.cz

Posláním sociálního podniku Masopust gastro s.r.o. je rozvoj pracovního uplatnění osob se
zdravotním postižením a s duševním onemocněním a rozvoj gastronomie v našem regionu.
Usilujeme o rozvoj sociálního podniku nabízejícího trvalé pracovní uplatnění osobám
znevýhodněným na trhu práce, chceme poskytovat zákazníkům kvalitní gastroslužby, aktivně
se podílet na místním rozvoji a patřit mezi vyhlášené kvalitní gastropodniky v regionu.
Získané prostředky nám umožní další rozvoj v oblasti cateringu. V současné době nejsme
schopni z důvodu nedostatečného vybavení reagovat na velmi častou situaci, kdy musíme
volit mezi více akcemi, kam jsme zváni s mobilní kavárnou Café na cestách. Zároveň v zimní
sezóně, kdy je mobilní kavárna mimo provoz, nejsme schopni zajišťovat „kávový“ catering
(kávovar není vhodné demontovat z vestavby vozidla a nedá se používat jinde), což nás
pochopitelně mrzí a omezuje náš rozvoj. Zakoupením druhého kávovaru s mlýnkem a
kávovým příslušenstvím (filtrace, konvičky, teploměr, váha, pěchovací stanice, odklepávač
atp.) budeme moci vyslat na souběžné akce druhý tým a zajišťovat kávový catering i
v zimních měsících. Tím uspokojíme více zákazníků a otevře se nám možnost zaměstnat další
osoby z cílových skupin. Café na cestách je velmi populární a oslovuje zákazníky svým vysoce
hodnotným produktem (kvalitní kávou, sortimentem vlastní výroby). Díky podpoře grantu
zvýšíme povědomí veřejnosti o sociálním podnikání tím nejpříjemnějším a přirozeným
způsobem – šálkem lahodné kávy.

Květná Zahrada, z.ú.
Projekt: Linka na výrobu pelet
Místo realizace: Pardubický kraj, Květná
Web: www.kvetnazahrada.cz
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Naše organizace se zaměřuje na efektivní pomoc a podporu ohrožených dětí a jejich rodin

a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody,
ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci - bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.
Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno
zejména na tzv. „prostupné zaměstnávání“, což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem
získat a udržet si pracovní návyky. Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok až rok a půl. První
fází je pracovní terapie, pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je
zaměstnání v našem sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z
partnerských firem a poslední fází je vstup na volný trh práce.
V oblasti sociálního podnikání jsme ve fázi, kdy hledáme podpůrné zdroje na rozvoj
infrastruktury našeho podniku. Důvodem naší žádosti je snaha o získání finančních
prostředků na úhradu cca 50% ceny linky na výrobu pelet z hnoje, která nám pomůže efektivně
využívat přírodní materiály vícerým způsobem.

Zelený ostrov, s.r.o.
Projekt: Prádelna a žehlírna
Místo realizace: Středočeský kraj, Zbraslav
Web: www.zelenyostrov.eu
Jsme sociální podnik, který provozuje chráněnou prádelnu poskytující pracovní příležitosti
osobám s poruchami sluchu a neslyšícím. Smyslem založení Zeleného ostrova bylo propojit
chybějící služby v místní lokalitě a vytvoření pracovních míst pro cílovou skupinu. Provoz
v prádelně, kde se pere, žehlí, mandluje a provádí drobné opravy oděvů je pro ně ideální. Od
minulého roku jsme rozšířili nabídku i o úklidové práce.
Pro větší flexibilitu a urychlení plnění zakázek plánujeme spojení stávajících provozoven do
jednoho většího společného funkčního prostoru, kde bude veškeré prádelenské vybavení a
zařízení, oddělená místnost pro šití (drobné úpravy oděvů) a zázemí pro pracovníky úklidu.
V tomto modelu fungování budeme míti všechny zaměstnance na jednom místě a vznikne i
prostor pro vytvoření nových pracovních míst pro neslyšící.
Grant bychom využili na úpravu prostoru, který bude potřeba vybavit odpovídajícím
zařízením – tzn. požadovaná vzduchotechnika a odvětrání prádelenských strojů, vyhovující
elektroinstalace a dostatečné navýšení jističů a úprava vody a kanalizace. Zároveň tím
vytvoříme komfortnější pracovní prostředí pro zaměstnance.
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POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Projekt: Kavárna Bílá vrána
Místo realizace: Praha
Web: www.pohoda-help.cz

Věříme, že i dospělí lidé s mentálním postižením chtějí a mají dostat šanci žít plnohodnotným
důstojným životem jako běžný občan. Usilujeme o to, aby řada z nich mohla žít samostatně
s přiměřenou mírou podpory a nemuseli žít v institucionálních zařízeních.
Chceme být příkladem toho, jak zaměstnance s mentálním postižením správně motivovat a
podporovat. Své zkušenosti chceme sdílet také se zahraničními organizacemi.
Rádi bychom navýšili počet zákazníků v kavárně Bílá vrána. Grant využijeme na úpravu a
vybavení kavárny pohodlnějším nábytkem a nahradíme dosluhující kávovary a mlýnky na
kávu za modernější a výkonnější přístroje.
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