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Zaměření readru k předmětu Sociální ekonomika - cvičení 

Studijní texty k předmětu Sociální ekonomika - cvičení představují soubor 

původních výzkumných poznatků k problematice sociálních podniků v českém prostředí 

vycházející ze zahraničních přístupů a metodik. Cílem studijního textu je ilustrativní 

přiblížení reality sociálních podniků v České republice studujícím a dalším zájemcům o 

zkoumanou problematiku.  

Readr k předmětu Sociální ekonomika - cvičení navazuje na studijní text Sociální 

podniky v ČR z roku 2010 (Šloufová, Dohnalová, 2010). Ten představuje výsledky 

testování metodiky zkoumající sociální podniky v českém prostředí se zaměřením na 

případové studie obecně prospěšných společností jako sociálních podniků. 

Readr k předmětu Sociální ekonomika - cvičení je členěn do čtyř částí: úvod, 

klíčové texty, metodika zkoumání sociálních podniků, případové studie sociálních 

podniků. V úvodu jsou prezentována základní východiska publikace, teoretické zakotvení 

a obsahové zaměření kurzu Sociální ekonomika – cvičení. Druhá část readru představuje 

přehled stěžejních textů k tématu sociálních podniků. Následující část tvoří metodika 

zkoumání sociálních podniků a 6 případových studií občanských sdružení hlásících se ke 

konceptu sociálního podniku, které vypracovali studentky a studenti Katedry studií 

občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK v rámci předmětu Sociální 

ekonomika - cvičení. V rámci případových studií byla ověřována právní forma občanského 

sdružení jako sociálního podniku. Studie obsahují informace o naplňování dílčích znaků 

sociálních podniků u českých organizací, hodnocení, zda je organizaci možné považovat 

za sociální podnik dle zahraničních kritérií, a zamyšlení nad dlouhodobou životaschopností 

jednotlivých zkoumaných sociálních podniků. 
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I. ÚVOD 

Zahraniční vymezení sociálních podniků 

Pojem sociální podnik byl v minulosti téměř neznámý. Během posledních dvou 

dekád se však stává známější a v současné době je na značném vzestupu jak v zahraničí, 

zejména v Evropě a USA, ale také v Latinské Americe a Asii (Defourny, Develtere, 

Fonteneau, 2009). Vznikají stále nové organizace hlásící se k myšlence sociálních 

podniků a s dalším vzestupem fenoménu sociálních podniků se problematice věnují stále 

více také akademická a specializovaná výzkumná pracoviště. 

 Při pohledu na problematiku sociálních podniků je možné vysledovat dvě 

dominantní konceptuální tradice – tradice evropská a tradice severoamerická. Na obou 

stranách Atlantiku se sociální podniky začínají objevovat přibližně ve stejnou dobu. 

Kořeny vzniku konceptů sociální podnik stejně jako jejich chápání a užití jsou na obou 

stranách Atlantiku značně odlišné1. Na obou kontinentech se debaty a praxe na tomto 

poli ubíraly vlastními cestami. 

V USA je možné debatu o sociálním podnikání a sociálních podnicích podle Deese 

a Andersona rozdělit do dvou hlavních myšlenkových proudů: proudu zaměřeného 

na zajištění finančních zdrojů vlastním příjmem (earned income school of thought) 

a proudu zaměřeného na prosazování sociálních inovací (social inovation school 

of thought) (Dees, Anderson, 2006). 

První myšlenkový proud je spojen s nestátními neziskovými organizacemi 

a s problematikou komercionalizace jejich aktivit. Tento přístup je zakořeněn 

v občanském sektoru a spojen s problematikou jeho financování. Z tohoto myšlenkového 

proudu pochází chápání sociálních podniků jako organizací postavených zejména 

na strategiích zajišťující získávání příjmů na dobročinné účely komerčními aktivitami. 

Formy a strategie zakomponování výdělečných aktivit do činnosti nestátní neziskové 

organizace mohou nabývat širokou paletu podob. Od komerčních aktivit zcela 

zapadajících do poslání a cílů organizace až po zakládání samostatných organizací, které 

s vlastním posláním nestátní neziskové organizace nemají nic společného, hlavním 

smyslem jejich existence je přinášet finanční prostředky mateřské organizaci (Alter, 

2006). 

U druhého myšlenkového proudu je kladen důraz na sociální podnikání 

a podnikatele, kteří jsou jeho nositeli a jsou chápáni jako tvůrci zásadních změn 

ve společnosti. Ačkoliv většina sociálních podnikatelů zakládá organizace pro podporu 

dalšího rozvoje svých aktivit, tento proud se soustředí zejména na podnikání zaměřené 

na sociální inovaci ve prospěch společnosti či komunity bez ohledu na struktury k jejímu 

realizování potřebné. 

V Evropě se pojem sociální podnik rozvíjí v rámci tradice sociální ekonomiky 

a občanského sektoru. Subjekty z obou těchto sfér mění své struktury, nabízejí nové 

druhy produktů a služeb a hledají nové cesty k diverzifikaci svých zdrojů. Vznikají také 

zcela nové typy subjektů zaměřené na dosahování sociálních cílů skrze ekonomické 

aktivity. 

S konceptem sociálních podniků jako subjektů s novou dynamikou přichází 

výzkumná společnost EMES2. Její členové v 90. letech minulého století začínají objevovat 

                                           
1  Více k otázce kořenů konceptů sociálního podnikání a sociálního podniku v Evropě a USA viz další literatura 

(Bridge, Murtagh, O´Neill, 2009: 77-78; Defourny, Nyssens, 2010; Kerlin, 2006). 
2  EMES je zkratka pro francouzský název rozsáhlého výzkumu na téma Vznikání sociálních podniků v Evropě 

(the Emergence of social enterprises in Europe, 1996–1999). Původně označovala síť výzkumníků v rámci 
výzkumného programu financovaného Evropskou komisí. Název výzkumného programu byl užíván 
v projektech o sociálních podnicích a sociální ekonomice a později se stal názvem mezinárodní sítě. Cílem 
společnosti je spojit vědomosti existujících univerzitních výzkumných center působících na poli sociální 
ekonomiky a postupně vybudovat evropskou databázi teoretických a empirických znalostí o sociální 
ekonomice. 
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a studovat nové formy organizací, které lze považovat za součást třetího sektoru, 

a upozorňují také na vnitřní přeměnu a novou orientaci některých tradičních subjektů 

sociální ekonomiky (Defourny, 2004). Na základě výzkumů (Borzaga, Defourny, 2001) 

v Evropě přicházejí s návrhem pracovní definice sociálních podniků, která se prokázala 

jako nosná také v jiných částech světa (Defourny, Develtere, Fonteneau, 2009). 

Návrh pracovní definice sociálního podniku je postaven na dvou druzích kritérií – 

ekonomických a sociálních. 

 

„Ekonomické hledisko: 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží a/nebo poskytování služeb 

Hlavním cílem sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních neziskových 

organizací, angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování finančních 

toků (jako u nadací). Produkují výrobky nebo poskytují služby lidem. Ekonomická činnost 

je jeden z hlavních důvodů jejich existence. 

2. Vysoký stupeň autonomie 

Sociální podniky jsou dobrovolně vytvářeny skupinami lidí a jsou jimi řízeny 

pomocí plánů, které sami stanovují. Adekvátně tomu mohou být závislé na veřejných 

dotacích. Nejsou však přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými 

organizacemi (svazy, soukromými firmami atd.). Mají právo „rozhodujícího hlasu“, tedy 

právo aktivitu rozšiřovat nebo ukončit. 

3. Přijetí ekonomických rizik 

Ti, kdo zakládají sociální podniky, předpokládají jistě nebo zčásti risk spojený 

s ekonomickou činností. Na rozdíl od většiny veřejných institucí, závisí jejich finanční 

udržitelnost a životaschopnost na úsilí jejich členů a zaměstnanců při zabezpečování 

potřebných zdrojů. 

4. Alespoň minimální podíl placené práce 

Podobně jako tradiční neziskové organizace mohou sociální podniky kombinovat 

peněžní a nepeněžní zdroje, placenou a dobrovolnickou práci. Nicméně aktivity sociálních 

podniků vyžadují alespoň minimální podíl placené práce. 

 

Sociální hledisko: 

1. Hlavní cíl sociálního podniku - prospět společnosti nebo specifické skupině lidí 

Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity sloužící společnosti 

či specifické skupině lidí. Na stejné úrovni je hlavní charakteristikou sociálních podniků 

zájem podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. 

2. Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy  

Sociální podniky jsou výsledkem společné aktivity občanů, kteří sdílí určitou 

potřebu nebo záměr. Tento kolektivní rozměr musí být zachován, i když podnik řídí volení 

jednotlivci nebo skupina vedoucích. 

3. Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu 

V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, jeden 

hlas“ nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého 

kapitálu. Rozhodování má spíše demokratický charakter. 

4. Participativní charakter, který stojí na zapojení všech zúčastněných aktérů 

vykonávané aktivity 

Důležitou charakteristikou sociálních podniků je spolupráce s klienty či zákazníky, 

zapojení zúčastněných aktérů do rozhodovacího procesu a participativní management. 
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V celé řadě případů je jedním z cílů sociálních podniků podpora demokratických principů 

na místní úrovni skrze ekonomickou aktivitu. 

5. Omezené přerozdělování zisku 

Mezi sociální podniky patří také ty, které se neřídí podmínkou absolutního zákazu 

přerozdělování zisku. Tedy organizace, které jako například družstva v některých zemích 

mohou přerozdělovat v omezené míře zisk mezi své podílníky.“ (Defourny, 2001: 16-18)3  

Uvedené charakteristiky sociálního podniku představují ideální typ organizace. 

Nejedná se tedy o definici v pravém slova smyslu. Jejím účelem není vymezení jasných 

hranic, které organizace sociálními podniky jsou a které ne. Pracovní definice sociálního 

podniku představuje nástroj, který umožňuje vytvoření škály od sociálních podniků 

ideálního typu až po subjekty „na pomezí“, tedy těch, které jednotlivé charakteristiky 

naplňují pouze částečně nebo vůbec. „Definice“ umožňuje určit periferní skupiny 

organizací okolo ideálně typických sociálních podniků. Cílem pracovní definice je 

poskytnout nástroj, pomocí kterého je možné určit, nakolik se zkoumaný podnik 

přibližuje k onomu ideálnímu typu. Nepředstavuje tedy definici existujících sociálních 

podniků. Na základě dalšího projektu výzkumné společnosti EMES - PERSE4 byly tyto 

ideálně-typické charakteristiky sociálního podniku rozšířeny. Sociální podnik „ideálního 

typu“ je postaven na vícezdrojovém financování, v jeho aktivitách je zapojena širší paleta 

zúčastněných aktérů a podnik naplňuje více různých cílů (Nyssens, 2006: 315-319). 

 

Definiční znaky českých sociálních podniků 

Sociální podniky evropského střihu vycházejí z tradic sociální ekonomiky 

a občanského sektoru a představují nový proud, průniku těchto tradic. Jsou autonomní 

a při plnění svých ekonomicko-sociálních cílů podstupují ekonomická rizika. Vyznačují se 

dynamikou a inovacemi ve způsobech poskytování a uspokojování potřeb občanů 

a sociálních skupin (zejména znevýhodněných osob, které se obtížně integrují 

do většinové společnosti) a v přispění k místnímu rozvoji. Podniky reagují na nově 

vznikající potřeby ve společnosti tím, že vytvářejí a poskytují potřebné typy produktů 

a veřejných a sociálních služeb. Jejich klíčovým znakem je snaha o přiblížení rozhodování 

a zapojení zúčastněným aktérům do řízení organizací. 

Při pohledu na české sociální podniky je vzhledem k evropskému kontextu 

aplikována evropská tradice chápání pojmu sociálního podniku, která byla podpořena 

také dílčím srovnávacím výzkumem. V roce 2006 EMES spolu s OSN zveřejnila studii - 

Výzkum role sociálních podniků v zemích střední a východní Evropy a ve Společenství 

nezávislých států (UNDP-BRC, 2006).5 Uvádí se v ní, že výzkum sociální ekonomiky a 

sociálních podniků byl dosud realizován v patnácti zemích Evropské unie, v nových 

členských státech a dalších zemích však systematicky proveden nebyl. Proto se výzkum 

zaměřoval na tuto oblast a v jeho rámci výzkumníci dospěli k závěru, že v České 

republice, Estonsku, Litvě, Polsku a Slovinsku lze nalézt právní formy asociací, nadací, 

družstev a další formy neziskových organizací, které představují vhodné struktury 

pro zakládání sociálních podniků (UNDP-BRC, 2006: 28). 

V České republice jsou to zejména občanská sdružení, družstva, obecně 

prospěšné společnosti a nadace. Autoři studie upozorňují na to, že pro nadace platí 

přísná omezení, co se týče angažovanosti v ekonomických aktivitách, a že podstatou 

občanských sdružení není produkce zboží a služeb pro trh. Specifické jsou obecně 

prospěšné společnosti, které mají dovoleno vykonávat ekonomické aktivity jako 

                                           
3  Překlad byl konzultován a upraven na základě doporučení doc. Marie Dohnalové a Vojtěcha Sedláčka. 
 

4  PERSE je zkratkou: The Socio-Economic Performance of Social Enterprises in the Field of Integration by 
Work. Cílem projektu bylo rozvinout koncept sociálního podniku prostřednictvím srovnávací analýzy těchto 
subjektů napříč Evropou. 

5  Studie obsahuje popis situace v České republice, Estonsku, Litvě, Polsku, Slovinsku, Bulharsku, Makedonii, 
Srbsku, Bělorusku, Kazachstánu, Rusku a Ukrajině. 
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doplňkovou činnost. Očekává se, že tyto aktivity jsou veřejně prospěšné, a proto mají 

výhody v placení daní. Podobně specifická je i část občanských sdružení, která mají 

uvedeno ve stanovách, že budou vykonávat veřejně prospěšné ekonomické aktivity. 

Například jde o služby, které občanská sdružení poskytují bezdomovcům nebo mladým 

lidem v „drop-in centrech“ a na jejichž poskytování dostávají dotace z veřejných rozpočtů 

(UNDP-BRC, 2006: 45). 

Ve studii je uvedeno devět charakteristik „ideálního“ sociálního podniku podle 

EMES, zároveň však autoři připouštějí, že ve zkoumaných zemích není možné vyžadovat 

splnění všech těchto znaků. Hovoří o přizpůsobené „jemnější“ definici sociálního podniku: 

„Provedené studie naznačují, že některá kritéria nejsou ve zkoumaných zemích dosud 

splněna a bude vyžadovat určitý čas, než budou moci být vyžadována (např. zapojení 

minimálního počtu placených pracovníků)“ (UNDP-BRC, 2006: 61). 

Přizpůsobená definice obsahuje tři základní ekonomické a tři základní sociální 

charakteristiky. 

 

Ekonomické charakteristiky 

1. Trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží anebo prodej služeb. Hlavním cílem 

sociálních podniků není, na rozdíl od tradičních organizací občanské společnosti, 

angažovanost v dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování finančních toků. 

Vyrábějí výrobky nebo poskytují služby lidem. Ekonomická činnost je jedním 

z hlavních důvodů jejich existence. 

2. Vysoký stupeň autonomie. Sociální podniky jsou zakládány skupinami lidí a jsou jimi 

řízeny na základě plánů, které sami vypracovávají. Mohou i záviset na veřejných 

dotacích, ale nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými institucemi nebo jinými 

organizacemi (svazy, soukromými firmami atd.). 

3. Trend směrem k placené práci. Zpočátku není nutně vyžadováno vytvoření placených 

pracovních míst. Podniky mohou v počáteční etapě vznikat na základě dobrovolné 

práce, avšak musí být jasný trend k vytváření pracovních míst. 

 

Sociální charakteristiky 

1. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti 

či specifické skupině lidí. 

2. Rozhodování není založeno na vlastnictví kapitálu, síla hlasovacího práva by neměla 

být závislá na výši vložených prostředků. Důležitými prvky jsou demokratický styl 

řízení, zapojování všech aktérů vykonávané aktivity, spolupráce s klienty či zákazníky, 

zapojení zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu a participativní 

management. 

3. Sociální podniky buď vůbec nerozdělují zisk, nebo ho mohou rozdělovat jen do určité 

míry. Lze mezi ně zahrnout i podniky, které mohou bez omezení rozdělovat vysoké 

procento zisku (50-60 %), vyloučeny jsou však ty podniky, jejichž cílem je 

maximalizace zisku. 

Na základě této přizpůsobené „jemnější“ definice sociálního podniku evropský 

výzkumný tým navrhl soubor subjektů, které v jednotlivých zemích mohou být 

považovány za sociální podniky. V České republice jsou jako právní formy sociálního 

podniku uvedeny: obecně prospěšné společnosti poskytující veřejně prospěšné služby, 

zejména v oblasti sociální, zdraví a kultury; občanská sdružení 
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Případové studie českých sociálních podniků 

Zaměření případových studií 

Struktura případových studií prezentovaná v rámci této publikace je založena 

na ekonomických a sociálních charakteristikách sociálního podniku dle EMES v plném 

znění, dále se odráží od výsledků práce expertů v rámci pracovní skupiny TESSEA – 

definice. Autorka Romana Šloufová byla členkou zmíněné pracovní skupiny. 

Zaměření výběru sociálních podniků na obecně prospěšné společnosti a občanská 

sdružení poskytující sociální služby má následující odůvodnění: 

1. Výběr občanského sdružení jako ideálního typu sociálního podniku v českém prostředí 

vychází a navazuje na výzkumnou studii vytvořenou společností EMES spolu s OSN: 

Study on Promoting the Role of Social Enterprises in CEE and the CIS (UNDP-BRC, 

2006). 

2. Zaměření druhu činnosti zkoumaných organizací na poskytování sociálních služeb a 

zaměstnávání znevýhodněných osob na trh práce je podpořeno výše zmíněnou studií 

a obecněji také v rámci dalších výzkumů společnosti EMES v rámci Evropy i celého 

světa (Nyssens, 2006: 315-319; Defourny, Develtere, Fonteneau, 2009). 

 

Realizace případových studií 

1. Etapa - studium literatury  

V první etapě práce studující přečtou klíčové texty6 vztahující se k tématu sociálního 

podnikání a sociálních podniků a vyhledají organizace vhodné pro případovou studii. 

Klíčové texty tvoří základ pro představení konceptu sociálního podniku na prvním 

setkání se studenty k předmětu Sociální ekonomika – cvičení. Po prvním setkání 

studující samostatně nastudují předepsanou literaturu a vyhledají tři zástupce 

organizací, kteří se hlásí ke konceptu sociálního podniku. 

 

2. Etapa – výběr vzorku, metodologie sběru dat 

V rámci druhého setkání k předmětu Sociální ekonomika – cvičení studující 

prezentují výběr sociálních podniků pro případovou studii, proběhne diskuse 

k nastudovaným textům, problematice výběru organizace a k metodickým 

postupům7 při sběru dat a prezentaci dat. 

 

3. Etapa – sběr dat v terénu, prezentace a odevzdání výsledků 

Ve třetí etapě práce studující získávají potřebná data v terénu, vyhodnocují je 

a vypracují závěrečnou zprávu ze svých zjištění. 

                                           
6  Seznam textů viz příloha č. 1 
7  Metodologie viz příloha č. 2 
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Literatura k zahraničnímu vymezení sociálních podniků: 

Alter, K. 2006. „Social Enterprise Models and Their Mission and Money Relationships“. In: A. Nicholls (ed.). 
Social Entrepreneurship: New Model of Sustainable Social Change. New York: Oxford University Press, s. 205-
232. 

Borzaga, C., J. Defourny. 2001. The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge. 

Bridge, S., B. Murtagh, K. O´Neill. 2009. Understanding the Social Economy and the Third Sector. New York: 
Palgrave Macmillan, s. 77-78. 

Dees, J.G., B.B. Anderson. 2006. „Framing a Theory of Social Enterpreneurship: Building on Two Schools 
of Practice and Thought”. Research on Social Enterpreneurship (1): 39-66. ARNOVA Occasional Paper Series. 

Defourny, J. 2001. „From Third Sector to Social Enterprise“. In C. Borzaga, J. Defourny (eds.). The Emergence 
of Social Enterprise. London: Routledge, s. 16-18. 

Defourny, J. 2004. „Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities“. Second Conference 
on Social Economy in the Central and Eastern European Countries "Social Entrepreneurship & Economic 
Efficiency" [online], Krakow (Poland), 27-28 October, 2004. [cit. 2010-07-25]. Dostupné z: 
<http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf>. 

Defourny, J., P. Develtere, B. Fonteneau (eds.). 2009. The Worldwide Making of the Social Economy, Inovations 
and Changes. Leuven: ACCO. 

Defourny, J., M. Nyssens. 2010. „Conception of Social Enterprise and Social Enterprenerurship in Europe and 
the United States: Convergences and Divergences“. Journal of Social Enterpreneurship 1 (1): 32-53. 
 
Kerlin, J.A. 2006. „Social Enterprise in the United States and Europe:Understanding and Learning 
from the Differences“. Voluntas 17 (3): 247–263. 

Nyssens, M. 2006. „Social enterprise at the crossroads of market, public policy and civil society“. In M. Nyssens 
(ed.). Social Enterprise. London and New York: Routledge, s. 315-319. 

Šloufová, R., M. Dohnalová. 2010. Sociální podniky v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 

Šloufová, R. 2011. „Sociální ekonomika v zahraničí“. In M. Dohnalová, L. Průša a kol. (eds.). Sociální 
ekonomika. Praha: Wolters Kluwer.  

 
UNDP-BRC, EMES. 2006. Study on Promoting the Role of Social Enterprises in CEE and the CIS [citováno 2010-
07-25]. Dostupné z:  
<http://europeandcis.undp.org/files/uploads/Social%20Enterprise%20Study_Final%20Draft_%20April%20200
6_pdf.pdf>. 

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Articles/Defourny/Defourny.Soc.ent.CEE.3.06.pdf
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II. KLÍČOVÉ STUDIJNÍ TEXTY K PRVNÍ ETAPĚ PŘÍPRAVY PŘÍPADOVÉ STUDIE SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

 

Vybrané texty k předmětu Sociální ekonomika - cvičení, představují soubor 

původních výzkumných poznatků vztahujících se k problematice sociálních podniků 

v Evropské unii, střední a východní Evropě a České republice. 

Texty představují zejména výsledky bádání výzkumné společnosti EMES, která je 

zaměřena na studium vývoje sociální ekonomiky v Evropě. Nové trendy na tomto poli 

začíná poprvé systematicky mapovat empirickým výzkumem, který byl realizován 

v rámci 15 zemí Evropské unie (Borzaga, Defourny, 2001). Výsledkem výzkumu byl 

návrh vymezení nového typu subjektu v rámci sociální ekonomiky – sociálního podniku8. 

První okruh textů obsahuje kapitoly z publikace prezentující výsledky 

zmiňovaného výzkumu. Jednotlivé kapitoly představují situaci sociálních podniků 

ve vybraných zemích: Francie, Itálie, Německo, Velká Británie, Švédsko. Tyto země se 

vyznačují dlouholetou tradicí sociální ekonomiky a v rámci pilotní studie je lze považovat 

za reprezentanty určité podoby vznikajících sociálních podniků. Ačkoliv kontext každé 

země je specifický, ve výzkumu se ukázalo několik stěžejních kategorií sociálních 

podniků: 

 Sociální podniky poskytující sociální služby, pečovatelské služby. (Francie, Itálie, 

Velká Británie) 

 Sociální podniky zaměřené na reintegraci sociálně vyloučených skupin 

a postižených prostřednictvím zaměstnávání. Sociální podniky tohoto typu 

zpravidla nabízejí stálá pracovní místa pro tyto skupiny. (Švédsko, Itálie) 

 Sociální podniky zaměřené na přechodné zaměstnávání. Nabízejí praxi a trénink 

pracovních dovedností jako předstupeň vstupu na otevřený trh práce. (Německo) 

Druhý a třetí okruh textů je zaměřen na problematiku sociálních podniků 

ve střední a východní Evropě a jejich výzkumu. Text v druhé části analyzuje kontext, 

příležitosti a omezení pro vznik sociálních podniků v této oblasti. Texty ve třetí části 

prezentují upravenou metodiku výzkumu sociálních podniků pro tuto oblast. Vybrané 

texty pocházejí z výzkumné zprávy, která je výstupem společného projektu společnosti 

EMES a Rozvojového programu OSN (UNDP) z roku 2008. 

Čtvrtý okruh textů prezentuje případové studie konkrétních sociálních podniků a 

to jak v zahraničí, tak v České republice. Studie zahraničních organizací ilustrují dobrou 

praxi sociálních podniků ve Švédsku a Velké Británii (Mészáros, 2008). Zaměřují se 

na otázky managementu, existence a samostatnosti v tržním prostředí, otázky zisku 

a další. České případové studie jsou výstupem vlastního výzkumu Katedry studií 

občanské společnosti FHS UK a jejích studentů (Šloufová, Dohnalová, 2010). Studie jsou 

koncipovány jako nástroj ověření platnosti definice sociálního podniku podle EMES 

v podmínkách České republiky. 

                                           
8 Pro pochopení konceptu sociálního podniku podle EMES odkazuji na texty v readru k předmětu Sociální 

ekonomika (přednášky). 
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Struktura klíčových textů – Sociální ekonomika cvičení 

 

Základní členění: 

 

1. Případové studie vybraných zemí západní Evropy se zaměřením na sociální 

podniky (Francie, Itálie, Německo, Velká Británie, Švédsko) 

 

2. Charakteristiky střední a východní Evropy ve vztahu k sociálním podnikům 

 

3. Výzkum sociálních podniků ve střední a východní Evropě 

 

4. Případové studie sociálních podniků 

a. Zahraničí (2 příklady) 

b. Česká republika (2 příklady) 

 

I. Okruh 

 

1. Laville, J.-L. 2001. „Social Enterprises Developing ´Proximity Service´“. 
In C. Borzaga, J. Defourny (eds.). The Emergence of Social Enterprise. London and New 

York: Routledge. (Francie) 

 

2. Borzaga, C., A. Santuari. 2001. „From Traditional Co-operatives to innovative 
social enterprises“. In C. Borzaga, J. Defourny (eds.). The Emergence of Social Enterprise. 

London and New York: Routledge. (Italie) 

 

3. Evers, A., M. Schulze-Boing. 2001. „Social Enterprises and Transitional 
Employment“. In C. Borzaga, J. Defourny (eds.). The Emergence of Social Enterprise. 

London and New York: Routledge. (Německo) 

 

4. Stryjan, Y. 2001. „The Emergence of Work-integration Social Enterprises“. 
In C. Borzaga, J. Defourny (eds.). The Emergence of Social Enterprise. London and New 

York: Routledge. (Švédsko) 

 

5. Spear, R. 2001. „A wide range of social enterprises“. In C. Borzaga, J. 
Defourny (eds.). The Emergence of Social Enterprise. London and New York: Routledge. 

(Velká Británie) 

 

II. Okruh 

 

6. Borzaga, C., G. Galera, R. Nogales. 2008. Social Enterpries: A new model 

for poverty reduction and employment generation. UNDP, EMES, s. 48-59.  

 

III. Okruh 

 

7. Borzaga, C., G. Galera, R. Nogales. 2008. Social Enterpries: A new model 

for poverty reduction and employment generation. UNDP, EMES, s. 31-33, 73-76. 

 

 

IV. Okruh 

 

a) Zahraničí 

 

8. Mészáros, P. 2008. Sociální podnikání: 10 úspěšných příkladů z Evropy. Praha: 

Nový Prostor, o.s., s. 68-93. (Basta Arbetskooperativ, Švédsko, Nykvarn) 

 

9. Mészáros, P. 2008. Sociální podnikání: 10 úspěšných příkladů z Evropy. Praha: 

Nový Prostor, o.s., s. 108-133. (Mc Sence Group, Skotsko, Mayfield) 
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b) Česká republika 

 

10. Šloufová, R., M. Dohnalová. 2010. Sociální podniky v ČR. Praha: Výzkumný 

ústav práce a sociálních věcí, s. 110-118. (SKP-CENTRUM, o.p.s.) 

 

 

11. Šloufová, R., M. Dohnalová. 2010. Sociální podniky v ČR. Praha: Výzkumný 

ústav práce a sociálních věcí, s. 92-101. (MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s.) 

 

 

Literatura: 

Borzaga, C., J. Defourny. 2001. The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge. 

Borzaga, C., G. Galera, R. Nogales. 2008. Social Enterpries: A new model for poverty reduction and 
employment generation. UNDP, EMES. 

Šloufová, R., M. Dohnalová. 2010. Sociální podniky v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 

Mészáros, P. 2008. Sociální podnikání: 10 úspěšných příkladů z Evropy. Praha: Nový Prostor, o.s. 
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III. PŘÍPADOVÁ STUDIE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ JAKO SOCIÁLNÍHO PODNIKU - METODIKA 

 

Struktura případové studie: 

 

I. Název organizace 

 

1. Charakteristika OS 

 

- datum vzniku 

- zakladatelé – zde je důležité, zda zřizovatelem je státní instituce/obec/kraj nebo 

podnik nebo soukromá/é osoby 

- adresa 

- email/webové stránky 

- vize 

- poslání 

- cíle 

- historie 

 

2. Vnitřní struktura 

 

- statutární orgány  

- organizační struktura 

 

 

II. Naplňování principů sociálního podniku 

 

1. Sledování sociálního prospěchu 

 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

 

- Zaměstnávání znevýhodněných osob a/nebo produkce zboží a služeb, které jsou 

určené specifické skupině lidí - specifikujte a popište u vybraného OS. Popis cílové 

skupiny, obecného zájmu (prospěch společnosti) a konkrétních aktivit 

(poskytovaných služeb, produkce zboží). 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů, rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 

 

 

b) Demokratické rozhodování 

 

- Sociální podnik pravidelně informuje zaměstnance o chodu podniku, výsledcích 

hospodaření a dalším jeho směřování. 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů, rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 

 

- Pracovníci mají možnost vyjadřovat se k určitým pracovním záležitostem a 

ke strategii podniku. 

Doloženo: 

rozhovory s vedoucími pracovníky organizace. 

 

- Sociální podnik cíleně rozvíjí znalosti a dovednosti svých pracovníků. 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů, rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 
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- Sociální podnik dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů, rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 

 

c) Založen z iniciativy občanů 

 

- Sociální podniky vznikají z iniciativ skupin občanů, kteří sdílí jasně určenou 

potřebu nebo záměr. 

Doloženo: 

informace na webu či v materiálech, rozhovor s vedoucím pracovníkem 

v organizaci (ideálně zakladatelem). 

 

 

2. Ekonomický prospěch 

 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

- Doloženo:  

finanční zpráva zveřejněná ve výroční zprávě. 

 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity 

  

- Ekonomická aktivita: 

i) poskytované služby  

ii) výroba zboží 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů. 

 

c) Nesení ekonomických rizik 

 

- Vlastní zodpovědnost za zisk a krach. 

Doloženo: 

podnikatelský plán. 

 

d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích 

 

- V případě, kdy je zakladatelem obec nebo soukromá instituce, musí být zajištěna 

samostatnost v rozhodování a řízení. 

- Vysoký stupeň autonomie. 

Doloženo:  

rozhovor s vedoucím pracovníkem organizace. 

 

e) Alespoň minimální podíl placené práce 

 

- Počet zaměstnanců na plný a na částečný úvazek a externí spolupracovníci 

za rok 2011 (pokud není dostupné tak o rok starší). 

- Počet dobrovolníků za rok 2011 – kolik hodin za rok odpracují a co dělají (pokud 

není dostupné tak o rok starší). 

- Zaměstnávání osob ze znevýhodněných sociálních skupin a jakých (sociální 

začleňování, integrace). 

- Pracovní podmínky a odměny za práci. 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů, rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 
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f) Možnost vícezdrojového financování 

 

- Přehled finančních zdrojů - komentář podrobný. 

 

Použijte níže uvedené rozdělení příjmů: 

veřejné zdroje: dotace, veřejné zakázky, smlouvy o poskytování služeb, ze zákona 

(nárokové financování církví), ostatní (Nadační investiční fond), daňové a poplatkové 

zvýhodnění;  

dárcovství: firemní (podpora od obchodních společností, sponzoring), podpora 

od jiných OOS (zejména od nadací a nadačních fondů), individuální (příjmy z kampaní, 

veřejných sbírek, charitativních akcí), příjmy z loterie a her, příjmy z reklamy;  

vlastní příjmy: platby za činnosti vyplývající ze statutu (o.p.s.), vlastní výdělečná 

činnost (prodej zboží nebo služeb), příjmy z majetku (pronájem nemovitostí, zařízení), 

členské příspěvky, podíly, akcie, finanční investování; 

zahraniční příjmy: evropské strukturální fondy, dary nebo finanční podpora 

od právnických i fyzických osob se sídlem mimo ČR. 

Doloženo:  

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů. 

 

3. Environmentální a místní prospěch 

 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně 

místních zdrojů 

 

– Cílové skupiny podrobně. 

– Jak spolupracují s klienty a jejich rodinami? (uspokojování přednostně místních 

potřeb). 

– Spolupráce s veřejnými a soukromými institucemi a s členy komunity. 

– Spolupráce s institucemi veřejné správy – jde o partnerství? Jak spolupracují? 

– Zapojení se do komunitního plánu poskytování sociálních služeb. 

– Spolupracující organizace – jaké (podniky, NNO, jiné) a jak probíhá spolupráce. 

– PR aktivity. 

Doloženo: 

například smlouvy, rozhovory, zápisy z jednání, výroční zprávy, marketingový 

plán atd. 

 

 

b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku 

 

- Spolupráce s klienty či zákazníky, zapojení zainteresovaných partnerů 

do rozhodovacího procesu. 

Doloženo:  

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů. 

 

 

c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 

 

- Spolupráce s dalšími OOS nebo podpora místních iniciativ a aktivit. Sociální 

podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji 

znevýhodněných oblastí. 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů. 
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d) Inovativní přístup a řešení 

 

- Inovace podle P. Schumpetera.  

a) zavádění nových výrobků/služeb nebo výrobků/služeb nových kvalit; 

b) zavádění nových výrobních metod;  

c) otvírání nového trhu;  

d) reorganizace oblasti aktivit. 

Doloženo: 

z výročních zpráv nebo z jiných dokumentů, rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 

 

e) Zohledňování ekologických aspektů 

 

Jsou činnosti sociálního podniku v souladu se zásadami ochrany životního 

prostředí? 

Například má sociální podnik politiku nebo plán udržitelnosti/ udržitelného 

rozvoje; má v oblasti udržitelného rozvoje nějaké zvláštní postupy vedení a řízení, které 

byste identifikovali jako dobrou praxi; monitoruje sociální podnik svoji výkonnost 

v oblasti udržitelného rozvoje a zpracovává o ní zprávy, sociální podnik je držitelem 

certifikátu(ů) potvrzující, že jeho činnosti jsou v souladu se zásadami udržitelného 

rozvoje; provádí audity spotřeby zdrojů/ hospodaření v oblasti energetiky, 

vodohospodářství nebo odpadového hospodářství; všichni pracovníci znají podnikový 

systém sběru odpadů; v sociálním podniku je zaveden program na úsporu energií (např.: 

„zhasínací kampaň“); sociální podnik podporuje využívání veřejné dopravy, pěší chůzi 

a jízdu na kole (a nevyžaduje, aby pracovníci využívali pro svou práci auta); informuje 

své zaměstnance o příkladech dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany 

životního prostředí; sociální podnik se dělí o některá svá zařízení/prostory s místními 

komunitními agenturami nebo NNO, apod. Pokud budou součástí činností sociálního 

podniku mimořádné aktivity, které výrazně přispějí k udržitelnému rozvoji (ke zlepšení 

stavu životního prostředí, k posílení sociální soudržnosti a stability nebo k posilování 

konkurenceschopnosti ekonomiky) je možno je popsat v tomto bodě: například: aktivity, 

které povedou k odstranění starých ekologických zátěží; využívání energie 

z obnovitelných zdrojů; přínos pro lesní hospodářství (např. výsadba stromů); obnova 

přirozeného vodního režimu krajiny; zvýšení povědomí a informovanosti 

o environmentálních otázkách relevantních pro soukromý a profesní život občanů. 

 

 

Závěr  

 

Vlastní úvaha studenta zda je existence popisované obecně prospěšné společnosti 

dlouhodobě udržitelná, jaké faktory (vnitřní/vnější) k tomu přispívají.  
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IV. PŘÍPADOVÉ STUDIE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ – OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 

 

1. případová studie: Fokus Praha, o.s. 

Vypracovaly: Kristýna Svatá, Alžběta Králková 

 

I. Název organizace 

 Fokus Praha, o.s. 

 

1. Charakteristika OS 

 

Datum vzniku 

 Fokus – Sdružení pro péči o duševní zdraví vznikl v roce 1990, následnická 

organizace Fokus Praha byla založena o dva roky později, tedy v roce 1992 

(Fokus, 2010b). 

Zakladatelé 

 Zakladateli jsou soukromé osoby (Fokus, 2012b). 

Adresa 

 Dolákova 24, 181 00 Praha 8 

Email/webové stránky:  

 fokus@fokus-praha.cz / http://www.fokus-praha.cz/ 

Vize (organizace nemá psanou vizi). 

Poslání 

 „Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně 

zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Posláním Fokusu 

Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život 

a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti“ (Fokus, 2010b). 

 

Cíle 

 „Cílem námi poskytovaných služeb je podpořit lidi se zkušeností s duševní nemocí 

ve schopnosti: 

• žít ve společnosti, tzn. mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci 

• určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné stránky 

• mít životní perspektivu a existenciální jistoty 

• mít uspokojené základní materiální potřeby 

• starat se o své zdraví a léčit se 

• využívat kulturních a volnočasových institucí, vzdělávat se“ (Fokus, 

2010b). 

 

Historie 

 Zárodky Fokusu vznikají již před listopadem 1989, sdružení samo pak bylo 

oficiálně založeno až v roce 1990. Sdružení založilo několik zařízení, z důvodu 

obtížnosti řízení rozsáhlých aktivit byla tato zařízení však od Fokusu oddělena. 

V Praze byl v roce 1992 založen Fokus Praha, který převzal správu pražských 

zařízení. Vedle regionálních organizací zůstalo sdružení Fokus jakousi zastřešující 

organizací. Ačkoli byl Fokus Praha založen oficiálně v roce 1992, pražská zařízení 

fungují již od roku 1990, hlásí se zaměstnanci Fokusu Praha k roku 1990 jako 

k roku zrodu organizace (Fokus, 2010b). 

 

mailto:fokus@fokus-praha.cz
http://www.fokus-praha.cz/
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2. Vnitřní struktura: 

 

Statutární orgány 

Statutárním orgánem je Rada Sdružení – tato Rada jedná jménem Sdružení 

ve všech věcech. Rada má devět členů (Fokus, 2006). 

 

Organizační struktura 

Orgány Sdružení jsou Valná hromada Sdružení a Rada Sdružení, Rada může 

zřizovat iniciační a poradní sbory, jejichž úkolem je zajištění vysoké odborné úrovně její 

činnosti (Fokus, 2006). Nejvýše postaveným vedoucím zaměstnancem je ředitel 

Sdružení, který je však odpovědný Radě z výkonu své funkce, dále ji musí informovat 

o všech podstatných věcech, týkajících se Sdružení (Fokus, 2006). 

 

II. Naplňování principů sociálního podniku 

 

1. Sledování sociálního prospěchu 

 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

 

Cílovou skupinou organizace jsou dospělí lidé s dlouhodobými psychickými 

problémy (Fokus, 2010b). Fokus Praha, o.s., jim poskytuje tyto sociální služby: 

 Služby sociální a pracovní rehabilitace – cílem těchto služeb je příprava klientů 

na postupný návrat do běžného života. To je jim umožňováno za pomoci 

komunitních týmů, které provází klienta systémem služeb, jež Fokus Praha nabízí. 

Jedná se především o poradenství, podporu bydlení a podporu zaměstnávání, 

klientům jsou poskytovány sociálně terapeutické dílny, skrz centrum denních 

aktivit je klientům nabízeno příjemné trávení volného času, organizace nabízí i 

služby Krizového týmu, který je možno volat v neočekávaných situacích (Fokus, 

2010b). 

 Zdravotní služby - organizace poskytuje klientům a jejich rodinám psychiatrickou, 

psychologickou, psychoterapeutickou péči, dále i expresivní terapii9 (Fokus, 

2010b). 

 Svépomocné aktivity – v rámci svépomocných aktivit si znevýhodnění lidé 

navzájem poskytují podporu. Děje se tak jednak při vydávání časopisu Libušinka 

a během programu Mosty (Fokus, 2010b). 

 Zaměstnávání v sociálních firmách – organizace nabízí klientům pracovní 

uplatnění na tréninkových chráněných místech, na chráněných místech 

a v sociálních firmách. Fokus Praha provozuje dvě sociální firmy – Junův statek 

a Zahradu (Fokus, 2010b). 

 

 

b) Demokratické rozhodování 

Fokus Praha informuje pravidelně své zaměstnance i širokou veřejnost pomocí 

výročních zpráv, jež každoročně vydává. V těchto zprávách se jednak nachází informace 

o chodu podniku, výsledcích hospodaření, vyplývá z nich celkem jasně i budoucí 

                                           
9  Tato terapie podporuje a rozvíjí tvůrčí potenciál lidí s psychiatrickou diagnózou ale i lidi bez této diagnózy 

(Fokus, 2010b: 9). 
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směřování (Fokus, 2010b). Dalším zdrojem informací jsou webové stránky. Jestli ovšem 

mají pracovníci možnost vyjadřovat se k určitým pracovním záležitostem, se nám 

nepodařilo zjistit. 

Fokus Praha cíleně rozvíjí znalosti a dovednosti svých pracovníků, vzdělává však 

i odbornou veřejnost, pracovníky státní správy a další. Pro výše jmenované pořádá kurzy 

a semináře, jejichž cílem je rozšířit vzdělávání odborných pracovníků. V roce 2010 

proběhlo 28 kurzů a proškoleno bylo více než 450 osob (Fokus, 2010b: 23-24). 

Sdružení má zpracován etický kodex, který musí podepsat každý pracovník 

po přijetí do zaměstnání ve Fokusu. Toto se týká i externích zaměstnanců a 

dobrovolníků. V první části kodexu jsou rozebrány hlavní etické zásady – pracovník by se 

podle kodexu měl zdržet sexuálního jednání, konzumace alkoholu a braní ostatních 

návykových látek, finančních a hmotných směn. Dále kodex rozebírá požadované kvality 

pracovníka, zodpovědnost k příjemci služeb, týmovou spolupráci a profesní vztahy, 

zodpovědnost k organizaci (Fokus, 2005). Kromě etického kodexu má organizace 

zpracován i dokument zvaný Filosofická východiska, ve kterém jsou rozepsány jednotlivé 

principy, jimiž se Fokus řídí (mj. se jedná o důstojnost, rovnost, soukromí apod.) (Fokus, 

2012a). 

 

c) Založen z iniciativy občanů 

Fokus Praha vznikl z iniciativy občanů – většinou se jednalo o pracovníky denních 

stacionářů, kteří měli podobný pohled na věc v oblasti poskytování péče psychicky 

nemocným lidem – připadalo jim, že těmto lidem je poskytována nedostatečná pomoc, 

proto se rozhodli sdružení založit. V roce 1989 se rozběhl první pracovně rehabilitační 

program v Domečku v Troji pod Výzkumným ústavem Psychiatrickým (Fokus, 2012b). 

 

2. Ekonomický prospěch 

 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

V roce 2010 dosáhl Fokus o.s. ve výnosech celkem 55 497 tis. Kč a ve výroční 

zprávě uvádí, že tržby jsou používány na částečnou úhradu nákladů spojených 

s provozem sociálních firem a chráněných pracovních dílen. Dále jdou finance 

samozřejmě na platy zaměstnanců, kterých měli k 31. 12. 2010 240 v hlavním 

pracovním poměru, z nich pak 154 osob bylo se zdravotním postižením (Fokus, 2010b: 

39). Sociální firma Zahrada v roce 2010 navíc získala 80 000 Kč od MČ Praha 7, peníze 

hned využila na nákup potřebného nářadí (Fokus, 2010b: 13). 

 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity 

Organizace vykonává následující prospěšné služby: 

 

- Terénní sociální služby (tři komunitní týmy regionů) 

- Příprava na práci a zaměstnávání (tři sociální firmy, čtyři chráněné dílny, dvě 

sociálně – terapeutické dílny a centrum programů podpory zaměstnávání) 

- Služby bydlení (čtyři chráněná bydlení a podpora samostatného bydlení) 

- Centra denních aktivit (čtyři) 

- Zdravotní služby (denní sanatorium, expresivní terapie) 

- Svépomocné aktivity (program Mosty, časopis Libušinka) 
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Mezi doplňkovou činnost sdružení patří: Výrobky z chráněných dílen. 

 

Projekt sociální firmy Zahrada pak poskytuje zahradnické služby jako: údržba a 

realizace menších zahrad, výsadba rostlin i vzrostlých keřů a stromů, odplevelování, 

sekání trávy a udržování veřejné zeleně (Fokus, 2010b: 13). 

 

c) Nesení ekonomických rizik 

Vše je dohlíženo Valnou hromadou – nejvyšším orgánem sdružení. Ta rozhoduje 

o ekonomických a koncepčních otázkách na základě podkladů Rady sdružení. Tudíž zde 

funguje i demokratické rozhodování. Podněty k řešení dávají i členové sdružení, tudíž 

na nich závisí finanční udržitelnost a životaschopnost při zabezpečování potřebných 

zdrojů (Fokus, 2006). Také pravidelně dělají cashflow. 

 

d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích 

U zrodu občanského sdružení v roce 1990 stála skupina přátel, zejména těch, 

kteří pracovali v denních stacionářích a dále jejich přátel. I dnes jsou vedoucími 

soukromé osoby, nikoliv obec či soukromá instituce. Zajištěna je tak nezávislost 

v rozhodování. Závislost probíhá pouze na penězích z veřejného rozpočtu, na státních 

dotacích, jenže bez těchto příjmů by organizace těžko fungovala a případně by bez této 

podpory neměli uživatelé tak nízké poplatky za některé služby (praní prádla atp.) (Fokus, 

2012b). 

 

e) Alespoň minimální podíl placené práce 

Celkový počet zaměstnanců v celém sdružení Fokus byl v roce 2010 240 osob 

na plný pracovní úvazek, z čehož 154 bylo osob se zdravotním postižením. V sociální 

firmě Zahrada bylo na začátku roku 10 zaměstnanců, poté patnáct a na konci roku 14. 

Na konci roku dva odešli, jeden přešel do jejich chráněné dílny Trojský vršek. Pracovní 

zátěž zaměstnancům zvýšili, někteří pracovali i šest hodin denně. Zvýšila se i kvalita 

jejich práce, dostávali tedy vyšší mzdy a byli tak více motivovaní. 

 

Sociální firma Zahrada spolupracuje s centrem Sámovka, chráněným bydlením 

pro bývalé klienty dětských domovů. Ty zaměstnává na 3 nebo 5 měsíců. Cílem je naučit 

je chodit včas a pravidelně do práce, aby byli schopni integrace na volný trh práce – 

to se povedlo u dvou ze tří klientů. 

 

V roce 2010 postupně Zahrada zaměstnala 17 zaměstnanců ze znevýhodněného 

prostředí. 

 

K těmto zaměstnancům jsou vždy nápomocni dva profesionální zahradníci – 

ovšem se silně vyvinutým sociálním cítěním (Fokus, 2010a). 

 

K využívání dobrovolníku ve firmě Zahrada není nutnost. Obecně v programech 

Fokusu participovalo v roce 2010 11 dobrovolníků a dále stážisti (Fokus, 2010b: 24). 

 

f) Možnost vícezdrojového financování 

Občanské sdružení využívá vícezdrojového financování, velmi podrobně 

ho přikládá ve výroční zprávě. Z výroční zprávy z roku 2010 vyplývá, že největší objem 

peněz sdružení získalo ze státních dotací, resp. od Ministerstva práce a sociálních věcí, 

celkem 22 288 tis. Kč, což činilo 40 procent celkového příjmu. Peníze sdružení putovaly 

i z dalších veřejných zdrojů, dále soukromých zdrojů, ve zprávě nejsou zmíněny žádné 
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příjmy ze zahraničí, ani ze strukturálních fondů. Samotná sociální firma Zahrada získala 

v místě svého působiště od místní městské části Praha 7 – Trója grant ve výši 80 000 Kč 

(Fokus, 2010b: 13). 

 

veřejné zdroje: Z veřejných zdrojů jde největší část dotací na poskytování 

sociálních služeb (týká se dotací od MPSV). Dále sdružení získává dotace od úřadů práce, 

které přispívají na provoz chráněných dílen a zaměstnávání lidí s OZP. Dotace získávají 

i od městských částí a obcí, ostatních ministerstev. Příspěvek mají od hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje. Velká částka – 939 tis. Kč. je uvedena pod položkou „dotace – 

ostatní“. 

 

dárcovství: Sdružení uspořádalo benefice a několik koncertů, nicméně tyto 

výtěžky nejsou explicitně ve finanční zprávě zmíněny. Na rozdíl např. od příspěvků – 

nejen členských ale i příspěvků, resp. darů od nadací, MČ a obcí – celkem 746 tis. Kč. 

 

vlastní příjmy: Vlastní příjmy představují úhrn peněz z poskytovaných služeb 

a prodávaných výrobků a přehled vypadá takto: tržby za vlastní výkony -  tedy 

poskytování zdravotní péče, pronájem bytů, sociální služby klientů a ostatní (14 256 tis. 

Kč) a tržby za výrobky a práci klientů sociálních firem a chráněných pracovních dílen 

(4 559 tis. Kč). Dále sdružení mělo tržby ze vzdělávání, které činily 1 172 tis. Kč (Fokus, 

2010b: 39, 44-45). 

 

3. Environmentální a místní prospěch 

 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně 

místních zdrojů 

Klienti či uživatelé služeb Fokus Praha jsou dospělí lidé s dlouhodobými 

psychickými problémy, jedná se převážně o tyto problémy - organické duševní poruchy 

včetně symptomatických, poruchy psychiky a chování vyvolané účinkem psychoaktivních 

látek, schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, poruchy nálady (afektivní 

poruchy), neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, 

behaviorální syndromy spojené s fyziologickými a somatickými poruchami, poruchy 

osobnosti a chování u dospělých, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, 

poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci. V roce 2010 měl 

Fokus Praha celkově 1884 klientů, z toho 47,1 % žen a 49,9 % mužů (zbytek nezjištěn) 

(Fokus, 2010b: 35). 

 

Pro klienty a jejich rodiny nabízí Fokus aktivity Denního sanatoria, které poskytuje 

psychiatrickou, psychologickou, psychoterapeutickou péči. K neformálnímu setkávání 

klientů, rodin, zaměstnanců Fokusu, obyvatel Prahy 6 a výtvarníků dochází v Galerii, což 

je prostor určený pro vzájemné poznávání a obohacování (Fokus, 2010b). 

 

Fokus Praha spolupracuje s institucemi veřejné správy, například s Magistrátem hlavního 

města Prahy jednal o nových prostorech, s jednotlivými městskými částmi Prahy 

(zejména s Prahou 8, Prahou 2, Prahou 6, Prahou – Trója) a s některými středočeskými 

obcemi (např. s Mělníkem) spolupracoval i na komunitním plánování. 

Blízkou spolupráci rozvinul Fokus Praha s  neziskovými organizacemi, jež se věnují 

poskytování sociálních či zdravotních služeb pro lidi s dlouhodobými psychickými 

problémy. Jedná se konkrétně o tyto organizace: Baobab o.s., Bona o.p.s, 

Eset – Help, o.s., Green Doors o.s., VIDA o.s. Spolu s občanským sdružením 

Fokus Praha vytváří tyto organizace uskupení KOS, jehož cílem je např. slaďování 

postupů a způsobů práce na společných setkáních pracovníků v přímé péči, zprovoznění 

společného informačního portálu pro problematiku péče o duševní zdraví, zlepšení 

spolupráce v případě konkrétního klienta a další. Uskupení KOS spolupracuje 

s Psychiatrickou léčebnou Bohnice (Fokus, 2010b: 25). Společně se sociálními firmami 
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Café Therapy, Modrý domeček, Café Rozmar a kavárnou Vesmírna založil Fokus Praha 

Platformu sociálních firem, jejímž cílem je šířit příklady dobré praxe a šířit síť sociálních 

firem v ČR (Fokus, 2010b: 26). 

Fokus Praha je dále členem celorepublikového sdružení Fokus, dále SKOKu 

(Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální 

a zdravotně sociální oblasti), Asociace komunitních služeb, Asociace denních stacionářů 

a krizových center, prostřednictvím Fokusu ČR také Rady humanitárních organizací 

(Fokus, 2010b: 25)  

V roce 2010 se Fokus Praha snažil dostat do podvědomí veřejnosti hlavně v rámci 

oslav, které pořádal k oslavě 20. výročí založení Fokusu – Sdružení pro péči o duševní 

zdraví. V Rámci těchto oslav uspořádal Fokus Praha tři zahradní slavnosti – určené jak 

pro své členy, tak pro širokou veřejnost (Fokus, 2010b: 29). 

 

b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku 

V žádných dokumentech (stanovách, výročních zprávách) se o spolupráci s klienty 

či zákazníky v rozhodovacím procesu nepíše. 

 

c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 

Fokus Praha se na základě spolupráce s dalšími organizacemi snaží ovlivňovat a 

zlepšovat systém psychiatrické péče, zdravotní péče a systém sociálních služeb. S tímto 

cílem založilo s podobně zaměřenými neziskovými organizacemi uskupení KOS (viz výše), 

jednak s jinými sociálními firmami založilo platformu sociálních firem (viz výše) (Fokus, 

2010b: 25-26). 

 

d) Inovativní přístup a řešení 

V projektu sociální firmy Zahrada se jedná o plnění zahradnických služeb, tedy 

nedochází k inovacím. V rámci celého sdružení fungují dvě inovativní aktivity. Tou první 

je projekt „Blázníš? No a!“, který byl finančně a mediálně podpořen firmou Johnson 

Johnson, a se kterým oslovili několik středních škol. Druhým významným projektem je 

ten s názvem „I my jsme občané“ zaměřený na vzdělávání úředníků veřejné správy 

v oblasti komunikace s postiženými lidmi (Fokus, 2012b). 

 

e) Zohledňování ekologických aspektů 

Samotná činnost sociální firmy Zahrada spočívá ve šlechtění a udržování 

kultivované přírody. Bohužel podrobnější informace například o ekologickém provozu 

sdružení či o šetrném využívání energie, recyklování atd. není možné zjistit, jelikož 

vedoucí P. Jiráňová s námi nemá čas jakkoliv komunikovat. 

 

Závěr  

 

Sdružení Fokus působí již více než dvacet let a za tuto dobu se rozvinulo 

do mohutné podoby, čítající několik typů poskytovaných služeb, prodávaných výrobků. 

Mezi její výrazné aktivity kromě všech možných forem pomoci duševně nemocným patří 

i sociální firmy, jejichž prostřednictvím se sdružení daří osoby ze znevýhodněného 

prostředí nebo s nějakým druhem duševní nemoci integrovat a leckdy je umístit 

i na pracovním poli volného trhu. Sdružení je dost závislé na dotacích z veřejných zdrojů, 

které jsou však rok od roku snižovány. Jak sami členové sdružení uvádějí na webových 

stránkách, evropské projekty se jim nedaří získávat, vzhledem k často nekalé 

konkurenci, jež bohužel přibývá. Sdružení letos skončilo s finanční ztrátou. Díky jeho 

aktivitám nejen v Praze ale i v jejím širším okolí se může alespoň trochu spoléhat 

na pomoc od lokálních institucí, ideální by však bylo nalézt nějakého silného stabilního 

podporovatele. Dá se však očekávat, že se firma vzhledem ke své dlouholeté působnosti 
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a fundovaným a užitečným programům bude držet i nadále. Pakliže zmíníme sociální 

firmu Zahrada, tedy jeden z výrazných projektů sdružení Fokus, musíme uvést, že se 

jedná o nadmíru fungující podnik, který se zřejmě v krátké době stane finančně 

soběstačným. Vytvořil si dobré jméno, mezi jeho stálé klienty patří např. pražská 

Botanická zahrada, a zákazníků mají stále více (Fokus, 2012b). Jistým potvrzením 

množství práce může být i nedostatek času vedoucí P. Jiráňové na námi navrhovanou 

schůzku. 
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2. případová studie: Etincelle, o.s. 
 

Vypracovaly: Kristýna Dvořáková, Lenka Střižíková 

 

I. Název organizace 

Etincelle, o.s. 

 

1. Charakteristika OS 

 

Datum vzniku: Občanské sdružení Etincelle bylo založeno na podzim roku 2005 

(Etincelle, 2012f). 

 

Zakladatel: Mgr. Jakub Knězů, který je rovněž jejím ředitelem (Rozhovor). 

 

Sídlo: Žižkova 288, 272 01 Kladno (Etincelle, 2012c). 

 

E-mail: etincelle@etincelle.cz (Etincelle, 2012c). 

 

Webové stránky: www.etincelle.cz (Etincelle, 2012c). 

 

Poslání: Občanské sdružení Etincelle má dvě základní a odlišná poslání. První je 

podpora investigativních novinářských projektů, zaměřených především na analýzu 

hospodaření s penězi z veřejných rozpočtů. Toto poslání by mělo být realizováno 

především pomocí provozování neziskových webových stránek soustředících se 

na zpřístupňování dokumentů a obecně informací o státních zakázkách apod. Druhým 

posláním je pomáhat klientům ústavů sociální péče po celém území České republiky 

s důrazem na aktivity v regionu Středočeského kraje a hlavního města Prahy (Etincelle, 

2012h). (Vizi sdružení nemá definovanou). 

 

Cíle: Cílem sdružení Etincelle, o.s. je zajišťovat projekty podporující vývoj osob 

s mentálním a fyzickým handicapem, jejich začleňování do společnosti/podpora sociální 

inkluze, pořádání kulturních a společenských akcí ve vzájemné spolupráci s poskytovateli 

sociální péče, hledání a umísťování sponzorských darů a jiných forem podpory(Etincelle, 

2012f). 

 

Historie: Etincelle, o.s. bylo založeno v roce 2005 soukromou osobou a zpočátku 

se soustředilo hlavně na vzdělávání lidí s mentálním postižením. Díky evropským dotacím 

provozovalo projekty zaměřené na počítačovou gramotnost, keramickou dílnu apod. 

Vedení si však uvědomovalo, že umí tyto znevýhodněné osoby sice vzdělávat, ale neví, 

co pro ně udělat dál, jak „prodat“ jejich nově nabyté znalosti a dovednosti. Rozhodli se 

jim tedy nabízet reálná pracovní místa. Etincelle, o.s. se stalo „matkou“ obecně 

prospěšné společnosti Startujeme, o.p.s., která byla založena, protože občanské sdružení 

nepředstavovalo ideální právní formu pro sociální podnikání z důvodu nedostatečné 

legislativní podpory a nedostatečné transparentnosti. Startujeme, o.p.s. se tak stala lepší 

cestou pro sociální podnikání. V současné době pod Etincelle, o.s. funguje úklidová firma 

působící na Kladně a v Praze. Dále biofarmy v Ledcích a Psárech. Startujeme, o.p.s., 

provozuje Pekárnu Na Návsi v Jílovém u Prahy a kavárny Bez Konce ve Slaném 

a v Kladně (Rozhovor). 

 

2. Vnitřní struktura: 

 

Statutární orgán: Orgány sdružení tvoří valná hromada a představenstvo. Valná 

hromada je nejvyšším orgánem a skládá se ze všech členů sdružení, svolává se podle 

potřeby nebo z podnětu nejméně 2 členů představenstva nebo nejméně 10-ti členů 

Etincelle, o.s. Řídí ji člen, který byl zvolen jako její předseda. K platnému usnášení je 

mailto:etincelle@etincelle.cz
http://www.etincelle.cz/
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nutná 100% účast členů. Do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů 

představenstva a projednání zprávy o činnosti Etincelle, o.s. Představenstvo je výkonný 

orgán Etincelle, o.s. a je voleno valnou hromadou na dobu deseti let. Představenstvo volí 

ze svého středu předsedu a místopředsedu. Do kompetence představenstva náleží 

zejména rozhodovat o další činnosti Etincelle, o.s., o provozních a finančních 

záležitostech včetně rozpočtu pro příslušný kalendářní rok, případné podnikatelské 

činnosti, změně stanov, přijetí nového člena, vyloučení člena, výši členských příspěvků. 

Představenstvo odpovídá za řádné finanční a majetkové hospodaření Etincelle, o.s. 

(Etincelle, 2012h). 

 

Organizační struktura: V současnosti je ředitelem a předsedou představenstva 

Mgr. Jakub Knězů. Dále je zde projektová manažerka Darina Černá a provozní ředitel a 

projektový manažer Roman Černý. V rámci fungování biofarmy má sdružení vedoucího 

biofarmy v Ledcích Miloslava Šustu (Etincelle, 2012f). 

 

II. Naplňování principů sociálního podniku 

 

1. Sledování sociálního prospěchu 

 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

 

Etincelle, o.s. zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce. Prvním z projektů 

je úklidová firma, jejímiž zaměstnanci jsou osoby s mentálním postižením. Úklidová 

firma se stará o pořádek na ulicích města Kladna a městské části Praha 9. Zaměstnanci 

pracují na směny, přičemž na Kladně vždy pracuje směna s jedním asistentem a šesti 

zaměstnanci s mentálním postižením a v Praze 9 je to vzhledem k menší kapacitě auta 

jeden asistent a čtyři mentálně postižení zaměstnanci (Rozhovor). 

 

Druhým projektem je ovčí farma v Ledcích u Slaného, kde v současné době 

pracuje deset osob s mentálním postižením a dva pracovní asistenti. Tým se stará celkem 

o asi padesát ovcí, skleník a pole, kde pěstují zeleninu v bio kvalitě. Sdružení zároveň 

provozuje ještě druhou farmu, a to v Psárech, kde také chovají ovce, ovšem činnost 

bohužel pomalu upadá z důvodu nedostatku finančních prostředků. Činnost Etincelle, o.s. 

prospívá jak specifické skupině lidí (lidé s mentálním postižením), tak zároveň celé 

společnosti (zaměstnávání znevýhodněných osob, prodej bio výrobků, úklid veřejných 

prostranství) (Etincelle, 2012b). 

 

b) Demokratické rozhodování 

 

Občanské sdružení informuje zaměstnance pravidelně o chodu podniku. Jsou zde 

však rozdíly mezi „zdravými“ a mentálně postiženými zaměstnanci. Mentálně postižené 

zaměstnance vedení informuje jen v určité míře. Například o hospodaření podniku a 

finančních záležitostech informuje Etincelle, o.s. jen zdravé zaměstnance. Je to z toho 

důvodu, že mentálně postižení zaměstnanci nemají o penězích přehled, nechápou 

souvislosti a neznají hodnotu peněz (například kovové mince mají pro tyto zaměstnance 

větší hodnotu než bankovky, protože jsou těžší…). Ve finančních záležitostech jsou tedy 

„zdraví“ zaměstnanci více informováni a zároveň mají možnost se k hospodaření vyjádřit 

(Rozhovor). 

 

Naopak, co se týká například složení pracovních týmů nebo přehazování si směn, 

jedná vedení se všemi stejně, mohou říci své požadavky, pokud nejsou spokojeni se 

složením pracovních týmů apod. Dále jsou pravidelně pro všechny zaměstnance 

pořádány porady, kde se mohou vyjádřit k čemukoliv, co se týká práce a podniku. Vedení 

se jim vždy snaží vyjít vstříc (Rozhovor). 
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Zároveň jsou pro zaměstnance organizovány různé semináře a workshopy, kde 

mohou zlepšovat své znalosti a dovednosti. Tyto aktivity probíhají většinou pod záštitou 

organizace Startujeme, o.p.s., která provozuje kavárny. Jsou to například semináře 

o přípravě kávy a další (Rozhovor). 

 

Základním etickým principem tohoto sdružení je myšlenka integrace a potřeba 

poskytnout příležitost ke vzdělání a zaměstnání také znevýhodněným osobám – lidé 

s mentálním či fyzickým handicapem jsou plnohodnotnou součástí společnosti. Etincelle, 

o.s. pracuje ve prospěch těchto lidí, ve prospěch jejich vzdělávání a začleňování na volný 

trh práce (Etincelle, 2012e). Integrace funguje velmi dobře, spolu s mentálně či tělesně 

postiženými osobami pracují také „zdraví“ zaměstnanci. 

 

c) Založen z iniciativy občanů 

 

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy zakladatele a ředitele Mgr. Jakuba Knězů 

(Rozhovor). 

 

2. Ekonomický prospěch 

 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

 

Zisk Etincelle, o.s. je používán primárně k zaplacení mezd zaměstnanců a rozvoji 

sociálního podniku, je to ovšem propojeno i s plněním veřejně prospěšných cílů 

(Rozhovor). 

 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity 

 

i) poskytované služby 

 

Sdružení zajišťuje úklid veřejných prostranství v Kladně a Praze 9 (rozjíždí se 

spolupráce s městskými částmi Praha 1, Praha 5 a Praha 6). Celoročně se jedná zejména 

o: ruční úklid pěších komunikací, ruční dočišťování pěších komunikací, mimořádné úklidy 

veřejných ploch (jarní úklidy, KÚK akce, povodně), likvidace černých skládek, zimní 

údržba pěších komunikací, mechanizovaný sběr psích exkrementů, vývoz odpadkových 

košů, vývoz speciálních košů na psí exkrementy, mytí městského mobiliáře (koše, 

lavičky), údržba městského mobiliáře, ruční úklid veřejných ploch zeleně, hrabání listí, 

jarní úklid veřejných zelených ploch, sekání porostu křovinořezem, odstraňování 

náletových dřevin, úklid kontejnerových stání. 

 

Zaměstnanci jsou především klienti kladenského domova Zahrada. Projekt 

kladenského magistrátu a občanského sdružení Etincelle je přínosný pro obě strany. 

Především pak pro pracovníky Etincelle, o.s., kteří mají jinak velmi ztížené možnosti, jak 

najít pracovní uplatnění (za loňský rok uklidili celkem 359 158 m2 zeleně a 270 386 m2 

chodníků) (Etincelle, 2012i). 

 

ii) výroba zboží  

 

Sdružení provozuje ovčí farmu v Ledcích a v Psárech, kde chová celkem padesát 

ovcí. Následně pak prodává jehněčího maso v bio kvalitě, pěstuje a prodává také 

zeleninu. Zájemci mají rovněž možnost adoptovat ovci (Etincelle, 2012b). 

 

c) Nesení ekonomických rizik 

 

Za ekonomická rizika sociálního podniku je zodpovědný zakladatel a zároveň 

ředitel organizace (Rozhovor). 
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d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích 

 

Organizace má vysoký stupeň autonomie, vzhledem k tomu, že byla založena 

soukromou osobou. Je tedy samostatně výdělečně činná. Jinak je závislá zejména 

na dotacích od Krajského úřadu Středočeského kraje a Evropského sociálního fondu 

(Rozhovor). 

 

e) Alespoň minimální podíl placené práce 

 

Etincelle, o.s. zaměstnává jak zdravé osoby, tak i osoby sociálně znevýhodněné, 

a to osoby s mentálním postižením. Uzavírány jsou pracovní smlouvy na dobu určitou 

či neurčitou, které v případě mentálně postižených zaměstnanců, kteří nemají 

svéprávnost, uzavírá opatrovník, pokud mají svéprávnost, tak je uzavírají sami. Pracovní 

podmínky jsou shodné pro všechny zaměstnance, organizace se snaží nedělat rozdíly. 

Zaměstnanci s mentálním postižením mají nižší odměnu za práci než zdraví pracovníci 

vzhledem k tomu, že zvládnou méně práce. Občanské sdružení Etincelle zaměstnává 

v roce 2012 celkově 46 lidí na plný či částečný úvazek. Všechny osoby se zdravotním 

postižením jsou zaměstnány buď na 0,5; 0,7 nebo 0,8 úvazku. Obecně prospěšná 

společnost Startujeme, zaměstnává 40 lidí. Během roku dochází k mírné fluktuaci 

zaměstnanců. Dobrovolníci ve sdružení nepracují vůbec. Údaj za rok 2011 se bohužel 

nepodařilo zjistit. 

 

Zaměstnanci dostávají mzdu každý měsíc dle pracovní smlouvy. Organizace jim 

také poskytuje pracovní oblečení (zimní – letní verze), trička, džíny, zástěry. Zdravým 

zaměstnancům je umožněno nakupovat vlastní produkty za sníženou cenu, získávají 

firemní mobily, počítače a notebooky. Dále jsou jim poskytovány další benefity. Pokud 

pracují ve sdružení déle než rok, zaměstnavatel jim přispívá na penzijní připojištění 

(Rozhovor). 

 

f) Možnost vícezdrojového financování 

 

veřejné zdroje: Organizace čerpá příspěvky od Krajského úřadu Středočeského 

kraje, které jsou nárokovatelné ze zákona. Sociální podnik totiž zaměstnává více než 

50% zaměstnanců s postižením. Úřad práce nyní proplácí na jednoho zaměstnance 

mzdové náklady do výše 8 000 Kč, ale od června 2012 bude tato částka nižší. 

 

dárcovství: Organizace získává firemní podporu od obchodních společností, která 

ale bývá nepravidelná. Jedná se například o společnosti: Fragment, Dyka – plastové 

potrubní systémy, Renault ČR, a.s., Pojišťovna VZP, a.s. a další. Podpora od jiných 

organizací občanského sektoru přichází především od Startujeme, o.p.s., jehož 

zakladatelem je sdružení Etincelle, o.s., dále například Nadační fond J&T. Před Vánoci 

jsou pořádány charitativní akce jako například bazar oblečení pod záštitou časopisu 

Harper´s Bazaar, kde je prodáváno vyřazené oblečení celebrit. 

 

vlastní příjmy: Organizace získává vlastní cestou finance formou členských 

příspěvků, prodejem služeb – úklidy v Kladně a Praze 9, prodejem zboží – jehněčí maso, 

biozelenina na farmě v Ledcích (v menší míře i v Psárech), výrobou kalendářů, mašlí, 

tašek, stánek na Husitských slavnostech - prodej výrobků zaměstnanců. 

 

zahraniční příjmy: Sdružení získává dotace z evropských fondů – Evropský sociální 

fond - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, což je nejdůležitější příjem 

sdružení (Rozhovor). 
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3. Environmentální a místní prospěch 

 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně 

místních zdrojů 

 

Cílovými skupinami sdružení jsou osoby s mentálním a fyzickým handicapem. 

Etincelle, o.s. zajišťuje projekty, které podporují vývoj osob s mentálním a fyzickým 

handicapem a začleňují tyto osoby do společnosti. S klienty probíhá bohatá komunikace, 

jelikož se jedná především o zaměstnance sdružení, tak mají sami možnost ovlivňovat 

nabízené služby a další směřování společnosti (Rozhovor). 

 

Sdružení se orientuje přednostně na uspokojování místních potřeb. Zaměstnává 

tedy předně občany v dané lokalitě, jelikož by bylo problematické vyřešit otázku dopravy 

a zároveň spolupracuje s regionálními poskytovateli sociálních služeb. Klíčovými partnery 

jsou v tomto ohledu příspěvkové organizace Středočeského kraje, a to konkrétně místní 

domovy: Poskytovatel sociálních služeb Bellevue Ledce, Zahrada v Kladně, Laguna Psáry, 

Domov Na Hrádku (Etincelle, 2012g). 

 

 Spolupráce s veřejnými a soukromými institucemi probíhá, a to na úrovni 

samosprávy, konkrétně s  radnicí města Kladna a Prahou 9 v rámci poskytování služeb 

úklidu. Sdružení by bylo ochotno spolupráci prohloubit, ale jsou zde bariéry na straně 

veřejné správy. Z toho důvodu není zapojeno ani do komunitního plánování (Rozhovor). 

 

b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku 

 

Etincelle, o.s. každý měsíc organizuje porady s klienty, kde mohou vyjádřit své 

názory a připomínky a je s nimi vedena diskuse. V rámci možností se jim organizace 

snaží vycházet vstříc a realizovat nové nápady. 

S partnery či donátory další diskuse o činnosti sdružení neprobíhá. Sdružení však 

musí průběžně monitorovat a podávat zprávy o plnění projektů sponzorovaných 

Evropskou unií (Rozhovor). 

 

c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 

 

Spolupráce probíhá s divadlem Lampion v rámci kavárny na Kladně, konkrétně 

s organizací zřízenou městem, Divadlo s.r.o. Dále kavárna ve Slaném spolupracuje 

s místní knihovnou i s městem celkově v rámci Husitských slavností. Pekárna v Jílovém 

má možnost prodávat své výrobky na trzích organizovaných městem. Organizace 

se nebrání podporování místních aktivit, ale není zde velmi příznivá odezva na straně 

druhé. Pořádání a organizování velkých akcí je také značně finančně náročné (Rozhovor). 

 

d) Inovativní přístup a řešení 

 

Sdružení vypracovává inovativní metodiky, a to konkrétně Metodiku tréninku 

zaměstnanců se zdravotním postižením, která detailně zpracovává postupy pro jednotlivé 

pracovní pozice v provozu pekařství (Etincelle, 2012d). Vyloženě inovativní postup 

organizace nezavádí, snaží se ale o propojování sociálních podniků mezi sebou. Například 

zeleninu vypěstovanou na biofarmě používá ve své pekárně. Konkrétně pekárna se také 

podílela na kampani Národního fondu pro podporu osob se zdravotním postižením. Dále 

sdružení spolupracuje se známými osobnostmi, které v rámci různých akcí prodávají 

předměty, jako například kalendáře, tašky, mašle (Rozhovor). 

 

e) Zohledňování ekologických aspektů 

 

Činnosti sociálního podniku jsou v souladu se zásadami ochrany životního 

prostředí. Organizace podporuje ekologické způsoby myšlení a chování u svých 

zaměstnanců. Jednou ze zásadních aktivit Etincelle, o.s. je ekologická Ledecká biofarma, 
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kde chovají ovce podle ekologických principů a pěstují zeleninu. Na produkty této farmy 

dostalo sdružení nálepku BIO. Je tedy držitelem certifikátu potvrzující, že jeho činnosti 

jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Mezi další ekologické zásady Etincelle, 

o.s. patří zejména:  

 

- třídění odpadu: při všech aktivitách, venkovním úklidu dbá organizace na třídění 

odpadu, stejně tak i v kavárnách, kde mají kontejnery na tříděný odpad (spadají 

pod Startujeme o.p.s.) 

 

- šetrné zacházení s kancelářským materiálem: hromadné objednávání 

kancelářských potřeb (lepší kontrola spotřeby materiálu), tisknout na papír je 

možné jen v nutných případech 

 

- ekologické způsoby dopravy: využívání MHD ve velké míře, docházení 

do zaměstnání pěšky, využívání aut s velkou kapacitou 

 

- racionální využívání energií a vody (Etincelle, 2012a). 

 

Občanské sdružení nemá plán udržitelného rozvoje, avšak jedná v souladu se 

zásadami ekologie a ochranou životního prostředí a všichni pracovníci znají podnikový 

systém sběru odpadu. Rovněž se nemonitoruje výkonnost v oblasti udržitelného rozvoje 

(Rozhovor). 

 

Závěr  

 

Etincelle, o.s. působí jako velmi stabilní občanské sdružení, které se snaží 

o neustálé zkvalitňování svých služeb a zajištění co nejvíce činností pro mentálně a 

fyzicky postižené osoby. Jednoznačně vyplňuje mezeru v této oblasti a zastává v tomto 

ohledu významné místo ve Středočeském kraji. Činnost občanského sdružení Etincelle je 

různorodá. Provozuje úklidovou firmu a biofarmy. Sdružení také založilo obecně 

prospěšnou společnost Startujeme, která je „gastronomickou“ větví a provozuje dvě 

kavárny a pekárnu. V tomto bodě se objevily menší komplikace, protože z webových 

stránek není dostatečně zřejmé, které aktivity patří pod sdružení a co již spadá pod 

obecně prospěšnou společnost. Sdružení rovněž nevydává výroční zprávy či 

podnikatelské plány. Vzhledem k tomu, že zákon občanským sdružením tuto povinnost 

neukládá a zároveň sdružení nemá takové možnosti jako právní forma obecně prospěšná 

společnost, je to pochopitelné. Na druhou stranu občanské sdružení Etincelle klade hlavní 

důraz na praxi, činnost a aktivity sdružení ve vztahu ke klientům. To je primárním 

zájmem a tak by to mělo fungovat ve všech neziskových organizacích. Organizace je 

v tomto ohledu velmi aktivní a pomáhá efektivně svým klientům se začleňovat 

do společnosti. Co se týče finanční stability, to nelze posoudit, jelikož nemáme k dispozici 

konkrétní čísla, ale vedení organizace je v tomto směru velmi činorodé a inovativní. 

Sdružení se nebrání další spolupráci s veřejnou správou či místními organizacemi, zatím 

však není v tomto ohledu pozitivní odezva ze strany druhé. 
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3. případová studie: Máme otevřeno? o.s. 
 

Vypracovaly: Tereza Křivánková, Kateřina Singerová 

 

I. Název organizace 

- Máme otevřeno?, o.s. 

 

1. Charakteristika OS 

- datum vzniku: Organizace byla zaregistrována dne 10. 6. 1998 (Ministerstvo 

vnitra, 1998). 
 

- zakladatelé: Zakladateli byly soukromé osoby (Rozhovor č.1). Členy přípravného 

výboru byli: Vladimír Lechnýř, Denisa Svobodová, Jaromír Truhelka 

(Valachovičová, 2012).  
 

- adresa: Praha 2 - Vinohrady, U Zvonařky 447/14 (Ministerstvo vnitra, 1998). 

- email: vstupte@mameotevreno.cz (Máme, 2012a). 

- webové stránky: http://www.mameotevreno.cz (Máme, 2012a). 

- vize: Občanské sdružení Máme otevřeno? usiluje o to, aby co nejvíce lidí „mělo 

otevřeno“, tedy aby došlo k posunu ve vnímání postižených lidí směrem k větší 

otevřenosti k nim ze strany celé společnosti (Rozhovor č. 1). 

- poslání: „Podporujeme lidi se speciálními potřebami – převážně s mentálním 

postižením a autismem – zejména v jejich pracovních a volnočasových aktivitách. 

Zprostředkováváme jim kontakt s lidmi bez postižení a usilujeme o to, aby co nejvíce 

z nás „mělo otevřeno““ (Máme, 2010:3). 

- cíle: Cílem Máme otevřeno?, o.s. je podpora lidí se speciálními potřebami. Tento 

cíl je naplňován prostřednictvím aktivit sdružení – pracovně-tréninkové kavárny 

Vesmírna, Tranzitního programu, integračních a dobrovolnických programů Jiné 

odpoledne, Dobrovolnické centrum – Akce Potony, Asistenční služba a Informačně 

poradenského centra (Rozhovor č. 1). 

- historie: Občanské sdružení Máme otevřeno?, o.s. vzniklo v 1998 a zahájilo svou 

činnost s programem Jiné odpoledne. Následovalo mnoho dalších integračních programů 

(Akce Pontony (1999), pracovně tréninkový program v kavárně Vesmírna (2002), 

Tranzitní program (2002), Dobrovolnické centrum (2002), Asistenční služba (2007), 

cukrárna Cukrárna (2010)) a dalších aktivit (poradenský sever (2002), Informačně-

osvětový diář (2002), Klub přátel neboli KOSMOS (2003)) (Máme, 2010).  

 

2. Vnitřní struktura: 

– statutární orgány: Správní radu tvoří Mgr. Berta Burkoňová - předsedkyně, 

Ing. Jan Zmij - místopředseda, PhDr. Kateřina Figallová, DiS. – člen (Máme, 2012a). 

  

mailto:vstupte@mameotevreno.cz
http://www.mameotevreno.cz/
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- organizační struktura:  

 

 

II. Naplňování principů sociálního podniku 

 

1. Sledování sociálního prospěchu 

 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

Sdružení si klade za cíl podporovat lidi se speciálními potřebami, kteří představují 

zejména lidi s mentálním handicapem a autismem. Právě pro tuto skupinu sdružení 

upravuje své aktivity, mohli bychom ji označit za cílovou skupinu sdružení 

(Máme, 2012a). 

Mezi nejvýznamnější aktivity patří pracovně-tréninková kavárna Vesmírna, která této 

skupině nabízí možnost si na 1,5 roku vyzkoušet co nejreálnější pracovní podmínky, a tak 

je připravit na pracovní trh. Tato aktivita má ale přesah na širší společnost, protože 

zkušenost s mentálně postiženým pracujícím člověkem může pozitivně ovlivňovat 

očekávání veřejnosti ohledně pracovních schopností této skupiny. Tento program je 

doplněn o tzv. Tranzitní program, který účastníkům přímo pomáhá vyhledávat práci 
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na nechráněných pracovních pozicích (Máme, 2012b; Máme, 2010; Máme, 2012c; 

Máme, 2012d). 

Kromě pracovně tréninkových programů (zmiňovaná kavárna Vesmírna a Tranzitní 

program) sdružení poskytuje integrační a dobrovolnické programy: Jiné odpoledne, 

Dobrovolnické centrum – Akce Pontony, Asistenční služba a Informační a poradenské 

centrum. První jmenována služba poskytuje dětem v cílové skupině doprovod a asistenci 

na zájmové kroužky, čímž je napomáháno sociální integraci mezi děti bez postižení, ale 

zároveň jsou posilovány dovednosti dětí s postižením a zvyšuje se tolerance mezi celou 

populací. Další zmiňovaná služba pomáhá jedincům z cílové skupiny od 16 let 

prostřednictvím kontaktu s dobrovolníky řešit jejich konkrétní požadavky (např. orientace 

v MHD, zacházení s penězi), a tak posilňuje jejich sebevědomí a uvědomění si svých 

práv. Druhotně se to projevuje v přístupu společnosti k postiženému člověku – 

společnost jej začíná vnímat jako rovnocenného partnera. Asistenční služba se zaměřuje 

na podporu rodin, které pečují o člověka s postižením tím, že jim nabízí krátkodobou 

péči, sociální poradenství, možnost trávení volného času atp. Poslední zmiňovaná služba 

poskytuje zejména informace a poradenství (Máme, 2010; Máme, 2012b; Máme, 2012e). 

 

b) Demokratické rozhodování 

Vzhledem k tomu, že podnik je co do počtu zaměstnanců spíše menšího rozsahu, 

vládne mezi všemi zaměstnanci rodinná atmosféra. Pracovníci mají možnost se 

vyjadřovat ke všem záležitostem a jsou v kontaktu s ředitelem sdružení. Zaměstnanci 

jsou informováni o chodu podniku, ale ne v příliš podrobné míře (zejména vzhledem 

k pracovnímu postavení ve sdružení) (Rozhovor č. 1). 

Na druhou stranu, vliv zaměstnanců a míra důrazu na jejich názor se odvíjí, jako 

i  v každé jiné komerční firmě, od jejich postavení. Důležitá rozhodnutí jsou věcí 

nejvyššího managementu (Rozhovor č. 1). 

V současné době se sdružení potýká s finančními problémy a bojuje s každou 

korunou, tudíž je pro ně velice obtížné zajistit rozvíjení znalostí a dovedností 

zaměstnanců. Jestliže by se finanční situace zlepšila, zajisté by sdružení o toto usilovalo 

(Rozhovor č. 1) 

Máme otevřeno, o.s. dbá na etické principy včetně principu rovných příležitostí. 

Sdružení ale dbá zejména o naplňování svého poslání, takže cíleně se zaměřuje hlavně 

na lidi s mentální postižením a autismem (Rozhovor č.1). 

c) Založen z iniciativy občanů 

Občanské sdružení bylo založeno z iniciativy občanů, přičemž někteří z nich jsou 
stále ve správní radě (Rozhovor č. 1). Členy přípravného výboru byli: Vladimír Lechnýř, 

Denisa Svobodová, Jaromír Truhelka (Valachovičová, 2012). 
 

2. Ekonomický prospěch 

 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

V roce 2010 nevykázalo sdružení žádný zisk, sdružení bylo naopak v tomto roce 

ve ztrátě 1 504 000 Kč. V roce 2009 byla ztráta 754 000 Kč, takže se navýšila o 750 000 

Kč. Kdyby ale byl generován nějaký zisk, sdružení by ho již ze své podstaty muselo 

používat pro naplnění svých cílů (Máme, 2010; Rozhovor č. 1). 

 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity: 

1) poskytované služby: Občanské sdružení má v registru poskytovatelů sociálních 

služeb zaregistrováno hned 6 sociálních služeb: dvě sociální rehabilitace (kavárna 

Vesmírna a Tranzitní program), osobní asistenci, dvě sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Jiné odpoledne, Dobrovolnické centrum – 
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Akce Pontony), odborné sociální poradenství (Informační a poradenské centrum) (MPSV, 

2007). Všechny zmiňované aktivity jsem popsala výše. 

 

2) výroba zboží: Do roku 2011 vydávalo sdružení informačně-osvětové diáře a 

vánoční přání, na rok 2012 se jim nepodařilo získat dostatek grantových prostředků, 

takže od této činnosti pro rok 2012 sdružení ustoupilo (Máme, 2012f). 

 

c) Nesení ekonomických rizik:  

Máme otevřeno, o.s. je plně odpovědné za svou činnost, tudíž do této kategorie 

spadá i odpovědnost za zisk (který ale v současné době není generován) a krach 

(Rozhovor č. 1). 

 

d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích: 

Sdružení bylo v roce 2010 na 27,58% nezávislé na finančních zdrojích od jiných 

institucí. Obrátíme-li tento poměr, stejně tak můžeme říct, že bylo z 72,42% závislé 

na finančních zdrojích jiných než svých, a to je vysoká míra finanční závislosti (Máme, 

2010). Zakladateli sdružení jsou soukromé osoby (Rozhovor č. 1), takže jejich 

rozhodování není závislé na žádné veřejné či jiné instituci. 

 

e) Alespoň minimální podíl placené práce: 

Výkonným ředitelem sdružení je Mgr. Martin Konečný (Máme, 2012a), další 

zaměstnanci sdružení jsou: Filip Budák, Markéta (Čunátová) Hodačová, Jitka Plachá, 

Daniela Musilová, Petra Böhmová, Kateřina Herciková, Daniela Vejvodová, Zdena 

Kainarová, Jana Hrazdilová, Veronika Tomková, Vojtěch Jágl, Alžběta Křenová, Vladimír 

Lechnýř, Eva Luhanová, Lada Novotná, Pavla Šturmová, Martin Konečný, Zuzana 

(Žertová) Bartáčková, Helena Smolová, Kristýna Endlerová, Monika Jirasová, Jan Žídek, 

Magdalena Špačková, Dominika Duchková, Naďa Růžková (Máme, 2010). 

Celkový počet zaměstnanců na plný úvazek je 14, na částečný úvazek jsou 4 (Máme, 

2012a). Situace je ale velmi proměnlivá a počet úvazků se často mění vzhledem 

k finanční situaci (Rozhovor č. 1). Několik studentů také pracuje v kavárně Vesmírna 

na DPP (Rozhovor č. 1). 

Celkový počet dobrovolníků je 30, z toho 18 dobrovolníků je zapojeno 

do Dobrovolnického centra – Akce Pontony (tedy pravidelné setkávání vyškoleného 

dobrovolníka a mladého člověka s postižením) a 12 dobrovolníků pomáhá se zajištěním a 

organizací jednorázových akcí (Jasová, 2012). 

Celkový počet klientů je v současné době více jak 90 (Máme, 2012a). Během roku 

2010 bylo do programu kavárny Vesmírna zapojeno 8 osob s handicapem (Máme, 2010), 

do roku 2011 byli klienti zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti, od roku 2011 byly 

tyto poměry zrušeny10 a místo toho zaveden systém motivačních odměn (Konečný, 

2012). 

  

                                           
10 K těmto změnám sdružení přistoupilo jednak kvůli zhoršené finanční situaci, jednak kvůli vymezení se jako 

tréninkový program oproti zaměstnaneckému poměru (Konečný, 2012). 
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f) Možnost vícezdrojového financování:  

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR     3 070   45,67% 

Dotace MHMP a stř. kraj     624   9,28% 

Dotace městských částí      694   10,32% 

Dary (kosmos, fin.dary, sbírka)    738   10,98% 

Tržba kavárna, komise      1 116   16,60% 

Nadace        480   7,14% 

 

CELKEM       6722   100,00% 

(Máme, 2010) 

 

 

Veřejné zdroje: 

 

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR    3 070   45,67% 

Dotace MHMP a stř. kraj      624   9,28% 

Dotace městských částí      694   10,32% 

 

CELKEM:        4 388   65,27 % 

 

Dárcovství: 

 

Dary (kosmos, fin.dary, sbírka)     738   10,98% 

Tržba kavárna, komise      1 116   16,60% 

 

CELKEM:        1 854   27,58 

Vlastní příjmy 

 

Tržba kavárna, komise      1 116   16,60% 

 

3. Environmentální a místní prospěch 

 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně 

místních zdrojů 

Občanské sdružení Máme otevřeno? se zaměřuje především na lidi, kteří jsou 

mentálně či zdravotně postižení nebo trpí autismem. Máme otevřeno?, o.s. tyto lidi 

podporuje v pracovních a také volnočasových aktivitách a snaží se o to, aby tito lidé přišli 

do kontaktu s lidmi, kteří postižení nejsou (Máme, 2012a). 

Sdružení primárně spolupracuje s klienty. S těmi tak například v kavárně Vesmírna 

probíhá bohatá spolupráce, protože jsou to zaměstnanci této kavárny. Pro rodiče či 

opatrovníky se konají pravidelné schůzky, kde jsou jim poskytnuty nejnovější informace, 

případně se tam řeší rozpory a jsou také seznámeni s novými pracovníky i klienty 

(Rozhovor č. 1). 

Máme Otevřeno?, o.s. se snaží spolupracovat jak s veřejnými, tak i soukromými 

institucemi, a to: PwC Česká republika, s.r.o., ČSOB, městská část Praha 1, CETELEM, 

Všude dobře, o.p.s. a cukrárna Cukrárna (Rozhovor č. 1). 

Máme otevřeno?, o.s. je především finančně podporováno městskou částí Praha 1.  

Představitelé o.s. Máme otevřeno? jsou zváni na jednání městské části Praha 1. 

Spolupracují také s Národní radou osob se zdravotním postižením. Občanské sdružení 

kromě toho spolupracuje se sociální firmou cukrárna Cukrárna, zakladatelem této obecně 

prospěšné společnosti je právě o.s. Máme otevřeno?. Do cukrárny Cukrárny často 

odcházejí absolventi z pracovně tréninkového programu v kavárně Vesmírna. S žádostí 
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o spolupráci je také oslovilo občanské sdružení Glopolis, pro které kompletovali letáčky a 

náramky, a tak si klienti občanského sdružení Máme otevřeno? vyzkoušeli i jiný typ práce 

(Rozhovor č. 1, Máme, 2012g). 

Máme otevřeno?, o.s. má vlastní webové stránky, vlastní webové stránky má také 

jejich kavárna Vesmírna. Na jejich webových stránkách mají složku pro media, kde jsou 

aktuální tiskové zprávy, poslední je však z června roku 2010. Na jejich webových 

stránkách můžeme také nalézt výroční zprávy. Dále mají svojí stránku na Facebooku, kde 

se můžeme dozvědět o aktuálních akcích a událostech, kterých se o.s. Máme otevřeno? 

zúčastní (Máme, 2012h). 

 

b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku 

V sociálním podniku Vesmírna jsou do činnosti podniku zapojováni i jejich klienti, 

tedy vlastně jejich zaměstnanci. Klienti jsou informováni o chodu podniku, ale ne v příliš 

podrobné míře (zejména vzhledem k pracovnímu postavení ve sdružení) (Rozhovor č. 1). 

 

c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 

Kavárna Vesmírna založená občanským sdružením Máme otevřeno? se nachází v ulici 

Ve Smečkách, která není příliš „zlidštělá“. To se tato kavárna snaží vylepšit – zlepšit 

vzhled této ulice, ale i její pověst. Spolupracují (kdo?) s městskou částí Praha 1, která 

k této kavárně má jisté sympatie (Rozhovor č. 1). 

 

d) Inovativní přístup a řešení 

Občanské sdružení se snaží rozvíjet i nové služby jako například catering. Snaží se 

také zajistit jinou práci pro klienty, a tak třeba vytvářeli náramky na ruku. V kavárně 

Vesmírna se také konal Vesmírný bazar, různé výstavy, ale i festival Jeden svět. V této 

kavárně je podávána fair-trade káva. V kavárně Vesmírna byla také možnost zakoupit 

originální diář, který byl až do letošního roku vyráběn občanským sdružením Máme 

otevřeno?. Pro rok 2012 na to bohužel nesehnali dostatek financí (Rozhovor č. 1). 

e) Zohledňování ekologických aspektů 

Snaží se šetřit z podstaty věci, protože nemají dostatek financí. Třídí odpad, chtějí 

nakoupit žárovky na úsporu energie, mají zde taky boxy na tonerové kazety, ale ten není 

dostatečně využíván (Rozhovor č. 1). 

 

Závěr  

Máme otevřeno, o.s. působí jako stabilní organizace, důkazem je i to, že letos 

v červnu oslavila své 14 narozeniny. Snaží se své služby neustále zlepšovat a 

zkvalitňovat a stále přichází s něčím novým (což lze doložit na historii sdružení, kdy rostl 

počet jejich aktivit). 

V rámci první skupiny kritérií lze hovořit o plném naplnění u dvou z nich – 

provozování aktivit prospívající společnosti či specifické skupině lidí a založení z iniciativy 

občanů. Sdružení se snaží o naplňování svého poslání (zajistit, aby co nejvíce lidí mělo 

„otevřeno“ pro lidi se zvláštními potřebami), které prospívá konkrétní skupině (lidem 

s postižením), ale v podstatě i celé společnosti, která se prostřednictvím kontaktu s touto 

skupinou učí být ohleduplnější, chápavější a schopná kompromisu. Podobně sdružení 

splňuje požadavek na založení z iniciativy občanů. Co se týče demokratického 

rozhodování, tohoto požadavku nemůže být plně dosaženo, protože sdružení se snaží 

o profesionální řízení a nejdůležitější rozhodnutí jsou v rukou nejvyššího managementu. 

To ale neznamená, že zaměstnanci nesmějí do chodu sdružení mluvit. 

V druhé skupině kritérií sdružení naplňuje většinu z nich. Jako nestátní nezisková 

organizace musí ze zákona používat zisk pro svůj další rozvoj. Dále soustavně poskytují 

několik typů služeb pro svou cílovou skupinu, které jsou také zaregistrované a vyrábějí 

zboží, ačkoli ne pravidelně. Ve sdružení lidé pracují za úplatu, není tedy postaveno 

výhradně na dobrovolnické práci. Co se jejich financování týče, je chod z větší části 
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podporován z veřejných rozpočtů. Právě tento faktor může být obrovským rizikem 

pro stabilitu sdružení, ačkoli se samo snaží navyšovat své vlastní příjmy. 

Poslední skupinu kritérií sdružení taktéž více méně splňuje. Snaží se zohledňovat 

místní rozměr, stejně tak ekologické aspekty. V prvním případě se chová jako aktivní 

soused usilující o rozvoj svého okolí, v druhém případě je kladen důraz zejména 

na finanční hledisko – dbát na ochranu životního prostředí je mimo jiné také šetrné. 

Můžeme shrnout, že občanské sdružení Máme otevřeno? má mnoho dobrých nápadů, 

jak pomoci lidem s mentálním postižením do začlenění pracovního prostředí. Tyto aktivity 

jsou také pro sdružení primární a vše ostatní se spíše přidružuje (zejména 

environmentální a místní prospěch). Bohužel největším problémem jsou pro toto sdružení 

peníze - jejich ztráta se v posledních letech postupně navyšuje. Proto vnímáme tento 

faktor jako nejvíce ohrožující stabilitu pro sdružení. Naopak stabilizujícím faktorem je 

historie, možná by se dalo mluvit již o tradici sdružení – za dobu své existence si 

vybudovalo velmi dobré jméno a sdružení se stává partnerem jak soukromým, tak 

veřejným institucím. 
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4. případová studie: Green Doors, o.s. 
 

Zpracovaly: Pavla Novotná, Jitka Vršovská 

 

I. Název organizace 

- Občanské sdružení Green Doors 

 

1. Charakteristika 

- Datum vzniku: 26. 8. 1993 (Občanské, 2012a). 
- Zakladatelé: JUDr. PhDr. Stanislava Dudová, MUDr. Martin Jarolímek, Pavel 

Stehno (Občanské, 2009: 5). 

- Sídlo: Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 (Občanské, 2012c). 

- E-mail: kancelar@greendoors.cz (Občanské, 2012c). 

- Webové stránky: http://www.greendoors.cz/ (Občanské, 2012a). 

- Vize: Organizace nemá definovanou vizi (Občanské, 2012a; Občanské, 2012i). 

- Poslání: Posláním sdružení je realizovat psychosociální rehabilitaci pro lidi 

s duševním onemocněním, podporovat jejich integraci do komunity a přispívat 

k destigmatizaci duševního onemocnění (Občanské, 2012a; Občanské, 2012i). 

- Cíle:  

 rozvíjet možnosti pracovní a psychosociální rehabilitace těchto osob, včetně 

provozování zařízení s hospodářskou činností 

 realizovat zejména takové projekty, které spojují psychosociální rehabilitaci 

se službami pro širokou veřejnost a umožňují tak realizovat integraci 

v každodenní realitě 

 přispívat k rozvoji komunitní péče a podílet se na veřejné diskusi koncepce 

psychiatrické péče v ČR; spolupracovat s ostatními státními i nestátními orgány 

a organizacemi při vytváření komplexního systému péče o lidi s duševním 

onemocněním 

 podporovat výzkum, výchovu a vzdělávání; oblasti péče o duševní zdraví 

 pořádat osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost (Občanské, 2012a; 

Občanské, 2012i). 

 

- Historie: Občanské sdružení Green Doors vzniklo v roce 1993. V roce 1997 byla 

otevřena 1. tréninková kavárna Café na půl cesty. V roce 1999 byla zahájena činnost 

Klubu V. Kolona (tréninková kavárna přímo v léčebně Bohnice). O rok později vznikla 

třetí tréninková kavárna Klub v Jelení. Mezi lety 2001 -2004 sdružení provozovalo Trafiku 

Na Bráně v léčebně Bohnice (Občanské, 2009: 4). V roce 2010 byl projekt tréninkové 

kavárny Klub v Jelení transformován do projektu tréninkové restaurace Mlsná Kavka 

(Občanské, 2012a). 

 

2. Vnitřní struktura 

 

– Statutární orgány: Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Valná hromada 

řádných a čestných členů, která rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení. Valná 

hromada volí tříčlennou Správní radu jakožto nejvyšší orgán sdružení mezi dvěma 

zasedáními Valné hromady. Správní radu tvoří členové sdružení a nezávislí experti. 

Statutárním zástupcem sdružení na venek je předseda (v době nepřítomnosti předsedy 

místopředseda). Statutárním zástupcem sdružení je dle Stanov rovněž výkonný ředitel, 

který je volen Správní radou a zastupuje sdružení v záležitostech a v rozsahu, které mu 

Správní rada svěří (Občanské, 2011a: 2-3). Předsedou je nyní MUDr. Jan Lorenc. Členy 

Správní rady jsou: Ing. Miloslav Hejnák, Ing. Ivan Hemmer, MUDr. Jan Lorenc, Mgr. Petr 

http://www.greendoors.cz/
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Novák, Bc. Andrea Studihradová (Občanské, 2012a). Výkonným ředitelem je nyní Mgr. 

Lucie Broukalová (Občanské, 2012c). 

- Organizační struktura: Chod sdružení je v rozsahu svěřeném Správní radou řízen 

výkonným ředitelem (Občanské, 2011a: 3). Další podrobné informace viz schéma 1. 

 

 

Schéma 1: Organizační schéma Green Doors, o.s. (Občanské, 2012b) 

 

II. Naplňování principů sociálního podniku 

 

1. Sledování sociálního prospěchu 

 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

 

Občanské sdružení poskytuje cílové skupině osob – duševně nemocným – 

pracovní uplatnění a širší služby. Obecným zájmem, který subjekt realizuje, je integrace 

cílové skupiny na trh práce a šíření obeznámenosti s problematikou duševních nemocí 

směrem k veřejnosti (Občanské, 2012a). 

Občanské sdružení poskytuje sociální a pracovní rehabilitaci ve formě 

tréninkového zaměstnávání znevýhodněných osob z cílové skupiny duševně nemocných 
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a zároveň poskytuje odborné sociální poradenství. Sdružení připravuje psychiatrické 

pacienty k opětovnému vstupu na trh práce v tréninkové kavárně Café Na půl cesty 

a úklidové dílně, v klubu V. koloně, v tréninkové restauraci Mlsná kavka. Dále sdružení 

realizuje projekty podpory duševně nemocných při vstupu na trh práce (přechodné 

a podporované zaměstnávání) a poskytuje odborné poradenství v Sociální poradně 

v psychiatrické léčebně (Občanské, 2012f; Občanské 2011b: 6-15). 

b) Demokratické rozhodování 

 

Organizace pravidelně informuje své zaměstnance i veřejnost o svém chodu 

prostřednictvím každoročně vydávaných výročních zpráv, jež jsou veřejně dostupné 

na webových stránkách sdružení. Ve výročních zprávách je podrobně rozebráno 

hospodaření sdružení (finanční zpráva, zpráva o výsledcích fundraisingu), výsledky 

činnosti jednotlivých programů, jež jsou prezentovány i na statistických datech 

a vypovídají i o dalším směřování organizace (Občanské, 2011b: 6-18, 24, 28). 

V organizaci byl zaveden nový systém porad, které nyní probíhají napříč celou 

organizací. Zaměstnanci se díky systému porad, hierarchickému uspořádání organizace i 

stylu řízení mají možnost vyjadřovat jak k pracovním záležitostem, tak i ke strategiím 

(Občanské, 2011b: 6). 

Občanské sdružení Green Doors pečuje o všestranný rozvoj svých pracovníků. 

Cíleně rozvíjí jejich znalosti a aktivity, organizuje pro ně vzdělávací a poznávací aktivity 

(exkurze). Sdružení umožňuje svým členům absolvovat zahraniční stáže (tzv. Tematické 

studijní cesty) a odborné konference (Občanské, 2011b: 24). 

Organizace bedlivě dbá na dodržování etických principů včetně principu rovných 

příležitostí. Sdružení disponuje etickým kodexem v písemné podobě (Rozhovor). 

 

c) Založen z iniciativy občanů 

 

Občanské sdružení Green Doors vzniklo z iniciativy občanů – pracovníků Denního 

psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem, kteří cítili potřebu rozšířit zdravotní 

služby sanatoria o následnou rehabilitační péči (Občanské, 2009: 4). 

 

2. Ekonomický prospěch 

 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

 

Občanské sdružení Green Doors v roce 2010 nevygenerovalo žádný zisk. Naopak 

se za tento rok ocitlo ve ztrátě, která činí 80 000 Kč (Občanské, 2011b: 30). Tento stav 

je důsledkem krize, kterou sdružení prošlo v roce 2009, kdy ztráta činila 256 000 Kč. 

Ekonomické obtíže organizace byly zapříčiněny vyjma všeobecné ekonomické recese 

i opětovně zamítnutými grantovými žádostmi u Evropského sociálního fondu, s nimiž 

sdružení ve svém hospodaření počítalo (Občanské, 2009: 10, 30). V případě, že by 

sdružení vytvořilo zisk, byl by tento zisk reinvestován do činností spojených 

s naplňováním poslání (Rozhovor). 

 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity 

  

Podle rejstříku poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva vnitra České republiky 

toto občanské sdružení poskytuje služby ve formě odborného sociálního poradenství a 

sociální rehabilitace. V rejstříku je dohledatelné upřesnění těchto služeb. Do oblasti 

sociální rehabilitace spadají tréninkové subjekty (Café Na půl cesty, V. Kolona, Mlsná 

Kavka), vzdělávací, nácvikové a sociálně terapeutické programy a začleňování na trh 

práce. Pod termín odborné sociální poradenství spadá Sociální poradna v psychiatrické 

léčebně (Ministerstvo, 2012). Sdružení okrajově produkuje trička, mikiny a kšiltovky 



 

41 

se svým logem, které prodává v kavárně Café na půl cesty a Klubu V. Kolona (Občanské, 

2012e). 

 

c) Nesení ekonomických rizik 

 

Společnost si plně uvědomuje rizika spojená se svou činností, přijímá odpovědnost 

za zisk a krach. Hlavním nositelem této zodpovědnosti je Správní rada (Rozhovor). 

 

d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích 

 

Organizace nebyla založena obcí, krajem ani soukromou institucí. Tudíž lze hovořit 

o samostatnosti v rozhodování a řízení. Sdružení sice vyvíjí spolupráci s obcí, krajem 

i soukromými institucemi, nicméně tato instituce neohrožuje nezávislost rozhodování. 

Stupeň autonomie je vysoký (Rozhovor). 

e) Alespoň minimální podíl placené práce 

 

Na plný úvazek organizace v roce 2011 zaměstnává 21 zaměstnanců. Na částečný 

úvazek (ve formě dohody o provedení práce/dohody o pracovní činnosti) je zaměstnáno 

cca 10 osob. Organizace má externí spolupracovníky, jelikož pro zajištění řady činností 

využívá outsourcing služeb (účetnictví, supervize, fundraising). Dále organizace 

zaměstnává znevýhodněné osoby ze skupiny mladých lidí s duševním onemocněním 

v tréninkové kavárně Café na půl cesty a úklidové dílně, v tréninkové kavárně Klubu 

V. Kolona a v restauraci Mlsná Kavka s cílem jejich pracovní integrace. Celkem bylo 

v těchto provozech za rok 2011 zaměstnáno přibližně 40 osob. Sdružení nevyužívá služeb 

dobrovolníků (Rozhovor). 

Pracovní podmínky jsou standardní v souladu s platným zákoníkem práce. 

Klientům zaměstnaným v provozu Café na půl cesty, Klub V. Kolona je po celou dobu 

práce k dispozici pracovní terapeut. V restauraci Mlsná Kavka již podpora terapeuta není 

zajištěna přímo v provozu, ale klienti mají možnost si s terapeutem sjednat osobní 

schůzku (Občanské, 2011b: 6-12). 

Co se týká systému odměňování, mzdy pracovníků na plný úvazek jsou 

stanovovány na základě výpočtu průměrné mzdy v sociálních službách pracovníků 

na obdobných pracovních pozicích. Konkrétní výše mzdy je pak odstupňována podle 

firemní hierarchie. Mzda se skládá ze základní složky a složky pohyblivé, do níž spadá 

osobní hodnocení a čtvrtletně až půlročně odměny v závislosti na stavu hospodaření 

(Rozhovor). 

 

f) Možnost vícezdrojového financování 

 

- Veřejné zdroje: Z veřejných zdrojů organizace čerpala celkem 4 982 tis. Kč. 

Největší objem prostředků organizace získala z dotací ze státního rozpočtu, Magistrátu hl. 

města Prahy a městských částí Prahy 1, 4, 5 a 8. 

- Dárcovství: Sdružení obdrželo finanční a věcné dary ve výši 228 717 tis. Kč 

od 16 partnerů. Dále uspořádalo benefiční koncert a aukcí uměleckých děl ve spolupráci 

s organizací Hub, s.r.o. a Because, s.r.o., čímž získalo dalších 61 950 Kč. Sdružení rovněž 

finančně podpořil Klub přátel Green Doors 16 100 Kč. 

- Vlastní příjmy: Příjmy za vlastní výkony a zboží tvoří celkem 10 207 Kč, ostatní 

výnosy tvoří 549 tis. Kč. 

-Zahraniční příjmy: Sdružení v roce 2010 nevykázalo příjmy z evropských 

strukturálních fondů ani od fyzických osob se sídlem mimo ČR. Z evidence není zřejmé, 

zda sdružení podpořili právnické osoby se sídlem mimo ČR (Občanské, 2011b: 24-25, 

28).  

  



 

42 

3. Environmentální a místní prospěch 

 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních 

zdrojů 

 

- Cílové skupiny podrobně: Lidé s duševním onemocněním – zejména pacienti 

se schizofrenií a různými dalšími nemocemi psychotického původu. Služby se vztahují 

na ty, kteří mají s duševním onemocněním krátkodobou zkušenost a přitom stojí 

o nacvičení sociálních a pracovních dovedností, čímž se připravují na další zaměstnání. 

Sdružení se snaží, aby psychiatričtí pacienti přicházeli do kontaktu s širší veřejností a 

docházelo tak k posílení jejich pracovních schopností a dovedností a zároveň 

k destigmatizaci duševních chorob (Občanské, 2012a). 

– Spolupráce s klienty a jejich rodinami: Sdružení s rodinami má zájem 

spolupracovat a zapojit je do svých aktivit s komunitou a předcházet tak krizím 

(Občanské, 2012f). 

- Spolupráce s veřejnými a soukromými institucemi a s členy komunity: 

Soukromými partnerskými organizacemi sdružení jsou: o.s. Baobab, BONA o.p.s.,  

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Denní psychoterapeutické sanatorium 

Ondřejov, o.s. ESET-HELP, Fokus Praha, o.s., Psychiatrická léčebna Bohnice a další 

(Občanské, 2012h). Dále sdružení zajišťuje praxe studentů odborných škol. Veřejné 

instituce vystupují pouze jako poskytovatelé dotací. Soukromé instituce (např. Albert, 

IKEA, Becherovka atd.) jsou v roli firemních dárců (Občanské, 2012h). 

- Spolupráce s institucemi veřejné správy: Jedná se o vztah partnerský, ovšem 

veřejná správa zde vystupuje v roli poskytovatele dotací (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Ministerstvo kultury, Městské části Praha 1, 4, 6 a 8 a další) (Občanské, 2012g). 

- Zapojení se do komunitního plánu poskytování sociálních služeb: Sdružení je 

vyzýváno k různým aktivitám, ale vyloženě stanovený komunitní plán v této oblasti 

neexistuje (Rozhovor). 

- Spolupracující organizace – jaké (podniky, NNO, jiné) a jak probíhá spolupráce: 

Z neziskových organizací jsou to: o.s. Baobab, BONA o.p.s., o.s. ESET-HELP, Fokus 

Praha, o.s. Ze soukromých podniků se jedná např. o Albert, IKEA, Becherovka atd. 

(Občanské, 2012h). 

- PR aktivity: Sdružení je velmi aktivní v oblasti komunikace s médii a veřejností 

a tím se snaží podněcovat dialog spojující svět zdravých a nemocných. To je znát 

i ze seznamu mediálních partnerů sdružení, kteří mu pomáhají komunikovat své poslání. 

Obeznámení veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich 

integraci (Občanské, 2012d).  

 

b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku 

 

Klienti, ve smyslu duševně nemocných, o něž se Green Doors do určité míry stará, 

mají svého vlastního terapeuta, který je provází při problematických situacích; cílem je 

také poskytnout klientovi široké poradenské služby. Sdružení tedy s klienty udržuje úzký 

vztah v podobě spolupráce. Zainteresované strany do rozhodovacího procesu zapojeny 

nejsou (Rozhovor). 

 

c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 

 

- spolupráce s dalšími OOS nebo podpora místních iniciativ a aktivit. Sociální 

podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji 

znevýhodněných oblastí: viz podrobně předchozí otázky. 
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d) Inovativní přístup a řešení  

 

- Inovace podle P. Schumpetera  

a) zavádění nových výrobků/služeb nebo výrobků/služeb nových kvalit – sdružení 

je zavázáno ke standardům kvality v sociálních službách, jelikož se řídí dle zákona 

o sociálních službách, tudíž zvyšování kvality provádí (Rozhovor). 

b) zavádění nových výrobních metod - Např. tréninková restaurace Mlsná kavka 

byla první svého druhu v České republice (Rozhovor). 

c) otvírání nového trhu – Jako nový trh chápe sdružení např. vegetariánské 

návštěvníky restaurace, kterým se snaží vyhovět a nabízí širokou škálu vegetariánských 

jídel (Rozhovor). 

d) reorganizace oblasti aktivit – Např. stahují z prodeje dřívější polévky a 

nahrazují je novými, mezi zákazníky restaurace Mlsná kavka mnohem oblíbenějšími 

(Rozhovor). 

 

e) Zohledňování ekologických aspektů 

 

Na ekologii se organizace snaží velmi dbát především formou hledání úspornějších 

dodavatelů energie a dále také velmi dbají na třídění odpadu. Před svým sídlem v ulici 

Křižíkova mají dokonce zakoupený vlastní kontejner na papír. Třídit odpad učí i své 

klienty, jelikož ochrana životního prostředí je jednou z hodnot, které občanské sdružení 

vyznává (Rozhovor). 

 

Závěr  

 

Osobně si myslíme, že aktivity o.s. Green Doors jsou do budoucna udržitelné 

především díky neustálé poptávce po jejich službách a velmi proaktivnímu přístupu o.s., 

které bylo schopno si zajistit vícezdrojové financování jak ze strany veřejné správy, tak 

také soukromých podniků. Jeho široká spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi 

ještě více zdůrazňuje provázanost služeb, které Green Doors nabízí, s místní komunitou. 

Organizace, které jsou ve své komunitě přijímány a zároveň do ní mnohé samy vkládají, 

tak mají stabilní zázemí, což výrazně posiluje jejich udržitelnost do budoucna.  

Sociální podniky jako takové mají podle nás navíc velký potenciál se v budoucnu 

ještě více rozvíjet a být více podporovány, jelikož se předpokládá jejich větší osvěta a 

zájem ze strany veřejnosti. Jsme přesvědčeny, že sociální podnik bude do budoucna také 

žádanou formou neziskové organizace z toho důvodu, že jeho hlavní činností je 

ekonomická aktivita generující zisk, který umožňuje organizacím být finančně nezávislí či 

alespoň výrazně snižuje jejich finanční závislost na jiných subjektech. Vzhledem k tomu, 

že se v následujících letech předpokládá snížení nabízených finančních podpor ze strany 

státu vůči neziskovému sektoru, sociální podnik se tedy jeví jako vhodná alternativa. Co 

by však do budoucna organizacím tohoto typu výrazně pomohlo, je pevnější legislativní 

zakotvení a definování sociálního podniku českým zákonem. Občanské sdružení Green 

Doors je každopádně organizace, která si zaslouží obdiv za svoji odvahu prorazit 

i v oblastech, jež se v České republice sotva rozvíjejí a také za svoji neustálou snahu 

inovovat své služby a splňovat normy kvality sociálních služeb. 
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5. případová studie: POHODA o.s. 

 

Vypracovali: Karolina Zelenková, Tomáš Gregor 

 

I. Název organizace  

- POHODA o.s. 

1. Charakteristika OS 

Datum vzniku – 29. června 1998 

Zakladatelé – soukromé osoby 

Adresa - Hálkova 1612/1, Praha 2, 120 00 

 

Email – pohoda@pohoda-help.cz 

 

Webové stránky – www.pohoda-help.cz 

 

Vize – "Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, 

aby byl šťasten tak, jak po tom touží" (Karel Čapek). 

 

Poslání – POHODA, o.s. poskytováním sociálních služeb podporuje normální, 

důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, 

případně organickým postižením mozku v místní komunitě. Jde o služby, které 

maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, 

názory a individuální potřeby. 

 

Cíle – Společnost POHODA plní své poslání prostřednictvím komplexních i dílčích 

cílů, které lidem s postižením umožňují být plnoprávnými občany společnosti, normálně 

žít, bydlet, pracovat a trávit volný čas jako ostatní lidé (POHODA, 2006). 

 

Cílem společnosti POHODA je zejména: 

1. umožnit lidem s postižením: 

a) normální důstojný život různými formami asistence, pomoci a podpory 

b) sebeurčení a plnoprávné postavení – mluvit sami za sebe, vyjadřovat své 

názory, potřeby a přání, mít vliv na vlastní život, rozhodovat o osobních 

záležitostech  

c) bydlet jako jiní lidé, v běžných bytech a domech (deinstitucionalizace) 

d) pracovat (prostřednictvím běžného příp. podporovaného zaměstnávání, 

v chráněné dílně apod.) nebo se jinak přiměřeně uplatnit v rámci svých možností 

e) normálně trávit volný čas v rámci svých potřeb, schopností a zájmů 

2. zřizovat domovy, chráněné byty a služby podporovaného bydlení 

3. zřizovat chráněné dílny, denní stacionáře a denní centra 

4. zaměstnávat lidi s postižením, zajišťovat jim vhodnou práci, uplatňovat 

výrobky, produkty či služby na trhu 

5. zřizovat krizová centra a střediska přechodné a respitní péče 

6. léčebná, sociální a pracovní rehabilitace, rekondice, pořádání rekondičních 

pobytů 

7. vzdělávat lidi s postižením 

8. informovat a vzdělávat veřejnost a usilovat o normální přijetí lidí s postižením 

jako rovnoprávných a plnohodnotných občanů, vydávat, rozšiřovat a vystavovat 

umělecká díla, vzdělávací publikace a osvětové materiály, pořádat výstavy, přednášky, 

kursy a semináře pro veřejnost  

mailto:pohoda@pohoda-help.cz
http://www.pohoda-help.cz/
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9. vzdělávat a rekvalifikovat pracovníky k poskytování služeb občanům 

s postižením, pořádat k tomu účelu kvalifikační a rekvalifikační kursy, semináře, školení a 

další akce 

10. další činnosti, směřující k přijetí postiženého člověka jako normálního občana 

a k jeho začlenění do společnosti, včetně nákupu a prodeje uskutečňovaného za účelem 

získání prostředků pro realizaci bodů §6 odst. 1 – 9 (POHODA, 2006). 

 

Historie Občanské sdružení POHODA bylo založeno v roce 1998, poté, co jedna 

ze zakladatelek slíbila své známé zřízení chráněného bytu, aby nemusela jít do ústavu. 

„POHODA, o.s. je jakousi odnoží Duhy, která provozovala první chráněné byty“ v ČR 

(Rozhovor 1). Postupem času organizace získávala další byty, služby se rozvíjely 

a přibývaly programy – asistence, vzdělávací program, pro který v roce 2006 organizace 

získala grant z evropských strukturálních fondů, vzniklo denní komunitní centrum (v roce 

2009 přejmenováno na Klub Pohoda) a nejnovějším projektem je pak mléčný bar Bílá 

vrána, který vznikl v červnu 2011 (Rozhovor 1). Od roku 2005 se organizace rozvíjí podle 

strategického plánu, o kterém byla zpracována diplomová práce na KSOS FHS UK 

(Špačková, 2005). V roce 2008 zažila organizace po snížení státních dotací 

bez předchozího varování krizový rok, který ji přiměl ke snaze o větší samostatnost. 

Z toho důvodu byla založena odnož organizace - POHODA, o.p.s. - vzdělávací agentura, 

která navázala na vzdělávací projekt. 

Pohoda o.s. funguje již 14let a není bohužel možné v krátkém rozsahu zmínit 

celou její bohatou historii. Přehled nejdůležitějších událostí je uveden ve výroční zprávě 

za rok 2005 (POHODA, 2005-2010). 

 

2. Vnitřní struktura 

 

Statutární orgán – Správní rada 

Předseda –   Ing. Jan Rejšek 

Členové –    PhDr. Blanka Šrámková 

          Ing. Irena Brabcová 

          Mgr. Anna Kačabová 

Revizní komise –  Ing. Ivana Vaníčková 

                   Ing. Jana Michalková 

Výkonná ředitelka – Mgr. Lucie Mervardová 

 

Organizační struktura –  

• Valná hromada (nejvyšší orgán společnosti) 

• Správní rada (statutární orgán společnosti) 

• Předseda správní rady (statutárním zástupcem společnosti) 

• Dva místopředsedové (voleni správní radou) 

• Výkonný ředitel (nemusí být jmenován) 

• Revizní komise (kontrola) 

II. Naplňování principů sociálního podniku 

1. Sledování sociálního prospěchu 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí 

Organizace provozuje tyto aktivity, které jsou zaměřené na fyzicky a mentálně 

postižené: 

 Program Asistence POHODA  

- osobní asistence, odlehčovací služba 

 Program Klub POHODA  

- denní stacionář s nabídkou různých kurzů (dílnička, muzikoterapie…) 

 Program Bydlení POHODA  

- chráněné bydlení, 24 míst 

 Program Vzdělávání POHODA  
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- vzdělávací agentura POHODA, o.p.s. nabízí kvalitní akreditované kurzy pro veřejnost 

(Komunikace s lidmi s mentálním postižením, Chráněné bydlení…)  

 Program Sociální poradenství POHODA 

- poradenství pro rodiny a dospělé osoby s postižením 

 Sociální podnikání – Mléčný bar Bílá vrána 

Mléčný bar Bílá vrána byl slavnostně otevřen v červnu 2011. Jedná se 

o nekuřácký prostor, nabízející občerstvení a vyžití ve volném čase pro širokou 

veřejnost. Navíc v baru probíhá pracovně tréninkový program pro lidi s mentálním 

postižením, který je jim na míru přizpůsobený. Díky němu si osvojují základní 

pracovní návyky a získávají dovednosti potřebné k budoucí práci. Bar nabízí pestrou 

nabídku mléčných koktejlů, kvalitní fair tradeové kávy nebo třeba domácího koláče. 

Kromě kavárenské činnosti se zde buduje i nabídka vzdělávacích, kulturních a dalších 

volnočasových aktivit. Prostor baru je bezbariérový a je možnost využít také dětský 

koutek.  

b) Demokratické rozhodování 

Provozní sociálního podniku Bílá vrána Petr Kühle uvádí, že pravidelně informuje 

zaměstnance o chodu podniku a dalším jeho směřování. V podniku panuje otevřená 

atmosféra, takže se zde běžně mluví o radostech i starostech Bílé vrány. Zaměstnanci 

baru se také mohou sami vyjadřovat k určitým pracovním záležitostem či provozu 

podniku.  

Sociální podnik se také snaží cíleně rozvíjet znalosti a dovednosti svých 

pracovníků. Každý ze zaměstnanců s mentálním postižením má v baru svůj list, kde je 

zaznamenáno, co už zaměstnanec umí a jaké jsou jeho nejbližší cíle. Můžeme se tak 

dozvědět, že zaměstnanec už například zvládá vynášet koš, utírat stoly, mýt nádobí, 

roznášet jídlo a pití a že třeba do měsíce má za cíl naučit se točit Kofolu či připravovat 

koktejly. 

Dle provozního podnik Bílá vrána dodržuje veškeré etické principy včetně rovných 

příležitostí. Zaměstnanecký poměr je přizpůsobený na míru lidem s mentálním 

postižením, kteří si díky němu osvojí základní pracovní návyky. Sám provozní se snaží 

o aktivní dialog se svými zaměstnanci, konzultuje s nimi i firemní politiku a směrování 

(Rozhovor 2). I v ostatních programech funguje stejný princip. Organizace navíc vytváří 

strategický plán, na němž se podílí všichni zaměstnanci organizace. 

 

c) Založen z iniciativy občanů  

V roce 1998 slíbila jedna ze zakladatelek organizace své známé zřízení chráněného bytu, 

aby nemusela jít do ústavu (Rozhovor 1). Nejde tedy o založení ze strany instituce. 

 

2. Ekonomický prospěch 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

Právním statusem organizace je občanské sdružení, což je právní forma, která 

dle zákona 83/1990 Sb, o sdružování občanů není zakládána „k výdělečné činnosti nebo 

zajištění řádného výkonu určitých povolání“ (Zákon 83/1990, §3). 

Ve stanovách sdružení v §9 Hospodaření je uvedeno, že „Prostředky na svou 

činnost získává společnost POHODA ze státního rozpočtu (…) pořádá (…) společenské, 

sportovní nebo jiné akce za účelem získávání finančních prostředků k plnění svých cílů“ 

(POHODA, 2006). 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity 

Organizace se snaží naplnit své bohaté cíle a od samého počátku prostřednictvím 

provozování chráněných bytů. V průběhu let organizace nabalovala aktivity, které 

rozvíjely již poskytované služby – asistenci, klub, vzdělávání, atd. (Rozhovor 1). 
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i) poskytované služby  

Rezidenční program Bydlení POHODA 

 Pobytová sociální služba určená osobám se sníženou soběstačností, zdravotním 

postižením nebo chronickým onemocněním. POHODA, o.s. provozuje čtyři chráněné 

byty s celkovou kapacitou 24 míst. V bytech je buď stálá nebo docházející 

asistenční služba, která klientům individuálně pomáhá v každodenních 

úkonech (POHODA, 2012). Z hlediska ekonomické aktivity tento projekt není 

výdělečný (Rozhovor 1). 

Asistenční program Asistence POHODA 

 1) osobní asistence je individuální přístup a pomoc dle potřeb klienta, 

2)  odlehčovací služba má pomoci rodině klienta v době, kdy rodina odpočívá 

(POHODA, 2012a). Projekt doplnil a rozšířil služby chráněných bytů (Rozhovor 1). 

 Od roku 2010 organizace zavedla prodej nedotovaných hodin asistence, které 

jsou nad rámec běžné služby, a nevztahuje se na ně dotace. Nově přibyla služba 

Víkendové respitní péče (POHODA, 2010). 

Vzdělávací program – POHODA, o.p.s. 

 V roce 2008 byla založena obecně prospěšná společnost, která navázala na projekt 

podpořený z EU. Dnes je vzdělávání samostatnou činností, které přináší do rozpočtu 

organizace až 500 000 Kč za rok. 

Mléčný bar Bílá Vrána– sociální podnik 

 Bílá Vrána byla založena v roce 2011 z iniciativy POHODA, o.s., která tak chtěla 

umožnit svým klientům pracovně-tréninkový program přímo v baru. Podnik 

se nachází nedaleko chráněného bytu, jehož obyvatelé jsou v baru zaměstnáni. 

Cílem organizace je uzpůsobit jim podmínky tak, aby se cítili soběstačně a 

odpovědně. Mléčný bar by se postupem času měl stát jedním z ekonomických pilířů 

organizace, které podporují její soběstačnost (Rozhovor 1). 

 ii) výroba zboží 

 Zboží vyrábí organizace pouze v Klubu POHODA, klienti např. vyráběli na objednávku 

jisté firmy novoroční přání. Při jiných aktivitách zboží nevzniká (Rozhovor 1). 

c) Nesení ekonomických rizik 

POHODA, o.s. je soukromé občanské sdružení, které není součástí veřejné sféry. 

Své služby tedy poskytuje na vlastní riziko. Ze zákona má právo na dotace 

za poskytování sociálních služeb (Rozhovor 1). 

d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích 

Zakladatelem byla soukromá osoba, která založila organizaci ze soukromé 

iniciativy. Organizace je samostatná a nezávislá na jiných institucích. V roce 2008 založila 

svou dceřinou organizaci POHODA, o.p.s. (Rozhovor 1). 

e) Alespoň minimální podíl placené práce 

Organizace měla v roce 2011 zaměstnáno 8 lidí ve správě organizace, 4 měli 

na starosti Klub, 10 – 12 zaměstnanců se podílelo na provozu asistenční služby a 

v mléčném baru působí 3 osoby na hlavní pracovní poměr (Rozhovor 1). Údaje 

o vedlejších pracovních poměrech mi bohužel zástupkyně organizace nebyla schopná 

sdělit. Údaje z výroční zprávy 2010 jmenují 26 osob (POHODA, 2011). 

V roce 2011 organizace spolupracovala s pěti dobrovolníky, které využívala 

převážně v Klubu a mléčném baru. Ti pro společnost odpracovali 189 hodin. Dále během 

jedné firemní akce bylo do činnosti zapojeno několik firemních dobrovolníků, kteří 

odpracovali 70 hodin (Rozhovor 1). 
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Organizace zaměstnává své klienty, což jsou lidé s mentálním postižením, 

v mléčném baru Bílá vrána. Zde pracují v současné době 3 zaměstnanci a 2 dobrovolníci. 

f) Možnost vícezdrojového financování 

Organizace prozatím nemá kompletní finanční zprávu za rok 2011, proto uvádíme 

údaje z roku 2010 (Rozhovor 1). 

V roce 2010 hospodařila organizace celkem s částkou 12 970 000 Kč. 

Nejvýraznějším zdrojem prostředků však zůstává oblast veřejných zdrojů, hlavně 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které poskytovatele sociálních služeb ze zákona 

podporuje dotací. POHODA, o.s. získala od MPSV částku 7 318 000 Kč. Magistrát hlavního 

města Prahy pak poskytl částku 771 900 Kč a městské části Prahy 2 a Prahy 13 přispěly 

celkem 160 000 Kč a Ministerstvo vnitra 71 000 Kč, tj. celkem 8 372 900 Kč 

z veřejných zdrojů. 

Od nadací a z veřejných sbírek pak v roce 2010 získala organizace 256 000 Kč. 

Soukromí dárci poskytli částku 3 294 000 Kč. Částkou 525 000 Kč přispěla 

do rozpočtu organizace POHODA, o.p.s a z vlastních služeb a výroby organizace utržila 

248 000 Kč. Podrobněji je rozpočet zobrazen v příloze č.1 (POHODA, 2011).  

3. Environmentální a místní prospěch 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně 

místních zdrojů 

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s „těžším postižením (mentální 

a kombinovaná postižení, DMO, těžké epilepsie a další) v místní komunitě“ (POHODA, 

2006), tj. na území hlavního města Prahy. Cílová skupina se liší dle požadavků 

jednotlivých projektů, organizace klienty přijímá dle individuálního posouzení (POHODA, 

2012a). Od března 2010 byly asistenční služby rozšířeny také na skupinu seniorů 

(POHODA, 2010). 

Organizace spolupracuje s mnoha instituce ve svém okolí. V rámci projektu Klub 

přátel POHODY vydává čtvrtletně bulletin, který rozesílá svým příznivcům. Od roku 2009 

spolupracuje na ekologicko-charitativním projektu s názvem Sbírej toner, do kterého 

zapojuje své příznivce (POHODA, 2011). 

Pro své klienty pořádá POHODA, o.s. společné dny, výlety do měst i do cizích 

zemí, např. v roce 2010 zájezd do Francie. Pro setkání a trávení společného volného času 

slouží Klub POHODA a nově i bar Bílá vrána. 

Organizace spolupracuje také s jinými neziskovkami, např. s občanským 

sdružením Green Doors, které pořádá oslavu pálení čarodějnic v Praze na Pankráci. Spolu 

s organizací Veolia se pak POHODA, o.s. podílí na vybudování studen v Etiopii, 

spolupracuje s divadly Inventura a divadlem Na prádle a dalšími organizacemi. 

O spolupráci s veřejnými institucemi se mi nepodařilo najít záznamy (POHODA, 

2005-2012). 

POHODA, o.s. byla v říjnu 2007 registrována Odborem sociální péče 

a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy jako poskytovatel sociálních služeb. 

V komunitním plánování sociálních služeb se za POHODU, o.s. účastní Irena Škopáková 

(POHODA, 2009). 

Organizace se v rámci svých PR aktivit účastní veletrhů (např. Non Handicap), 

organizuje dny otevřených dveří, její zástupci vystupují v médiích a vydávají tiskové 

zprávy. POHODA, o.s. provozuje webové stránky a od roku 2009 využívá pro svou 

propagaci také sociální síť Facebook.com. Zde pravidelně informuje o svých aktivitách 

své příznivce. Další částí PR je čtvrtletní vydávání bulletinu MOMENTální dění V POHODĚ 

(POHODA, 2005-2012). 
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b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti  

Filosofií organizace je přístup zaměřený na člověka, tzn., že každý klient je zapojen 

do rozhodování o svém programu a veškerá péče je přizpůsobena jeho individuálním 

potřebám a požadavkům. Asistenti i další zaměstnanci organizace se snaží vycházet 

se všemi klienty tak, aby maximálně podpořili osobnost klienta v jeho zájmech, 

zkušenostech a příležitostech (POHODA, 2005-2012). 

Organizace má vypracovanou metodickou příručku Průvodce asistenta, kde jsou 

uvedeny veškeré cíle, filosofie přístupu a zásady práce s klientem.  

c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 

POHODA podporuje smysl pro sociální zodpovědnost mj. svým vzdělávacím 

programem, v rámci kterého školí např. zaměstnance pojišťoven a bank, jak se chovat 

k lidem s mentálním či kombinovaným postižením.  

Ve spolupráci s divadlem Na Prádle organizovala benefiční koncert s kapelou 

herečky Marie Doležalové, v mléčném baru Bílá vrána organizuje POHODA, o.s. výstavy 

fotografií mapující běžný den svých klientů, účastní se veřejných akcí jiných organizací 

(např. Čarodějnice organisované občanským sdružením Green Doors) a v rámci Klubu 

POHODA nabízí firmám výrobu různého zboží – např. velikonočních a vánočních přání, 

mýdel apod. (POHODA, 2005-2012, Rozhovor 1). 

d) Inovativní přístup a řešení 

Filosofie rozvoje organizace je jednoduchá – vždy je třeba vyjít vstříc nějaké 

potřebě, která pomůže klientům. Z úvah jak pomoci klientům trávit lépe volný čas, jak 

získat zaměstnání nebo jak vzdělat nové asistenty postupně vznikly jednotlivé programy 

(Rozhovor 1). 

Slečna Kernová považuje za největší přínos organizace přístup ke klientům tak, 

jako k dospělým a svéprávným osobám, což pomáhá lidem s postižením získat 

sebevědomí a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.  

Organizace se od roku 2006 řídí strategickým plánem, který vypracovává vždy 

na dobu tří let (Špačková, 2005). Na rozvoji strategického plánu se podílejí všichni 

zaměstnanci organizace. Doposud každý rok organizace začala novou aktivitu nebo 

rozšířila své služby. V roce 2008 založila dceřinou vzdělávací společnost POHODA, o.p.s a 

v roce 2011 mléčný bar Bílá vrána (POHODA, 2005-2010). 

 

e) Zohledňování ekologických aspektů 

Organizace podporuje třídění odpadu ve všech svých pracovištích a bytech a zapojuje 

do aktivního třídění i své klienty. Třídění probíhá pouze v rozsahu běžném v hlavním 

městě Praha. Opatření týkající se úspor energie nemají zavedena. 

Organizace nepracuje s nebezpečnými materiály, proto nevzniká nebezpečný odpad. 

Zaměstnanci nejsou školeni a nabádáni k jiné ekologické aktivitě než třídění odpadu. 

 

Závěr  

Občanské sdružení POHODA prokázalo svou udržitelnost tím, že již 14 let 

poskytuje svým klientům služby, které každým rokem rozšiřuje a doplňuje tak, aby 

vytvořily dostatečně širokou nabídku příležitostí a co nejvíce jim zvýšily kvalitu života.  

Paleta služeb tak pokrývá nejen soukromý život klienta (chráněné byty), ale také 

jejich volný čas (klub), a nabízí jim i pracovní příležitosti (mléčný bar). Zároveň se 

organizace snaží získat co nejkvalitnější pracovníky, které má možnost vyškolit 

ve vlastním centru (vzdělávací program POHODA, o.p.s.) a pomocí kurzů šíří své znalosti 

o přístupu k mentálně a kombinovaně postiženým lidem dále do společnosti. 
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Krize, do které se organizace dostala v roce 2008 poté, co jí byly nárazově 

sníženy finance z veřejných zdrojů, se snaží přinést co nejvíce vlastních prostředků, 

k čemuž v současné míře nejvíce přispívá vzdělávací program. Doufejme, že 

v budoucnosti se také mléčný bar Bílá vrána stane jedním z pilířů, na kterém bude moci 

organizace zakládat svou činnost. 

Jako velice podstatný krok vidím strategické plánování na dobu příštích 3 let, 

které zaměstnancům organizace jasně ukazuje směřování a může pomoci také 

při získávání financí od soukromých dárců v budoucnu. 
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Příloha č. 1: 

Veřejné zdroje Celkem 

MPSV      7 318 000,00 Kč  

MHMP        771 900,00 Kč  

MV ČR          78 000,00 Kč  

MČ P- 2        100 000,00 Kč  

MČ P-13          60 000,00 Kč  

 
 
Dárcovství: 

 Nadace: 

 Nadace VIA 

 – Akademie soc.podnikání          18 047,00 Kč  

organizace NESsT – 

 dar na rozvoj sociálního 
podnikání  

      184 000,00 Kč  

Individuální dárci 

 Panušková Saša        100 000,00 Kč  

Jan Hanzl          25 000,00 Kč  

JUDr. Ing.Jaroslav Hostinský          21 000,00 Kč  

Martin Marsa            8 400,00 Kč  

Petr Lacina            6 600,00 Kč  

Brejchová Michaela           6 000,00 Kč  

Mgr. Patrik T.            5 000,00 Kč  

Eva Vaškůjová            5 000,00 Kč  

Patrik Tauer            5 000,00 Kč  

Marek Dudá            4 000,00 Kč  

Mgr. Lucie Mervardová            2 400,00 Kč  

RNDr. Ivana Mášová            1 800,00 Kč  

Petr Eisner            1 400,00 Kč  

Marcel Matějka            1 200,00 Kč  

Marie Chalupová            1 200,00 Kč  

Pavlína Mertová            1 100,00 Kč  

Mgr. Aleš Buriánek            1 000,00 Kč  

Lenka Fojtová               600,00 Kč  

Markéta Kolková               550,00 Kč  

Jan Kronk               500,00 Kč  

Petr Štěpán               400,00 Kč  

Hana Slavíková               360,00 Kč  

Světluše Průchová               360,00 Kč  

Nina Nohejlová               350,00 Kč  

 
 Firmy – věcné dary – vyčíslené (v Kč) 

Nakladatelství UMÚN s. r. o. 

 – pronájem prostor, náklady na 
energie  

         194 639,00 Kč  

Divadlo Na prádle – vstupenky             29 940,00 Kč  

Dr.Müller Pharma s.r.o. – dárkové 
balíčky  

           27 453,00 Kč  

Divadlo v Dlouhé – vstupenky             14 530,00 Kč  

Eclipse Print a. s. – graf. práce, polepy               5 000,00 Kč  

 
 Firmy - finanční dary (v Kč) 

 KMP Bürotechnik, s. r. o.             70 110,00 Kč  

FBE Praha             10 000,00 Kč  

PWC ČR             10 000,00 Kč  

Vlastní příjmy: 
v tisících Kč. 

Tržby za vlastní výrobky a služby 249 

Přednášková činnost 525 

Příspěvky klientů  3 294 

Úroky  14 

Finanční dary fyzických osob  203 

Příjmy ze sbírek  54 

Refundace nákladů  170 

Příjmy z prodeje majetku 25 

 

Celkem organizace POHODA hospodařila 
v roce 2010 s 12 970 000 Kč. 

 

Zdroj: (POHODA, 2011) 
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6. případová studie: Český západ o.s. 
 
Vypracovali: Jan Košík, Martin Kofala 

 

I. Název organizace 

 

- Český západ o.s. 
 

1. Charakteristika OS 
 

Datum vzniku: 17. 12. 2001 (Český, 2012d). 

 

Zakladatelé: Ján Dunček – zástupce obyvatel Dobré Vody; Jan Lego a Karel 

Podsedník – koordinátoři zaměstnávání romských mužů (Český, 2012d). 
 

Dobrá Voda je malá vesnice u Toužimi, kde žije asi stovka obyvatel. Jejich převážnou část 

tvoří romská komunita, která má asi 90 členů žijících v panelovém domě na okraji obce. Zbylí 

obyvatelé Dobré Vody žijí v domech v dolní části obce. 
 

- Vznik iniciován bratry trapisty z kláštera v Novém Dvoře v r. 2001. 
- Občanské sdružení Český západ vzniklo 17. 12. 2001, začalo působit v Dobré Vodě 

na začátku roku 2002 (Český, 2012d). 
- 2000-2002 působilo v Dobré Vodě ve spolupráci s trapisty Společenství Jan 10 pro 

službu dětem a mládeži (romské integrační centrum). 

- Koncem r. 2002 Společenství Jan 10 ukončilo svoji činnost a předalo Českému západu 

o.s. část majetku i zaměstnance. 

- 2003 – vznik textilní dílny – zaměstnávány romské ženy z Dobré Vody a okolí. 
- 2005 – první strategický plán organizace, na jehož základě se od té doby každoročně 

sestavují plány aktivit Českého západu. 
- Od města Toužim odkoupen panelový dům v havarijním stavu v Dobré Vodě, kde bydlí 

klienti organizace. 
- 2006 – vznik šestičlenného domovního výboru panelového domu. Až do r. 2007 

se pracuje na odstranění havarijního stavu domu díky finančním prostředkům z Úřadu 

vlády ČR a ochotě obyvatel domu podílet se na opravách vlastními silami. 

- 2007 – ustaven osadní výbor zastupující zájmy obyvatel Dobré Vody na zasedání 

zastupitelstva Toužimi. Zahájena sociální pomoc ve dvou nových lokalitách – Nová 
Farma a Služetín u Teplé. 

- 2008 – Český západ získal prestižní značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. 
- 2008 – zřízena keramická dílna a vznikl Klub přátel českého západu – sdružuje příznivce 

sdružení, kteří podporují jeho činnost. 

- 2009 – v Plzni otevřen dobročinný obchod BUŤI. 
- 2011 – otevřeny nové a rozšířené prostory textilní a keramické dílny. Terénní programy 

v nových lokalitách Toužim, Teplá, Poutnov, Pěkovice a Mrázov (Český, 2012d). 
 

- Kontaktní údaje: 
 

Adresa: Český západ o.s., Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim 

Email: info@cesky-zapad.cz 

Webové stránky: www.cesky-zapad.cz (Český, 2012g) 
 

Vize: Členové občanského sdružení Český západ věří v krásu a důstojnost každého člověka. 
Jsou přesvědčeni, že jejich práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, 
která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Český západ o.s. nechce řešit práci za druhé, ale 
naopak chce svým klientům umožnit, aby si své problémy řešili sami a měly svůj život ve svých 
rukou (Český, 2012j). 

Poslání a cíle: Český západ o.s. chce prakticky přispívat k odstraňování sociálního vyloučení, 

projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti. Jeho posláním je budovat na území Toužimska 

a Tepelska občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných. 
 

Český západ o.s. chce vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj obyvatel Dobré Vody 

a dalších sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Český, 2012j). 

 

 

mailto:info@cesky-zapad.cz
http://www.cesky-zapad.cz5/
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2.Vnitřní struktura: 
 

Orgány sdružení jsou: 
 

a) valná hromada 

b) správní rada 

c) výkonný ředitel 

d) příp. další orgány zřízené správní radou či valnou hromadou 
 

Organizační struktura: Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni řádní 

členové sdružení. Rozhoduje zejména o změnách stanov, schvaluje strategický plán sdružení 

pro příslušné období, rozhoduje o zrušení či změně členství, o povinnosti platit členské 

příspěvky. 
 

Správní rada má poradenskou, řídící a kontrolní funkci vůči výkonnému řediteli a za svou 

činnost odpovídá valné hromadě. Správní rada řídí činnost sdružení prostřednictvím výkonného 

ředitele v období mezi zasedáními valné hromady v souladu se strategickým plánem sdružení. 

Správní rada zejména volí předsedu a místopředsedu správní rady, monitoruje realizaci 

strategických a operačních plánů, svolává valnou hromadu, zpracovává podklady pro rozhodnutí 

valné hromady, rozhoduje o přijetí za člena sdružení, schvaluje účetní uzávěrky, plány rozpočtů 

a výroční zprávy. 
 

Výkonný ředitel je statutárním zástupcem sdružení. Jmenuje a odvolává ho předseda správní 

rady na základě rozhodnutí správní rady. Je odpovědný správní radě za plnění strategických 

a operačních plánů. O jejich plnění připravuje písemnou zprávu, kterou předkládá členům rady 

před jejich zasedáním. Odpovídá za hospodaření sdružení, předkládá každoročně valné hromadě 

zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky. Je odpovědný za zpracování výroční zprávy. 
 

Řádným členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 

souhlasí se stanovami sdružení. O přijetí za člena rozhoduje správní rada (Český, 2012k). 
 
II. Naplňování principů sociálního podniku 

 

1. Sledování sociálního prospěchu 
 

a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické 

skupině lidí 
 

Činnost Českého západu o.s. je zaměřená především na podporu a rozvoj dovedností 
příslušníků romské komunity v Dobré Vodě a v dalších lokalitách na Toužimsku a 
Tepelsku. Jednou z klíčových aktivit Českého západu o.s. je provozování textilní a keramické 
dílny. Textilní dílna Českého západu o.s. se zaměřuje na ruční textilní výrobu z přírodních 
materiálů. Dílna má charakter chráněné dílny, neboť zaměstnává romské ženy ze sociálně 
vyloučených lokalit v okolí Dobré Vody (Český, 2012m). Dříve sídlila dílna přímo v sídle Českého 
západu o.s. Od r. 2011 však byly otevřeny nové prostory textilní a keramické dílny v budově 
bývalé hájenky v Dobré Vodě 47 (Český, 2012l). 

Ženy pracující v této textilní a tkalcovské dílně získaly potřebnou rekvalifikaci, šijí 

na průmyslových strojích a proto je dílna schopná zpracovávat i větší zakázky (Český, 2012m). 

V r. 2010 (ještě ve starém sídle dílny, pozn. autora) v textilní dílně šily dvě ženy, další dvě 

zde vypomáhaly s potiskem, stříháním a přípravou výrobků na prodej (Český, 2012o). 
 

Také keramická dílna Českého západu o.s. zaměstnává romské ženy z Dobré Vody, které zde 
vyrábějí ručně dělané keramické předměty (Český, 2012f). V r. 2010 vyráběla v keramické dílně 
dekorační a užitkovou keramiku na prodej jedna žena a několik dobrovolníků (Český, 2012o: 8). 

 

Český západ o.s. provozováním textilní a keramické dílny přímo poskytuje několika 
ženám z romské komunity pracovní místo a přímo tak pomáhá zlepšit jejich životní podmínky a 

umožňuje jejich uplatnění ve společnosti. Vedle provozování dílen ovšem realizuje řadu 
dalších aktivit zaměřených na pomoc lidem, kteří to potřebují. Dospělým především poskytuje 

sociální poradenství a poradenství v oblasti zaměstnávání, vytváří pro obyvatele Dobré Vody 
a okolí pracovní příležitosti nebo jim pomáhá hledat zaměstnání na trhu práce. V r. 2010 
například organizoval kurz šití pro čtyři ženy, nejzdatnější z nich poté získala zaměstnání 

v šicí dílně sdružení (Český, 2012o: 9, 11). 
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b) Demokratické rozhodování 
 

Pracovníci Českého západu o.s. se setkávají každé pondělí na pracovních poradách, kde řeší 
aktuální problémy a na základě strategického a operačního plánu na daný rok připravují 
aktuální program aktivit. Záležitosti vyžadující více času se řeší na speciálních poradách, tzv. 
Intervizích (Český, 2012o: 15). 

 
Český západ o.s. podporuje své pracovníky v tom, aby se ve svém oboru průběžně vzdělávali. 

Zúčastňují se různých kurzů a seminářů, které jim pomáhají rozvíjet a zkvalitňovat svoji práci i 
činnost sdružení (Český, 2012o: 15). 

 

Český západ o.s. také organizuje různé bezplatné rekvalifikační kurzy, jejichž účastníci 
se poté stávají jeho zaměstnanci. Jde především o rekvalifikační kurz šití, který se konal také 
v r. 2012. Tohoto měsíčního kurzu v rozsahu 200 hodin se zúčastnilo šest žen a byl ukončen 
závěrečnou praktickou a teoretickou zkouškou, na základě jejíhož výsledku zaměstnal Český 
západ o.s. ve svých dílnách tři ženy (Český, 2012n). 

 

O tom, že Český západ o.s. dodržuje princip rovných příležitostí, svědčí nejlépe fakt, že 
v r. 2008 získal značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ 
Roma servis z Brna. Tuto značku mohou získat firmy a organizace, které prokáží, že ke svým 
zaměstnancům s odlišným etnickým původem přistupují rovným a nediskriminačním způsobem a 
uvědomují si tak svou sociální zodpovědnost (Český, 2012c). Získání značky je striktně 
podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní organizaci, jehož 
cílem je zjistit stav organizační kultury v této oblasti (Český, 2012i). 

 

Dle informací, které jsme získali od Soni Vašíčkové, se všichni zaměstnanci podílejí na tvorbě 
strategického a operačního plánu a obecně na chodu sdružení. 

 

c) Založen z iniciativy občanů 
 

Český západ o.s. vznikl z iniciativy bratří trapistů z kláštera v Novém Dvoře, kteří 
několika mužům z Dobré Vody nabídli pracovní uplatnění při výstavbě kláštera. To bylo 
základem pro vznik sdružení. Lidé zapojení do činnosti sdružení mají jasný záměr: docílit toho, 
aby sociálně znevýhodnění obyvatelé určitých lokalit byli soběstační a nebyli závislí na pomoci 
zvenčí (Český, 2012o: 4-5). 

 

2. Ekonomický prospěch 
 

a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo 
pro naplnění veřejně prospěšných cílů 

 

Zisk z prodeje zboží a služeb plyne pro toto OS ze tří zdrojů: textilní a keramická dílna, 

obchod BUŤI (ten zároveň funguje jako online obchod) a z prodeje služeb. Na stránkách 

sdružení je uvedeno, že výtěžek obchodu putuje na sociální služby, vzdělávání, poradenství při 

zaměstnávání, volnočasové programy a další aktivity. 
 

Dále pak keramická dílna Českého západu o.s. pořádá placené kurzy keramiky pro veřejnost. 
Výtěžek z nich je podle letáku zveřejněném na webových stránkách Českého západu o.s. určen 
na dobročinné účely – na financování činnosti občanského sdružení Český západ (Český, 2012h).

 

 
 

Doloženo: webové stránky a výroční zpráva za rok 2010. 

 
 

b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity 
 

Z výroční zprávy je patrné, že za rok 2010 inkasovalo sdružení více jak 700 tisíc Kč 

za vykonané služby, nicméně z ní není patrné, o jaké služby se jedná, nicméně na základě 

informací na stránkách sdružení předpokládám, že se jedná o zakázkovou výrobu z textilní 

a keramické dílny. 
 

Další ekonomickou aktivitou je prodej darovaných předmětů v dobročinném obchodě 

BUŤI, dále pak online obchod s výrobky pocházejícími z keramické a textilní dílny. 
 

Doloženo: webové stránky a výroční zpráva za rok 2010. 
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c) Nesení ekonomických rizik 
 

Dle informací od Soni Vašíčkové za ekonomická rizika nese odpovědnost správní rada. Toto se 
projevuje kupříkladu na pracovní smlouvě, která je na dobu určitou nebo po dobu trvání projektu. 

 

d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích 
 

Jak vyplývá z výše popsané historie Českého západu o.s., vzniklo toto sdružení v podstatě 

spontánně při stavbě kláštera z iniciativy bratří trapistů a jeho vznik byl motivován snahou 

vylepšit životní podmínky romských obyvatel Dobré Vody. Jeho zakladatelé nejsou stát, obec či 

nějaký soukromý podnik, ale fyzické osoby. Český západ o.s. má své vlastní statutární 

orgány, které zajišťují jeho činnost a které rozhodují nezávisle na jiných veřejných či 

soukromých organizacích. Bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, kteří stáli u zrodu sdružení, 

dodnes Český západ o.s. duchovně, materiálně i finančně podporují. Převor kláštera bratr 

Samuel je členem správní rady Českého západu o.s. 
 

e) Alespoň minimální podíl placené práce 
 

V pracovním týmu sdružení je 16 lidí, v keramické dílně byly v roce 2010 zaměstnány 3 ženy, 

v textilní dílně 4. Dále je ve výroční zprávě uvedeno, že sdružení poskytuje klientům možnost 

odpracovat si 150 hodin za rok (formou dohody o provedení práce) – jedná se o jednoduché 

manuální práce jako je práce v lese nebo sekání trávy. 
 

V rámci týmu občanského sdružení v roce 2010 pracovali 4 lidé z místní romské komunity, 

na kterou se sdružení zaměřuje. 
 

V tiskové zprávě je uvedeno, že v roce 2010 pro sdružení pracovalo více jak 100 

dobrovolníků. 
 

Doloženo: webové stránky a výroční zpráva za rok 2010. 
 

f) Možnost vícezdrojového financování 
 

Veřejné droje: 
 

- Finanční podpora: Úřad vlády, Karlovarský kraj, Úřad práce, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Město Plzeň. 

- Materiální podpora: Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
 

Dárcovství: 
 

- Finanční podpora: Sbírkový projekt Pomozte dětem! organizovaný společně Nadací 

rozvoje občanské společnosti a Českou televizí, Nadační fond Znovuzrození, Skupina 

ČEZ a Nadace ČEZ, Nadace VIA (Era a ČSOB - podpora projektu jejím prostřednictvím), 

Reálné gymnázium Přírodní škola (Praha), individuální dárci a členové Klubu přátel 

Českého západu o.s., Nadace Divoké husy. 

 

- Materiální podpora: CRAISS Logistic, s.r.o.; Ledovec o.s., Naděje o.s., Hospic sv. 

Lazara, bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, Muzeum loutek Plzeň, Liman Sport, 

Husky, kapela Sedm nedostatečných, kavárna SERAF, Pivovar Chodovar, Zahrada Teplá, 

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., Skautský oddíl Vločka z Plzně a další individuální 

dárci. 
  

- Nemateriální a nefinanční podpora: Google, Jednota Toužim – COOP, Hedvabná 

Stezka.cz, Člověk v tísni. 
 

Vlastní příjmy: 
 

- Prodej zboží v obchodě BUŤI, textilní a keramická dílna, služby. Z rozvahy je patrné že 
občanské sdružení vlastní hmotný investiční majetek, nicméně není jasné, jestli z něj 

má příjmy popřípadě jaké. Keramická dílna Českého západu o.s. pořádá placené kurzy 
keramiky pro veřejnost. Cena osmihodinového kurzu je 1 000 Kč. 
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Zahraniční příjmy: 
 

-       Evropský sociální fond - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Údaje pochází z internetových stránek (Český, 2012b) za rok 2011 a z výroční 

zprávy za rok 2010. 

 

3. Environmentální a místní prospěch 
 

a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních 

zdrojů 
 

Zdrojem informací jsou webové stránky sdružení a výroční zprávy. 
 

Cílovou skupinou jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku: Dobrá 

Voda, Služetín, Nová Farma, Pěkovice, Poutnov, Mrázov, Bezděkov, Toužim a Teplá. Kupříkladu 

v obci Dobrá Voda je cca 85% obyvatel romské národnosti, což je také komunita, ve které 

sdružení převážně působí. 
 

Sdružení poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. (sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy), pořádání vzdělávacích 

a rekvalifikačních programů, vytváření pracovních příležitostí, případně pomoc s uplatněním 

na pracovním trhu, organizování volnočasových aktivit, individuálního doučování, prevencí 

patologických jevů, zapojování sociálně vyloučených občanů do řešení problémů veřejného 

zájmu zejména na komunální úrovni, zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití) 

a podobně. 
 

Spolupracuje s Krajským a Okresním úřadem v Karlových Varech a karlovarským střediskem 

Probační a mediační služby ČR, s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, 

s plzeňskou pobočkou společnosti Člověk v tísni a s občanským sdružením Potichounku. 
 

Partnery sdružení (s těmito institucemi má sdružení podepsanou smlouvu o partnerství) jsou 
Městský úřad Toužim, Základní škola Toužim a Úřad práce v Karlových Varech a občanské 
sdružení Na počátku. Dále je významným partnerem sdružení Lesní společnost Teplá, a.s. 
Partnerství s veřejným sektorem se týká projektu Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí 
na Toužimsku (web). 

 

Lokální propagace probíhá ve spolupráci s Jednotou, spotřebním družstvem v Toužimi. Dále 

sdružení propaguje svou činnost vydáváním tiskových zpráv, článků v odborných časopisech a 

sbornících, účastí na různých seminářích, besedách s veřejností a konferencí. Za jeden z PR 

nástrojů lze také chápat internetové stránky sdružení, internetový obchod a obchod BUŤI. Dále 

také o sdružení a jeho činnosti vznikl v roce 2010 dokument a řada reportáží jak do rádia, tak 

do televize. 
 

Sdružení se v současné době neúčastní komunitního plánování (v minulosti byla snaha 

se zapojit) ve své lokalitě působnosti neboť dle informací od pí. Vašíčkové to bylo jen formální a 
neplnilo to žádný účel. 

 

b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku 
 

Dle výroční zprávy z roku 2010 tvoří ¼ pracovního týmu Romové, kteří tam fungují jako 

zástupci komunity v Dobré Vodě. Dalším klientům nabízí sdružení své služby, především co se 

týče pracovního zapojení. 
 

Příkladem zapojení klientů Českého západu o.s. do rozhodovacího procesu jsou kurzy 

angličtiny pro dospělé a pro děti, které vznikly přímo na základě iniciativy dvou členů romské 

komunity, kteří dálkově studují Evangelickou akademii v Praze. 
 

Kurz angličtiny pro dospělé byl důležitý také v tom, že ho navštěvovali nejen členové romské 
komunity, ale i neromští obyvatelé Dobré Vody a zaměstnanci Českého západu o.s., a pomáhal 
tak posilovat sociální soudržnost mezi obyvateli Dobré Vody (Český, 2008). 

 

Někteří klienti se dle informací od paní Vašíčkové zapojují do činnosti sociálního podniku třeba 

tím, že organizují jednotlivé akce, zapojují se do organizace společných setkání, programů 

pro děti atd. 
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c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni 
 

Sdružení je partnery městského úřadu Toužim, základní školy Toužim a Úřadu práce 

v Karlových Varech – to vše v rámci projektu Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí 

na Toužimsku. Dále také je partnerem občanského sdružení Na počátku. Společně s Lesní 

společností Teplá, a.s., pomáhá zaměstnávat obyvatele Dobré Vody. Dále se sdružení vlastní 

aktivitou snaží zvelebovat svou spádovou oblast. 
 

d) Inovativní přístup a řešení 
 

Výroba v chráněných dílnách Českého západu o.s. je inovativní v tom, že jsou v nich vytvářeny 
ručně vyráběné výrobky. V textilní dílně se navíc vyrábí z přírodních materiálů, což není 
v oděvním průmyslu pravidlem. V keramické i textilní dílně také vyrábějí zboží přímo na zakázku, 
čímž se jejich výrobky odlišují od běžné sériové výroby (Český, 2012f). 

 

Český západ o.s. také provozuje dobročinný obchod BUŤI, kde se prodávají výrobky 
z chráněných dílen, použité zboží od dárců z veřejnosti a výrobky od dalších poskytovatelů. 
Tento typ obchodu, známý v zahraničí jako „charity shop“, není u nás příliš rozšířený. Když byl 
obchod BUŤI 15. září 2009 otevřen, šlo o jeden z prvních obchodů svého druhu u nás (Český, 
2012a). 

 

e) Zohledňování ekologických aspektů 
 

Jedním z klíčových cílů činnosti Českého západu o.s. je posílení sociálních vztahů mezi 

obyvateli Dobré Vody, konkrétně mezi příslušníky romské komunity a ostatními obyvateli obce, 

což se daří skrze veřejné brigády, společné oslavy svátku sousedů či tradiční předvánoční 

putování k živému betlému. Podstatné pro sociální integraci příslušníků romské komunity je také 

posilování jejich konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a 
poradenství v oblasti zaměstnání. 

 

Český západ o.s. provozuje dobročinný obchod BUŤI, v němž se prodává mimo jiné také již 
použité zboží od dárců z řad veřejnosti. Tím umožňuje jeho další využití (Český, 2012a). 

 

V textilní dílně Českého západu o.s. se při výrobě používají hlavně přírodní materiály 

jako len a bavlna a kvalitní barvy na textil, které se mohou prát v pračce (Český, 2012e). 

 

Závěr 
 

Občanské sdružení Český západ se jeví jako životaschopná organizace, která se postupně 
rozvíjí a které se daří plnit své poslání a cíle. O tom vypovídá hlavně fakt, že se snížila 
nezaměstnanost členů romské komunity v Dobré Vodě, kde sdružení především působí, ze 100% 
v r. 2000 na 35% v r. 2009 (Český, 2012d). Sdružení úspěšně provozuje textilní a keramickou 
dílnu, v nichž vyrábí výrobky, které prodává ve svém internetovém obchodě. Hlavně textilní 
dílna má dosti širokou klientelu a má za sebou i významnější zakázky pro Magistrát města Plzně 
či Univerzitu Karlovu (Český, 2011). Český západ o.s. také úspěšně provozuje dobročinný 
obchod BUŤI v Plzni, který je klíčový pro jeho alespoň částečnou finanční soběstačnost. 

 

Důležitý pro činnost Českého západu o.s. a její udržitelnost je také fakt, že se mu podařilo 

najít partnery a podporovatele z veřejné i soukromé sféry. Sdružení spolupracuje na místní 

úrovni s městským úřadem Toužim, se základní školou Toužim a s Úřadem práce v Karlových 

Varech a s řadou dalších partnerů. Má pestrou škálu finančních zdrojů zahrnující veřejné zdroje, 

Evropské fondy, příspěvky od soukromých dárců i nadací, a samozřejmě vlastní příjmy. Toto 

vícezdrojové financování je dobrým předpokladem pro úspěšnou budoucí činnost sdružení, 
přičemž největší důraz by měl být kladen na vlastní příjmy, což se také děje v podobě 

provozování obchodu BUŤI a také otevření nových, lépe vybavených prostor textilní 

a keramické dílny v r. 2011, které umožní lepší fungování těchto chráněných dílen. 
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