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...to je banda sociálně  smýšlejících lidí,  
kteří  dávají práci lidem  se znevýhodněním. 
 Vydělané peníze vrací zpět do svého podnikání. 

Nejde jim ale jen o zisk, chtějí přispět 
společnosti, místní komunitě i životnímu 
prostředí.

Sociální..? 
a podnik?Cože??





Věřte nevěřte, ale sociální podnik nesleduje jen 
své vlastní zájmy. Chce dělat věci jinak a lépe. 
  Zaměstnance nebere jen jako pracovní sílu, 
dává jim prostor ovlivnit jeho směřování. 

Při výběru partnerů volí ty místní, regionální. 
Veřejný prospěch je pro něho stejně důležitý 
jako zisk.

natož pak sociální :-
)

Není podnik 
jako podnik
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Je mi 45 let, žiju  v chráněném bydlení  
a mám lehkou mentální retardaci.  
Pracuji jako číšník  v tréninkové  
kavárně.  

Pepa

Pracuji v 
sociálním 
podniku 

- kdopak mužu být?°



Je mi 50 let, po rozvodu 
jsem se dostala do dlu-
hů  a začala pít. Po léčbě 
jsem začala spolupra-
covat se Švadlenkami. 
Pracuji z domova. Mi-
nulý měsíc jsem splatila 
svůj dluh.

Je mi 60 let, žiju na 
ubytovně. Po autone-
hodě jsem zůstal o holi 
a dostal jsem deprese. 
Několik let jsem byl bez 
práce. Dnes pracuji v 
technické dílně místního 
sociálního podniku. 

Gábina

Alex

*příběhy jsou ilustrativní



Alex
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V sociálním podniku si nekoupíte jenom 
dortík  a kávu. Pořídit si můžete svíčku, 
mýdlo, jinde zase bio marmelády,  nebo 
dokonce pivo. 

U Švadlenek seženete skvělou chňapku, 
utěrku  a další bytové doplňky.

Na čem se   
v sociálním   
podniku  maká?Ehm??

více na www.svadlenky.com



Třeba si nechat vytisknout 
propagační materiály, 
objednat úklid nebo  
úpravu zeleně. Jinde vám 
pomohou s kancelářskou 
prací, nebo zajistí raut  
na vaši akci.

Pozor, s dobrým pocitem můžete 
nakupovat nejen výrobky,  
ale i služby.
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Je to jednoduché - v první řadě si sociální  
podnik musí umět vydělat sám na sebe. 

Není to přece jenom žádná “charita”, ale 
skutečný podnik s vlastním podnikatelským 
záměrem a plánem. 

Významně mu mohou pomoci finance z grantu, 
dotace či daru. 

Kdo to 
platí?($) ($)



Snílci, co rozjíždí sociální podnikání, 
navíc také často počítají s tím, 
 že podpoří svůj podnik sem tam 
 i z vlastní kapsy.   



www.svadlenky.com
facebook.com/svadlenky

Sociální podnik Švadlenky provozuje obecně prospěšná společnost Aufori.
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sledujte nás
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Protože dělat dobré skutky,  to se prostě počítá!  
Nákupem v sociálním podniku dáváte práci  
konkrétním lidem. 

Díky vám mohou i přes svoje problémy uplatnit 
své schopnosti a pracovně se realizovat. Také jim 
dáváte příležitost vydělat si, a být tak ekonomicky 
méně závislými na společnosti  či rodině. 

Proč přiložit 
ruku k dílu?Proc ne?

^



Podporujete navíc podniky,  
které myslí na udržitelnost   
a využívají místní zdroje.

Jste majitel firmy, zástupce obce, 
nebo zřizovatel?  

Poptávkou zboží a služeb  u sociálního 
podniku získáte vizitku odpovědného 
zadavatele veřejných zakázek.  
 
S vybranými sociálními podniky navíc můžete 
naplnit svou povinnost náhradního plnění.
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…vlastně je to velmi snadné, pomoci 
můžete nákupem výrobků či objednáním 
služeb. 

Máte-li srdce nejen na pravém místě, ale 
i na dlani, a chcete poskytnout adresnou 
pomoc, není od věci zkontaktovat 
vybraný podnik a domluvit se na nezištné 
spolupráci napřímo. 

Jak přiložit 
ruku k dílu?To chci!



Děkujeme všem, kteří  
přiložili ruku k dílu  
a darovali Švadlenkám,  
co mají, nebo umí !

Grafika
Design webu

Copywriting

Návrhy
Střihy nových výrobků

Materiál
Zbytky látek

Fotografie
výrobků

Dobrovolníci
Prodávají na trzích



Grafika
Design webu
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V České republice dává většina sociálních podniků 
práci lidem se zdravotním handicapem.   

Cílovou skupinou mohou být ale stejně tak 
lidé sociálně znevýhodnění – dlouhodobě 
nezaměstnaní, samoživitelé, senioři, lidé  s nízkou 
kvalifikací, příslušníci národnostních menšin.

Co by měl 
mít každý 
sociální podnik?

Tak schválne...

^



 chuť a energii pomáhat lidem se 
znevýhodněním  

odvahu a dobré nápady,  
 jak spojit “dobré” s byznys plánem 

 práci a plat 
pro své zaměstnance  

min. 30 % zaměstnanců   
se znevýhodněním

Poznámka pro ty, co nemají rádi matiku :) = z 15 zaměstnanců je to 
tedy alespoň 5 lidí se znevýhodněním, z 60 zaměstnanců alespoň 20, 
z 90 zaměstnanců jich je 30 apod.
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 odhadem se o svou činnost pokouší 
400 - 600 podniků

351 sociálních podniků je součástí adresáře 
Ministerstva práce a sociálních věcí 

v Katalogu Královéhradeckého kraje je 
registrováno více než 40 sociálních podniků

Jak si vedeme  
se sociálními  
podniky?Težko ríci :-)

Více ci méne   
úspesne :)

^^

^ ^
^ ^^
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Komplexněji a hlavně seriózně si  
o sociálním podnikání  můžete počíst  
třeba na těchto odkazech:  

 Tematická síť pro sociální ekonomiku   www.tessea.cz

Informační webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí

www.ceske-socialni-podnikani.cz

Centrum podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji

www.zamestnanyregion.cz/ cs/o-socialnim-podnikani

Chcete 
vědět víc?

Ano, prosím...



Seriál o
sociálním
podnikání
#serošosociálnímpodniku


