1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

Pořádání akcí a eventů: pořádání netradičních eventů pro Vaše zákazníky, partnery, zaměstnance, včetně unikátního
programu, akce kompletně na klíč

Oblast: Ostatní

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092

Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín petra.dlabolova@1sdzp.cz 736 630 228 www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.1. SDZP je organizací, která se v
prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve
svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků,
několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.Úzce
spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají
nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se
Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD.

1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

komplexní outsourcing služeb, cloudové služby, obchod

Oblast: Grafické služby

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092

Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín jan.palicka@1sdzp.cz 603 485 172 www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.1. SDZP je organizací, která se v
prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve
svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků,
několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.Úzce
spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají
nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se
Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD.

1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

Elektroinstalace:
zajištění projektů, dodávek a instalace kancelářské
a komunikační techniky, EZS, EPS, CCTV, bezpečnostních kamer, GPS zařízení, servisní služby a revize
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Oblast: Výroba

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092

Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín info@1sdzp.cz www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.
1. SDZP je organizací, která se v prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně
postižené spoluobčany, kterých má ve svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době
zaměstnáváme více než 100 pracovníků, několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých
oblastí naší činnosti.
Úzce spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také
zaměstnávají nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním
postižením, se Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA
a SČMVD.

1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

zajištění ostrahy objektů (PCO), dispečinků a recepčních služeb, instalace kamerových systémů, elektronické,
zabezpečovacía protipožární techniky, KISS: krizový informační svolávací systém, možnost informování velkého počtu
osobo událostech jak ve vypjatých situacích, tak při běžném provozuza použití zautomatizovaných moderních technologií

Oblast: Ostraha a bezpečnostní služby

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092

Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín miroslav.eugel@1sdzp.cz www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.1. SDZP je organizací, která se v
prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve
svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků,
několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.Úzce
spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají
nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se
Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD.

1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

Vzdělávání – akreditované programy: rekvalifikační kurzy, výcviky a odborná profesní školení.PO + BOZP: zajištění
provozní agendy organizace v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdravípři práci dle
aktuálních právních a technických předpisů.

Oblast: Vzdělávání a školení

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092
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Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčíninfo@1sdzp.cz www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.1. SDZP je organizací, která se v
prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve
svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků,
několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.Úzce
spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají
nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se
Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD.

1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

Náhradko.cz- profesionální „e-shop”s nabídkou výrobků a služeb prostřednictvím ověřeného náhradního plnění- služba pro
chráněné dílny, výrobce a prodejce

Oblast: Obchod

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092

Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín jiri.hadek@1sdzp.cz 605 267 119 www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.1. SDZP je organizací, která se v
prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve
svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků,
několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.Úzce
spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají
nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se
Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD.

1. SDZP družstvo
Co nabízíme:

“Kancelář na cestách”: poskytování kompletního e-mailového řešení, sdílených dokumentů, kalendářů a externí
sekretářky, zajištění kompletního zákaznického servisu, plánování schůzek, helpdesk, aktivní i pasivní telemarketing,
zpracování databází, provoz servisních linek technické podpory

Oblast: Telemarketing/Direct marketing

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 25476092

DIČ: cz 25476092

Kontakt:

Riegrova 909/5, 405 02 Děčínpetra.dlabolova@1sdzp.cz 736 630 228www.1sdzp.cz

Reference:

Oriﬂame | UJEP | Muzeum Děčín | Centropol | Tesco | Liberecký kraj Ústecký kraj | SCA

Náš příběh

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se
zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.1. SDZP je organizací, která se v
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prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve
svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků,
několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.Úzce
spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají
nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se
Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD

Bílá vrána
Co nabízíme:

kavárna, catering

Oblast: Catering a stravování

Právní forma: ops

Náhradní plnění: NE

Plátce DPH: ANO

IČ: 68380216

DIČ: cz 68380216

Kontakt:

Ve Smečkách 5, 110 00 Praha 1 fundraising@pohoda-help.cz 777 913 458 www.barbilavrana.cz

Reference:

Česká spořitelna | AVPO | ČSOB | Festival Jeden svět | NF ČEZ | Konto Bariéry

Náš příběh

Jsme sociální podnik, to znamená, že naším hlavním cílem je sociální přínos a nikoli ekonomický zisk. Pracují zde lidé s
mentálním postižením, které jejich práce velmi těší a pomáhá jim žít život, co nejpodobnější životu jejich vrstevníků.Pokud
máte rádi zajímavá divadelní představení, koncerty či výstavy, přijďte se k nám podívat na naši „Momentální scénu!“ Tento
projekt umožňuje lidem se znevýhodněním ukázat své umění. Kavárnu Bílá Vrána provozuje POHODA – společnost pro
normální život lidí s postižením, o. p. s.POHODA věří, že i dospělí lidé s mentálním postižením chtějí a mají dostat šanci žít
plnohodnotným důstojným životem jako běžný občan.

Bistro Modrý domeček při Náruč, z. s.
Co nabízíme:

občerstvení, pestrý sortiment, studená i teplá kuchyně, vaříme zdravě, bezlepkově a raw, kvalitní suroviny, moderní
kuchyně, flexibilita, ekologický servis

Oblast: Catering a stravování

Právní forma: zs

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 70106339

DIČ: cz 70106339

Kontakt:

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice marie@os-naruc.cz, modrydomecek@os-naruc.cz 602 603 257
www.modrydomecek.cz

Reference:

KPMG | Met Life | AV Media | ČSOB | Sanofi – Zentiva | Nadace 02 Česká spořitelna | Padok | AVAST | Provident Financial |
město Řevnice Bluesin'Prague | Impact Hub | Vilímková Dudák & Partners | Merck Vodafone | České Radiokomunikace |
Pasparta | Fala

Náš příběh

Spolek Náruč byl založen v roce 2000 za účelem poskytování sociálních služeb a chráněných pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením. Potřeba zajištění vlastních finančních zdrojů a smysluplného zaměstnání našich klientů sociálních
služeb nás přivedla na cestu sociálního podnikání. Od roku 2007 provozujeme kavárnu Modrý domeček v Řevnicích, která
poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním. V roce 2013 jsme uvedli
do provozu malou pekárnu v Dobřichovicích. Kavárna má vlastní výrobnu slaného a sladkého sortimentu, teplou kuchyni a
připravuje i vegetariánské, bezlepkové a raw produkty. Kromě toho nabízíme široký výběr občerstvení pro firmy, korporace
i jednotlivce, které zavážíme do Prahy i okolí. Již několik let také připravujeme dárkové koše a balíčky, které vytváříme z
vlastních delikates. V kavárně pořádáme po celý rok kulturní, vzdělávací a společenské akce. Plně vybavené prostory audio
vizuální technikou pronajímáme na soukromé a firemní oslavy, školení, semináře a výjezdní porady.Všechny naše sociálně
podnikatelské aktivity rozvíjíme s respektem k našim zaměstnancům, zákazníkům a k životnímu prostředí.
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Bistro Modrý domeček při Náruč, z.s.
Co nabízíme:

dárkové koše, tematické balíčky, pestrá nabídka, jedlé dárky, exkluzivní balení, dárkové poukazy, delikatesy, individuální
obaly, grafické služby, logistika

Oblast: Propagační a dárkové předměty

Právní forma: zs

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 70106339

DIČ: cz 70106339

Kontakt:

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice marie@os-naruc.cz, modrydomecek@os-naruc.cz 602 603 257
www.modrydomecek.cz

Reference:

KPMG | Met Life | AV Media | ČSOB | Sanofi – Zentiva | Nadace 02 Česká spořitelna | Padok | AVAST | Provident Financial |
město Řevnice Bluesin'Prague | Impact Hub | Vilímková Dudák & Partners | Merck Vodafone | České Radiokomunikace |
Pasparta | Fala

Náš příběh

Spolek Náruč byl založen v roce 2000 za účelem poskytování sociálních služeb a chráněných pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením. Potřeba zajištění vlastních finančních zdrojů a smysluplného zaměstnání našich klientů sociálních
služeb nás přivedla na cestu sociálního podnikání. Od roku 2007 provozujeme kavárnu Modrý domeček v Řevnicích, která
poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním. V roce 2013 jsme uvedli
do provozu malou pekárnu v Dobřichovicích. Kavárna má vlastní výrobnu slaného a sladkého sortimentu, teplou kuchyni a
připravuje i vegetariánské, bezlepkové a raw produkty. Kromě toho nabízíme široký výběr občerstvení pro firmy, korporace
i jednotlivce, které zavážíme do Prahy i okolí. Již několik let také připravujeme dárkové koše a balíčky, které vytváříme z
vlastních delikates. V kavárně pořádáme po celý rok kulturní, vzdělávací a společenské akce. Plně vybavené prostory audio
vizuální technikou pronajímáme na soukromé a firemní oslavy, školení, semináře a výjezdní porady.Všechny naše sociálně
podnikatelské aktivity rozvíjíme s respektem k našim zaměstnancům, zákazníkům a k životnímu prostředí.

ENVIRA, o.p.s.
Co nabízíme:

snídaně, obědy, večeře, obědy pro mateřské školy, rozvoz obědů, coffee breaky, moučníky sladké, moučníky slané, rauty,
svatební hostiny, oslavy, firemní večírky

Oblast: Catering a stravování

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 2131315

DIČ: cz 02131315

Kontakt:

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 vlckova@toulcuvdvur.cz 777 838 452 www.setrnepoctive.cz | www.toulcuvdvur.cz

Reference:

KPMG Česká republika, s. r. o. | Tchibo Praha, spol., s. r. o. | dm drogerie markt, s. r. o. Pražská teplárenská, a. s. | Městská
část Praha 10 | QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.Komerční banka, a. s. | Základní škola Praha – Kolovraty

Náš příběh

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. je součástí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr. Zaměstnáváme osoby s různými
druhy zdravotního postižení ve třech provozech – Zdravá jídelna, rukodělná dílna a správa a údržba budov a přírodního
areálu Toulcova dvora.Naším hlavním cílem je zpřístupňovat lidem se zdravotním postižením cestu na pracovní trh,
vytvářet stabilní a smysluplné zaměstnání a zákazníkům nabízet kvalitní výrobky a služby.Víme, že podnikat se dá šetrně k
přírodě a poctivě k člověku.
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ENVIRA, o.p.s.
Co nabízíme:

dárkové balíčky: keramika, domácí sušenky, vánoční cukroví, marmelády, med od našich včel, svíčky, svícny, přírodní
mýdla, výrobky z bylin, pečený čaj

Oblast: Propagační a dárkové předměty

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 2131315

DIČ: cz 02131315

Kontakt:

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 bohackova@toulcuvdvur.cz 777 683 848 www.setrnepoctive.cz | www.toulcuvdvur.cz

Reference:

KPMG Česká republika, s. r. o. | Tchibo Praha, spol., s. r. o. | dm drogerie markt, s. r. o. Pražská teplárenská, a. s. | Městská
část Praha 10 | QUINTA-ANALYTICA, s. r. o. Komerční banka, a. s. | Základní škola Praha – Kolovraty

Náš příběh

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. je součástí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr. Zaměstnáváme osoby s různými
druhy zdravotního postižení ve třech provozech – Zdravá jídelna, rukodělná dílna a správa a údržba budov a přírodního
areálu Toulcova dvora.Naším hlavním cílem je zpřístupňovat lidem se zdravotním postižením cestu na pracovní trh,
vytvářet stabilní a smysluplné zaměstnání a zákazníkům nabízet kvalitní výrobky a služby.Víme, že podnikat se dá šetrně k
přírodě a poctivě k člověku.

ENVIRA, o.p.s.
Co nabízíme:

keramika na zakázku, čajové sety, hrnečky, konvičky, tácy, misky, svícny, aromalampy, přírodní mýdla, šperky z korálků,
dekorační předměty, květin. vazby, věnce, keramické kurzy

Oblast: Umělecká a řemeslná tvorba

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 2131315

DIČ: cz 02131315

Kontakt:

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 bohackova@toulcuvdvur.cz 777 683 848 www.setrnepoctive.cz | www.toulcuvdvur.cz

Reference:

KPMG Česká republika, s. r. o. | Tchibo Praha, spol., s. r. o. | dm drogerie markt, s. r. o. Pražská teplárenská, a. s. | Městská
část Praha 10 | QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.Komerční banka, a. s. | Základní škola Praha – Kolovraty

Náš příběh

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. je součástí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr. Zaměstnáváme osoby s různými
druhy zdravotního postižení ve třech provozech – Zdravá jídelna, rukodělná dílna a správa a údržba budov a přírodního
areálu Toulcova dvora.Naším hlavním cílem je zpřístupňovat lidem se zdravotním postižením cestu na pracovní trh,
vytvářet stabilní a smysluplné zaměstnání a zákazníkům nabízet kvalitní výrobky a služby.Víme, že podnikat se dá šetrně k
přírodě a poctivě k člověku.

ENVIRA, o.p.s.
Co nabízíme:

domácí sušenky, domácí pečivo, vánoční cukroví, moučníky, dorty, marmelády, med od našich včel, pečený čaj, čerstvá
zelenina, bylinky

Oblast: Potravinářská výroba

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

www.tessea.cz
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Plátce DPH: ANO

IČ: 2131315

DIČ: cz 02131315

Kontakt:

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 vlckova@toulcuvdvur.cz 777 838 452 www.setrnepoctive.cz | www.toulcuvdvur.cz

Reference:

KPMG Česká republika, s. r. o. | Tchibo Praha, spol., s. r. o. | dm drogerie markt, s. r. o. Pražská teplárenská, a. s. | Městská
část Praha 10 | QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.Komerční banka, a. s. | Základní škola Praha – Kolovraty

Náš příběh

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. je součástí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr. Zaměstnáváme osoby s různými
druhy zdravotního postižení ve třech provozech – Zdravá jídelna, rukodělná dílna a správa a údržba budov a přírodního
areálu Toulcova dvora.Naším hlavním cílem je zpřístupňovat lidem se zdravotním postižením cestu na pracovní trh,
vytvářet stabilní a smysluplné zaměstnání a zákazníkům nabízet kvalitní výrobky a služby.Víme, že podnikat se dá šetrně k
přírodě a poctivě k člověku.

ENVIRA, o.p.s.
Co nabízíme:

dřevěné výrobky: naučné tabule, zábradlí, ploty, ptačí budky, krmítka, hmyzí domečky, zahradní nábytek, pergoly,
přístřešky, dveře, herní prvky, vitríny, cedule

Oblast: Stavební práce a projektové a
architektonické činnosti

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 2131315

DIČ: cz 02131315

Kontakt:

Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 jirsa@toulcuvdvur.cz 776 031 320 www.setrnepoctive.cz | www.toulcuvdvur.cz

Reference:

KPMG Česká republika, s. r. o. | Tchibo Praha, spol., s. r. o. | dm drogerie markt, s. r. o. Pražská teplárenská, a. s. | Městská
část Praha 10 | QUINTA-ANALYTICA, s. r. o.Komerční banka, a. s. | Základní škola Praha – Kolovraty

Náš příběh

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. je součástí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr. Zaměstnáváme osoby s různými
druhy zdravotního postižení ve třech provozech – Zdravá jídelna, rukodělná dílna a správa a údržba budov a přírodního
areálu Toulcova dvora.Naším hlavním cílem je zpřístupňovat lidem se zdravotním postižením cestu na pracovní trh,
vytvářet stabilní a smysluplné zaměstnání a zákazníkům nabízet kvalitní výrobky a služby.Víme, že podnikat se dá šetrně k
přírodě a poctivě k člověku.

Ergotep, družstvo invalidů
Co nabízíme:

vychystání dle zadání dodavatele, vychystání dle zadání zákazníka, vychystání dle definovaných jednotek, vychystání dle
šarží, čísel palet, výrobních čísel, vychystání prostřednictvím čteček čárových kódů, kompletace na balící lince,
personifikace, kompletace marketingových zakázek, kompletace motivačních balíčků, kompletace reklamních tiskovin,
kompletace soutěžních odměn

Oblast: Kompletace

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 247 66 216

DIČ: cz 247 66 216

Kontakt:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč cerny.j@ergotep.cz 469 660 912 www.ergotep.cz

Reference:

ČSOB | Česká pošta | Pardubický kra | Úřady práce | Poštovní spořitelna | SČMVD Konto Bariéry | Výbor dobré vůle | AZZP |
Tescoma | Vileda | Hamé | Sazka Obchodní akademie J. Lázně | Sdružení Neratov | DVOT Otradov | PPL | A-CSR Komtesa |
město Proseč | Havlíčkův Brod

www.tessea.cz
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Náš příběh

Ergotep v současnosti udává směr sociálnímu podnikání. Vznikl jako rodinná firma v roce 2003 ve snaze reagovat na
potřeby profesní seberealizace hedikepovaných členů rodiny. Dnes je lídrem integračního sociálního podnikání v ČR i
Evropě, který zaměstnává, integruje, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální sféru i společnost jako celek.Realizuje
projekty Praxe žáků OZP, Stáže, Příprava k práci, které propojují speciální školství a chráněný trh práce. Vzdělává a
poskytuje poradenství v oblasti sociálního podnikání ve vzdělávacím centru Ergoeduka. Implementuje vlastní inovační
filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání Ergoprogress.Zajišťuje služby v oblasti kompletního servisu pro eshopy včetně logistiky, skladování a distribuce v ČR i Evropě. Na klíč organizuje věrnostní a motivační programy,
zpracovává Back-office operace pro bankovní sektor a buduje nové obchodní kanály.Ergotep CSR Institut o.p. s, podporuje
vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty. Sociální služba: sociální rehabilitace je zde
umístěna přímo na chráněném trhu práce a pracuje s pracovníky s těžším hendikepem, kteří potřebují ergodiagnostiku a
nástroje komplexní integrace.

Ergotep, družstvo invalidů
Co nabízíme:

provoz sítě MO prodejen, benefitové programy, věrnostní programy, motivační programy, full servis pro e-shopy,
outsourcingová řešení, příjem, kontrola, skladování, evidence, identifikace, reporty, inventury, on-line řízení toků zboží,
kompletace, distribuce, logistika

Oblast: Obchod

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 247 66 216

DIČ: cz 247 66 216

Kontakt:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč cerny.j@ergotep.cz 469 660 912 www.ergotep.cz

Reference:

ČSOB | Česká pošta | Pardubický kraj | Úřady práce | Poštovní spořitelna | SČMVD Konto Bariéry | Výbor dobré vůle | AZZP |
Tescoma | Vileda | Hamé | Sazka Obchodní akademie J. Lázně | Sdružení Neratov | DVOT Otradov | PPL | A-CSR Komtesa |
město Proseč | město Havlíčkův Brod

Náš příběh

Ergotep v současnosti udává směr sociálnímu podnikání. Vznikl jako rodinná firma v roce 2003 ve snaze reagovat na
potřeby profesní seberealizace hedikepovaných členů rodiny. Dnes je lídrem integračního sociálního podnikání v ČR i
Evropě, který zaměstnává, integruje, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální sféru i společnost jako celek.Realizuje
projekty Praxe žáků OZP, Stáže, Příprava k práci, které propojují speciální školství a chráněný trh práce. Vzdělává a
poskytuje poradenství v oblasti sociálního podnikání ve vzdělávacím centru Ergoeduka. Implementuje vlastní inovační
filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání Ergoprogress.Zajišťuje služby v oblasti kompletního servisu pro eshopy včetně logistiky, skladování a distribuce v ČR i Evropě. Na klíč organizuje věrnostní a motivační programy,
zpracovává Back-office operace pro bankovní sektor a buduje nové obchodní kanály.Ergotep CSR Institut o. p. s, podporuje
vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty. Sociální služba: sociální rehabilitace je zde
umístěna přímo na chráněném trhu práce a pracuje s pracovníky s těžším hendikepem, kteří potřebují ergodiagnostiku a
nástroje komplexní integrace.

Ergotep, družstvo invalidů
Co nabízíme:

provoz call centra, zelené linka on-line, informační linka on-line, direct marketing, telemarketing, průzkum trhu,
teleupdating, tvorba databází, monitoring hovorů, zákaznický servis, nabídka akcí, promo, odbavení objednávek

Oblast: Telemarketing/Direct marketing

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 247 66 216

DIČ: cz 247 66 216

Kontakt:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Prosečcerny.j@ergotep.cz469 660 912 www.ergotep.cz

Reference:

ČSOB | Česká pošta | Pardubický kraj | Úřady práce | Poštovní spořitelna | SČMVD Konto Bariéry | Výbor dobré vůle | AZZP |
Tescoma | Vileda | Hamé | Sazka Obchodní akademie J. Lázně | Sdružení Neratov | DVOT Otradov | PPL | A-CSR Komtesa |
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město Proseč | město Havlíčkův Brod

Náš příběh

Ergotep v současnosti udává směr sociálnímu podnikání. Vznikl jako rodinná firma v roce 2003 ve snaze reagovat na
potřeby profesní seberealizace hedikepovaných členů rodiny. Dnes je lídrem integračního sociálního podnikání v ČR i
Evropě, který zaměstnává, integruje, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální sféru i společnost jako celek.Realizuje
projekty Praxe žáků OZP, Stáže, Příprava k práci, které propojují speciální školství a chráněný trh práce. Vzdělává a
poskytuje poradenství v oblasti sociálního podnikání ve vzdělávacím centru Ergoeduka. Implementuje vlastní inovační
filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání Ergoprogress.Zajišťuje služby v oblasti kompletního servisu pro eshopy včetně logistiky, skladování a distribuce v ČR i Evropě. Na klíč organizuje věrnostní a motivační programy,
zpracovává Back-office operace pro bankovní sektor a buduje nové obchodní kanály.Ergotep CSR Institut o.p. s, podporuje
vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty. Sociální služba: sociální rehabilitace je zde
umístěna přímo na chráněném trhu práce a pracuje s pracovníky s těžším hendikepem, kteří potřebují ergodiagnostiku a
nástroje komplexní integrace.

Ergotep, družstvo invalidů
Co nabízíme:

pronájem učeben, školících prostor, coworkink, paletová stání, suché skladování (režim 8°C až 26°C), zatemněné
skladování (režim 0°C až 8°C), skladování v regálovém systému, skladování na volné ploše, kontrolovaný teplotní,
vlhkostní režim, splnění norem, skladovacích procesů, režim BOZP, PO, pojištění zásob

Oblast: Pronájem prostor

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 247 66 216

DIČ: cz 247 66 216

Kontakt:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč cerny.j@ergotep.cz 469 660 912 www.ergotep.cz

Reference:

ČSOB | Česká pošta | Pardubický kra | Úřady práce | Poštovní spořitelna | SČMVD Konto Bariéry | Výbor dobré vůle | AZZP |
Tescoma | Vileda | Hamé | Sazka Obchodní akademie J. Lázně | Sdružení Neratov | DVOT Otradov | PPL | A-CSR Komtesa |
město Proseč | Havlíčkův Brod

Náš příběh

Ergotep v současnosti udává směr sociálnímu podnikání. Vznikl jako rodinná firma v roce 2003 ve snaze reagovat na
potřeby profesní seberealizace hedikepovaných členů rodiny. Dnes je lídrem integračního sociálního podnikání v ČR i
Evropě, který zaměstnává, integruje, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální sféru i společnost jako celek.Realizuje
projekty Praxe žáků OZP, Stáže, Příprava k práci, které propojují speciální školství a chráněný trh práce. Vzdělává a
poskytuje poradenství v oblasti sociálního podnikání ve vzdělávacím centru Ergoeduka. Implementuje vlastní inovační
filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání Ergoprogress.Zajišťuje služby v oblasti kompletního servisu pro eshopy včetně logistiky, skladování a distribuce v ČR i Evropě. Na klíč organizuje věrnostní a motivační programy,
zpracovává Back-office operace pro bankovní sektor a buduje nové obchodní kanály.Ergotep CSR Institut o.p. s, podporuje
vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty. Sociální služba: sociální rehabilitace je zde
umístěna přímo na chráněném trhu práce a pracuje s pracovníky s těžším hendikepem, kteří potřebují ergodiagnostiku a
nástroje komplexní integrace.

Ergotep, družstvo invalidů
Co nabízíme:

zpracování dat, databází, zasílateské služby na klíč, reporting, servis hardware i software, weby, e-shopy na míru,
informační systémy, tvorba firemních identit, kompletní služby IT, webová správa

Oblast: Ostatní

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 247 66 216

DIČ: cz 247 66 216

Kontakt:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč cerny.j@ergotep.cz 469 660 912 www.ergotep.cz

www.tessea.cz
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Reference:

Náš příběh

ČSOB | Česká pošta | Pardubický kraj | Úřady práce | Poštovní spořitelna | SČMVD Konto Bariéry | Výbor dobré vůle | AZZP |
Tescoma | Vileda | Hamé | Sazka Obchodní akademie J. Lázně | Sdružení Neratov | DVOT Otradov | PPL | A-CSR Komtesa |
město Proseč | město Havlíčkův Brod

Ergotep v současnosti udává směr sociálnímu podnikání. Vznikl jako rodinná firma v roce 2003 ve snaze reagovat na
potřeby profesní seberealizace hedikepovaných členů rodiny. Dnes je lídrem integračního sociálního podnikání v ČR i
Evropě, který zaměstnává, integruje, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální sféru i společnost jako celek.Realizuje
projekty Praxe žáků OZP, Stáže, Příprava k práci, které propojují speciální školství a chráněný trh práce. Vzdělává a
poskytuje poradenství v oblasti sociálního podnikání ve vzdělávacím centru Ergoeduka. Implementuje vlastní inovační
filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání Ergoprogress.Zajišťuje služby v oblasti kompletního servisu pro eshopy včetně logistiky, skladování a distribuce v ČR i Evropě. Na klíč organizuje věrnostní a motivační programy,
zpracovává Back-office operace pro bankovní sektor a buduje nové obchodní kanály.Ergotep CSR Institut o. p. s, podporuje
vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty. Sociální služba: sociální rehabilitace je zde
umístěna přímo na chráněném trhu práce a pracuje s pracovníky s těžším hendikepem, kteří potřebují ergodiagnostiku a
nástroje komplexní integrace.

Ergotep, družstvo invalidů
Co nabízíme:

kurzy, Ergoprogress, studentské praxe, stáže, poradenství, konzultace, příprava k práci, organizace konferencí,
networkingy, workshopy, volnočasové aktivity, coworkink, e-learning, videokurzy, přednášky, semináře

Oblast: Vzdělávání a školení

Právní forma: druzstvo

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 247 66 216

DIČ: cz 247 66 216

Kontakt:

Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč cerny.j@ergotep.cz469 660 912 www.ergotep.cz

Reference:

ČSOB | Česká pošta | Pardubický kraj | Úřady práce | Poštovní spořitelna | SČMVD Konto Bariéry | Výbor dobré vůle | AZZP |
Tescoma | Vileda | Hamé | Sazka Obchodní akademie J. Lázně | Sdružení Neratov | DVOT Otradov | PPL | A-CSR Komtesa |
město Proseč | město Havlíčkův Brod

Náš příběh

Ergotep v současnosti udává směr sociálnímu podnikání. Vznikl jako rodinná firma v roce 2003 ve snaze reagovat na
potřeby profesní seberealizace hedikepovaných členů rodiny. Dnes je lídrem integračního sociálního podnikání v ČR i
Evropě, který zaměstnává, integruje, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální sféru i společnost jako celek.Realizuje
projekty Praxe žáků OZP, Stáže, Příprava k práci, které propojují speciální školství a chráněný trh práce. Vzdělává a
poskytuje poradenství v oblasti sociálního podnikání ve vzdělávacím centru Ergoeduka. Implementuje vlastní inovační
filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání Ergoprogress.Zajišťuje služby v oblasti kompletního servisu pro eshopy včetně logistiky, skladování a distribuce v ČR i Evropě. Na klíč organizuje věrnostní a motivační programy,
zpracovává Back-office operace pro bankovní sektor a buduje nové obchodní kanály.Ergotep CSR Institut o.p. s, podporuje
vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty. Sociální služba: sociální rehabilitace je zde
umístěna přímo na chráněném trhu práce a pracuje s pracovníky s těžším hendikepem, kteří potřebují ergodiagnostiku a
nástroje komplexní integrace.

Fair & Bio obchod - provozuje Ekumenická akademie, z. s.
Co nabízíme:

fairtradové produkty: kávy, čokolády, čaje, třtinový cukr, pochutiny, rukodělné výrobky

Oblast: Obchod

Právní forma: zs

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 63836009

DIČ: cz 63836009

Kontakt:

Sokolovská 29, 186 00 Praha 8 prodejna@ekumakad.cz 733 579 408 www.obchodfairbio.cz
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Reference:

Náš příběh

MPSV | MZV | ČSOB | Deloitte Advisory, s. r. o. | Green Doors z.ú. | Úřad městské části Praha 8 | JABOK – Vyšší odborná
škola soc. pedagogická a teologická. Junák – český skaut, z. s. | PPS Advertising CZ, s. r. o. | Fórum 50% | KPMG Česká
republika, s. r. o.

Nezisková organizace Ekumenická akademie se v rámci svých vzdělávacích projektů a kampaní dlouhodobě zabývá
tématem spravedlivého obchodu (fair trade). Od roku 2009 také provozuje v Praze kamenný obchod, kde je k mání široký
sortiment produktů s etickým původem ze zemí globálního Jihu. Nabízíme jak fairtradové potraviny převážně v bio kvalitě,
jako jsou káva, čokoláda, kakao, třtinový cukr, sušené ovoce či koření, tak rukodělné výrobky – bytové doplňky, šperky,
výrobky z papíru, dárkové předměty, tašky anebo kožené zboží. Úzce spolupracujeme s Fair & Bio pražírnou, jejíž celý
sortiment káv prodáváme. Ta je integračním sociálním podnikem, má sídlo v Kostelci nad Labem a zaměstnává lidi se
zdravotním znevýhodněním.

Kavárna Modrý domeček při Náruč, z. s.
Co nabízíme:

prostor až pro 45 osob, privátní i komerční akce, audiotechnika, projektor, plátno, on-line přenos, denní světlo, občerstvení,
uzavřený salonek, možnost parkování, letní krytá terasa

Oblast: Pronájem prostor

Právní forma: zs

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 70106339

DIČ: cz 70106339

Kontakt:

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice marie@os-naruc.cz, modrydomecek@os-naruc.cz 602 603 257
www.modrydomecek.cz

Reference:

Vodafone | Karlova univerzita | město Řevnice | MVDr. Valeš | soukromé osoby agentura TUDYTAM | nadační fond CEREBRU
| Impact Hub | privátní oslavy

Náš příběh

Spolek Náruč byl založen v roce 2000 za účelem poskytování sociálních služeb a chráněných pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením. Potřeba zajištění vlastních finančních zdrojů a smysluplného zaměstnání našich klientů sociálních
služeb nás přivedla na cestu sociálního podnikání. Od roku 2007 provozujeme kavárnu Modrý domeček v Řevnicích, která
poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním. V roce 2013 jsme uvedli
do provozu malou pekárnu v Dobřichovicích. Kavárna má vlastní výrobnu slaného a sladkého sortimentu, teplou kuchyni a
připravuje i vegetariánské, bezlepkové a raw produkty. Kromě toho nabízíme široký výběr občerstvení pro firmy, korporace
i jednotlivce, které zavážíme do Prahy i okolí. Již několik let také připravujeme dárkové koše a balíčky, které vytváříme z
vlastních delikates. V kavárně pořádáme po celý rok kulturní, vzdělávací a společenské akce. Plně vybavené prostory audio
vizuální technikou pronajímáme na soukromé a firemní oslavy, školení, semináře a výjezdní porady.Všechny naše sociálně
podnikatelské aktivity rozvíjíme s respektem k našim zaměstnancům, zákazníkům a k životnímu prostředí.

Maturus, o.p.s., grafické studio
Co nabízíme:

výroční zprávy, ilustrace, PF a kalendáře na míru, letáky, brožury, loga a vizitky, zajištění tisku

Oblast: Grafické služby

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 24766216

DIČ: cz 24766216

Kontakt:

Na Topolce 1 713/1a, 140 00 Praha 4 reditel@maturus.cz 776 004 331 www.maturus.cz

Reference:

Sanofi – Zentiva | Nadační fond J&T | CARE Česká republika | Schrack Technik Nadace Jedličkova ústavu | Selton, s. r. o. |
Equabank | CCC Czech, s. r. o. Portimo, o. p. s. | Českobratrská církev evangelická | Adra ČR | Nakladatelství XYZ CEVRO
Institut

www.tessea.cz
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Náš příběh

Maturus, o. p. s. se od roku 2010 věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnáváme kreativní lidi s
handicapem i bez něj. Kvalitu našich služeb může potvrdit řada stálých zákazníků jak z neziskového sektoru, tak z velkých
korporátů.Současně nabízíme tréninkové zaměstnání, ve kterém se po dobu osmi měsíců mohou absolventi škol Jedličkova
ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

Maturus, o.p.s., grafické studio
Co nabízíme:

tréninkové zaměstnání pro osoby s handicapem, individuální kurzy grafických znalostí pro firmy i jednotlivce, výuka
grafických programů - Adobe InDesign Adobe Photoshop Adobe Illustrator

Oblast: Vzdělávání a školení

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 24766216

DIČ: cz 24766216

Kontakt:

Na Topolce 1 713/1a, 140 00 Praha 4 reditel@maturus.cz 776 004 331 www.maturus.cz

Reference:

Sanofi – Zentiva | Nadační fond J&T | CARE Česká republika | Schrack Technik Nadace Jedličkova ústavu | Selton, s. r. o. |
Equabank | CCC Czech, s. r. o.Portimo, o. p. s. | Českobratrská církev evangelická | Adra ČR | Nakladatelství XYZ CEVRO
Institut

Náš příběh

Maturus, o. p. s. se od roku 2010 věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s
handicapem i bez něj.Současně nabízí tréninkové zaměstnání, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé
s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.V roce 2016 jsme na
základě poptávky rozšířili výuku grafických dovedností o individuální kurzy pro jednotlivce i organizace (např. CEVRO
Institut). Tyto kurzy jsou dělané na míru podle přání a potřeb zákazníků. Naučí se sami zpracovávat základní firemní
materiály (vizitka, banner, leták…).

Mgr. René Pastrňák, Ph.D. in BA
Co nabízíme:

V oblasti vzdělávání nabízíme:
manažerské vzdělávání MBA typu Sociální podnikání
kurzy akreditované MVČR, MPSV
výcvik kariérového poradenství v eklektickém přístupu
výcvik supervize a koučinku v eklektickém přístupu
V oblasti poradenství nabízíme:
kariérové poradenství
psychosomatické poradenství
socio a psychoterapii
supervizi a koučink

Oblast: Vzdělávání a školení

Právní forma: osvc

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: NE

IČ:

DIČ:

Kontakt:

www.renepastrnak.cz
info@renepastrnak.cz

Reference:
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Náš příběh

Náruč, z.s.
Co nabízíme:

Time management, Syndrom vyhoření, Řešení konfliktů, Efektivní komunikace, Asertivita, Stress management, Práce se
stresem, Efektivní komunikace, Vlastní prostor, Občerstvení

Oblast: Vzdělávání a školení

Právní forma: zs

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 70106339

DIČ: cz 70106339

Kontakt:

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnicemarie@os-naruc.cz, modrydomecek@os-naruc.cz 602 603 257
www.modrydomecek.cz

Reference:

Edu Agency Brno | Edux | Lata | regionální Základní školy | Rodinná centra Neziskový sektor

Náš příběh

Spolek Náruč byl založen v roce 2000 za účelem poskytování sociálních služeb a chráněných pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením. Potřeba zajištění vlastních finančních zdrojů a smysluplného zaměstnání našich klientů sociálních
služeb nás přivedla na cestu sociálního podnikání. Od roku 2007 provozujeme kavárnu Modrý domeček v Řevnicích, která
poskytuje chráněná pracovní místa osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním. V roce 2013 jsme uvedli
do provozu malou pekárnu v Dobřichovicích. Kavárna má vlastní výrobnu slaného a sladkého sortimentu, teplou kuchyni a
připravuje i vegetariánské, bezlepkové a raw produkty. Kromě toho nabízíme široký výběr občerstvení pro firmy, korporace
i jednotlivce, které zavážíme do Prahy i okolí. Již několik let také připravujeme dárkové koše a balíčky, které vytváříme z
vlastních delikates. V kavárně pořádáme po celý rok kulturní, vzdělávací a společenské akce. Plně vybavené prostory audio
vizuální technikou pronajímáme na soukromé a firemní oslavy, školení, semináře a výjezdní porady.Všechny naše sociálně
podnikatelské aktivity rozvíjíme s respektem k našim zaměstnancům, zákazníkům a k životnímu prostředí.

Prádelna u Mandelíků - sociální firma při Fokusu Praha
Co nabízíme:

praní, ruční žehlení, mandlování, úpravy prádla, sběrna prádla pro čistírnu

Oblast: Prádelny, Textil

Právní forma: jina

Náhradní plnění: NE

Plátce DPH: ANO

IČ: 17048869

DIČ: cz 17048869

Kontakt:

Podbabská 994/8, 160 00 Praha 6 cipova.veronika@fokus-praha.cz, pradelna@fokus-praha.cz 775 994 229, 775 434 745
www.pradelnaumandeliku.cz

Reference:

SANANIM Charity Services, s. r. o. | Česká zemědělská univerzita | MŠ Waldorfská. Restaurace Pod Juliskou

Náš příběh

Sociální firma Prádelna u Mandelíků při Fokusu Praha se nachází v Praze 6 Dejvicích v místě, kde byla řadu desetiletí
prádelna. Fokus Praha tuto provozovnu převzal v roce 2011. Prádelna poskytuje běžné prádelenské služby včetně
mandlování, ručního žehlení a drobných oprav prádla. Prádelna také funguje jako sběrna prádla pro čistírnu LaKlim, s. r. o.
Práci zde našlo dvanáct zdravotně znevýhodněných lidí, převážně s dlouhodobým duševním onemocněním. Přiměřenou
pracovní a psychosociální podporu zajišťuje zaměstnancům manažer firmy. Spokojenými zákazníky prádelny jsou jak
obyvatelé Prahy 6, tak i právnické a fyzické osoby, školy i mateřské školky. Postupně nám roste obrat, vytváříme zisk a
plánujeme navýšení kapacity prádelny a tím i možnosti nových pracovních míst a uplatnění na trhu práce dalším
handicapovaným lidem.

www.tessea.cz
Phoca PDF

PTL, s.r.o.
Co nabízíme:

Účinné reklamní kampaně (PPC) na internetu
Zařídíme reklamy v AdWords, Sklik a na Facebooku, které nebudou mrháním penězi. Pomůžeme, poradíme s vašimi
vlastními kampaněmi.

Oblast: Grafické služby, Ostatní,
Telemarketing/Direct marketing

Právní forma: sro

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 26025710

DIČ: CZ26025710

Kontakt:

Vít Skála
Senožaty 75
394 56
Tel.: 603 584 550
E-mail: info@ptl.cz
Web: www.ptl.cz

Reference:

Náš příběh

Česká zemědělská univerzita
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
Lesnicko-dřevařská komora
Akrobrab, s.r.o.
Hi-Tech Services, spol.s r.o.
Vetim
M-styl
a mnozí další

Vzepřít se nepřízni osudu a vydobýt si zpět své místo na slunci. O tom
PTL, s.r.o. je. Pro většinu z nás v tržním světě nebylo místo. Jako
zdravotně postižení lidé jsme se pokoušeli plnohodnotně začlenit do
společnosti a opět najít zaměstnání, o které jsme vzhledem k různým
zdravotním problémům přišli. Následky dopravních nehod, vrozené
vady nebo pracovní úrazy způsobily, že už nejsme schopni stát 12
hodin na nohou nebo být 8 hodin v plném zápřahu u počítače. Z
objektivních důvodů zkrátka každý z nás potřebuje individuální přístup
a modifikované pracovní podmínky. A to v soukromé sféře zrovna
nefrčí…
Víme, jaké to je, když kvůli nepřízni osudu nemáte šanci uplatnit
vysokoškolské vzdělání a mnohaletou praxi, proto nebereme práci jako
samozřejmost. A na výsledku to je znát. V online marketingu jsme
znovu našli prostor pro seberealizaci a využití našich schopností, takže
ke každé zakázce přistupujeme s nesmírnou pokorou a vděčností. Naše
výstupy tak mají i přidanou hodnotu. Tu srdeční. Uvědomujeme si, že to
zní jako klišé, ale v případě sociálního podniku PTL, s.r.o. to opravdu
platí.
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PTL, s.r.o.
Co nabízíme:

SEO audit webu, jednorázové a pravidelné optimalizace webových stránek.

Oblast: Grafické služby, Ostatní,
Telemarketing/Direct marketing

Právní forma: sro

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 26025710

DIČ: CZ26025710

Kontakt:

Tel.: 603 584 550
E-mail:info@ptl.cz
Web:www.ptl.cz

Reference:
Česká zemědělská univerzita

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU

Lesnicko-dřevařská komora

Akrobrab, s.r.o.

Hi-Tech Services, spol.s r.o.

Vetim

M-styl

a mnozí další
Náš příběh

Vzepřít se nepřízni osudu a vydobýt si zpět své místo na slunci. O tom
PTL, s.r.o. je. Pro většinu z nás v tržním světě nebylo místo. Jako
zdravotně postižení lidé jsme se pokoušeli plnohodnotně začlenit do
společnosti a opět najít zaměstnání, o které jsme vzhledem k různým
zdravotním problémům přišli. Následky dopravních nehod, vrozené
vady nebo pracovní úrazy způsobily, že už nejsme schopni stát 12
hodin na nohou nebo být 8 hodin v plném zápřahu u počítače. Z
objektivních důvodů zkrátka každý z nás potřebuje individuální přístup
a modifikované pracovní podmínky. A to v soukromé sféře zrovna
nefrčí…
Víme, jaké to je, když kvůli nepřízni osudu nemáte šanci uplatnit
vysokoškolské vzdělání a mnohaletou praxi, proto nebereme práci jako
samozřejmost. A na výsledku to je znát. V online marketingu jsme
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znovu našli prostor pro seberealizaci a využití našich schopností, takže
ke každé zakázce přistupujeme s nesmírnou pokorou a vděčností. Naše
výstupy tak mají i přidanou hodnotu. Tu srdeční. Uvědomujeme si, že to
zní jako klišé, ale v případě sociálního podniku PTL, s.r.o. to opravdu
platí.

Rukodělná sociální firma při Fokusu Praha
Co nabízíme:

šití na zakázku, ruční kompletace, recyklace odpadů

Oblast: Odpady a recyklace, Textil

Právní forma: jina

Náhradní plnění: NE

Plátce DPH: ANO

IČ: 17048869

DIČ: cz 17048869

Kontakt:

Nám.Karla IV. 3359, 276 01 Mělník dilny-melnik@fokus-praha.cz 773 073 936 www.fokus-praha.cz

Reference:

WAVIN Ekoplastik, s. r. o. | POAK CZ, s. r. o. | Mediaprofi, s. r. o. Mgr. Pavla Svobodová | Katarína Králová

Náš příběh

Rukodělná dílna na Mělníku vznikla transformací chráněné dílny v roce 2013. V dílně se dle zakázek šije, žehlí, kompletuje,
recykluje, balí. Šijeme např. síťové tašky, povlečení, ale i mašličky pro pejsky. Další zaměstnanci recyklují nebo kompletují
plastové součástky. Kvalita práce je zaručena mistry, kteří zajišťují veškerou podporu handicapovaným zaměstnancům.
Práci zde našlo již dvacet zdravotně znevýhodněných lidí, převážně s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří
vzhledem k své nemoci hledají práci velice obtížně. Snažíme se zvyšovat obraty a hledat nové zákazníky a odběratele,
postupně obnovujeme vybavení.Nesháníme dotace, ale hledáme práci pro našich dvacet zaměstnanců.

Tichá kavárna při Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.
Co nabízíme:

coffee break, catering, objednávka dortů, tématické dorty

Oblast: Catering a stravování

Právní forma: ops

Náhradní plnění: ANO

Plátce DPH: ANO

IČ: 28931106

DIČ: cz 28931106

Kontakt:

Burešova 12, 18200, Praha 8 leos.macak@tichysvet.cz 602 641 236 www.tichakavarna.cz

Reference:

ČSOB | Siemens | Alianz | PRE | ČT | Praha 8

Náš příběh

Na jaře roku 2011 vznikl projekt Tiché kavárny, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou. Tichá kavárna představuje
prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru,
jakým je pohostinství, se mohou dobře uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí podporu
studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky.Služeb Tiché kavárny můžete využít také v odběru
tzv. náhradního plnění (platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci). Rádi Vám přivezeme naše
zákusky z Tiché cukrárny nebo pro vás připravíme catering na míru.Dejte s námi neslyšícím šanci.
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Zahrada - sociální firma při Fokusu Praha
Co nabízíme:

veškeré zahradnické práce (sekání trávy, vertikutace trávníků, zastřihávání porostů,výsadba stromů a květin,prořez
stromů, ořezy keřů a živých plotů, mulčování, pletí, chemické odplevelení, obrývání záhonů, hrabání listí), modelace
terénu, návrhy a realizace zahrad a parků, úklid venkovních a veřejných prostor, odklízení sněhu, štěrku

Oblast: Údržba zeleně a technické služby

Právní forma: jina

Náhradní plnění: NE

Plátce DPH: ANO

IČ: 17048869

DIČ: cz 17048869

Kontakt:

areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8 jiranova.petra@fokus-praha.cz 774 804 933www.fokuspraha.cz

Reference:

MČ Praha 12 | MČ Praha- Troja | Pražská správa nemovitostí, s. r. o.Společenství vlastníků jednotek Levského 3204-3210 |
Společenství vlastníků Sádky 785 Společenství vlastníků Sádky 795-7 | Ing. Václav Skala

Náš příběh

Sociální firma Zahrada při Fokusu Praha vznikla transformací chráněné zahradnické dílny již v roce 2006. Provádí kvalitně
veškeré zahradnické služby v plném rozsahu dle přání zákazníků, realizace zahrad, úklid venkovních prostor, odklízení
sněhu v zimě. Práci zde našlo dvanáct zdravotně znevýhodněných lidí, převážně s dlouhodobým duševním onemocněním,
pracujících na pozici pomocný zahradník/zahradnice. Práce je poměrně fyzicky náročná a zaměstnanci pracují na zkrácený
pracovní úvazek. Kvalitu práce a podporu zaměstnancům garantují mistři a manažer firmy. Zákazníky Zahrady jsou bytová
družstva, firmy, soukromé osoby i státní organizace. Veřejná zakázka MČ Prahy 12 ve spolupráci s komerční firmou na
údržbu ploch veřejné zeleně a úklid ploch veřejných prostranství nám potvrdila, že práci zvládáme a motivuje nás k
dalšímu rozvoji firmy. V letošním roce Zahrada plánuje rozvoj firmy, rozšíření aktivit, zvětšení a posílení týmu.Nesháníme
dotace, ale hledáme práci pro naše zaměstnance.

ZO ČSOP Veronica
Co nabízíme:

Ekologický institut Veronica je profesionální pracovišt? Základní organizace ?eského svazu ochránc? p?írody Veronica. Svou expertní a vzd?lávací
?inností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. P?sobí v Brn? a v Host?tín?, zabývá se jak m?stským, tak venkovským prost?edím.
Aktivity rozvíjí v širokém záb?ru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Host?tína po Evropu“.
Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentáln? kulturní ?asopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v ?eské republice a vybudovala
Centrum Veronica Host?tín, kde ov??uje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.
Odborná a vzd?lávací ?innost je ur?ena pro nejširší ve?ejnost, odborníky, p?edstavitele a pracovníky ve?ejné správy, vzd?lávací instituce, jiné nevládní
organizace, u?itele a studenty st?edních i vysokých škol, malé a st?ední podniky.
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k p?írod?, krajin? a jejím p?írodním i kulturním hodnotám.

Oblast: Ostatní, Pronájem prostor, Ubytování,
Vzdělávání a školení

Právní forma: zs

Náhradní plnění: NE

Plátce DPH: ANO

IČ: 13693620

DIČ: CZ 13693620

Kontakt:

Sídlo spolku: Ekologický institut Veronica, Panská 9, Brno. www.veronica.cz, veronica@veronica.cz
Pobočka Hostětín: Centrum Veronica, Hostětín 86, 68771. www.hostetin.veronica.cz, hostetin@veronica.cz

Reference:

Náš příběh

www.tessea.cz
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