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Poslání P3 – People, Planet, Profit, 
o.p.s. 



Koncept trojího prospěchu 



P3 přináší a prosazuje nové přístupy v 
podnikání s pozitivním dopadem na 

společnost. 



Co dělá P3 

• vede a koordinuje činnost Tematické sítě pro sociální 
ekonomiku TESSEA 

• organizuje semináře na zakládání sociálních podniků 

• poskytuje poradenství a konzultace v oblasti sociálního 
podnikání 

• pomáhá s přípravou projektů na založení sociálních podniků 

• realizuje projekty na podporu a propagaci sociálního 
podnikání 

• školí ženy – migrantky jak začít podnikat 

 



Projekt 
Podnikání jinak 



Propagační kampaň 

• nový web www.ceske-socialni-podnikani.cz 

• propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a 
rozhovorů 

• připravují se dokumentární filmy o sociálním podnikání v ČR, 
Rakousku, Belgii a 16 medailonků o soc. podnikatelích 

• přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie 

• publikace Příklady dobré praxe 

• manuál Jak založit sociální podnik 



Síť ambasadorů 

• 8 ambasadorů v celé ČR 

• od ledna 2013 představují sociální podnikání v regionech 
České republiky 

• seznamují krajské a městské úřady, neziskové organizace, 
sociální podniky, vysoké školy, ale i ostatní podniky, které láká 
začít podnikat touto netradiční formou 



TEmatická Síť 
pro Sociální 
Ekonomiku 



TEmatická Síť pro Sociální Ekonomiku 

• vznik v 2009 v projektu Tematická síť pro rozvoj sociální 
ekonomiky spolufinancovaného z  ESF a St. rozpočtu ČR v 
rámci Nové ekonomiky, o.p.s. 

• názorová platforma pro podporu sociální ekonomiky a 
sociálního podnikání 

• 240 členů z řad fyzických i právnických osob 

 

 



Co dělá TESSEA 
 

• prostor pro výměnu informací 

• měsíční elektronický zpravodaj 

• definice a principy včetně indikátorů 

• seznam sociálních podniků v ČR 

• lobování a prosazování tématu 

• účast na přípravě programového období 2014+ 

 



Co dělá TESSEA 

 

• vznikl Klub sociálních podnikatelů 

• 2x měsíčně dny otevřených dveří pro členy TESSEA 

• chystá se 14 osvětových seminářů v regionech o sociálním 
podnikání a společensky odpovědném zadávání veřejných 
zakázek 

 



Adresář sociálních podniků 
 

• seznam na www.ceske-socialni-podnikani.cz 

• údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami 

• nyní 100 podniků 

• třídění podle oborů, krajů, společenské prospěšnosti a 
cílových skupin  

• v seznamu jsou ti co se vnímají jako sociální podniky 
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Příklady 
sociálních 
podniků 



Agentura ProVás s.r.o. a Obslužná spol. s r.o. 

Založil je Vojtěch Sedláček, který byl vyhlášen vítězem celostátní 
soutěže o sociálního podnikatele roku 2006. 

Obě společnosti vytváří pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby 
se zdravotním omezením včetně mentálního. 

Služby: 

• výlep plakátů pro kulturní účely na plakátovacích plochách a 
sloupech v Praze i v ČR, prodej historických plakátů a jejich reprintů 

• kafírna PROVÁS v Roztokách u Prahy 

• prodejny – zdravotní pomůcky, med a včelařské potřeby 

• galerie – nostalgická galerie TUZEKS 

• Keplerovo muzeum 



Sociální firma Slunečnice Děčín 

Služby: 

• komplexní úklid a údržbu prostor domácností i kanceláří, 
výrobních hal 

• vyklízení sklepních a půdních prostor 

• pravidelný úklid 

• servis zahradních prací 

Pro koho pracují: 

• Magistrát města Děčína, OSBD Děčín 

• Národní park České Švýcarsko, Povodí Labe   

• Lesy Benešov, SBD Zelená, Obec Hřensko   



Letohrádek Vendula 

• řemeslná manufaktura a poskytovatel sociálních služeb 

• hlavní myšlenkou Letohrádku je zvednout se na vlastní nohy a 
hlavně se tam udržet, a to hlavně manufakturou 

• být živou záchranou tradičních řemesel 

Realita: 

• ekonomicky přežívají jen díky pekárně, které stálé zakázky na 
pečivo 

• dodávají pro VILA BOTANIKA a KAVÁRNA OBECNÍ DŮM v Praze 
(catering VYŠEHRAD 2000) 



Senza Družstvo Prostějov 

• zaměstnává celkem 30 pracovníků, z toho 29 se zdravotním 
postižením včetně mentálního 

• první sociální družstvo v ČR 

Služby: 

• vývařovna, jídelna (vaří 140 až 170 obědů včetně dietních) 

• prádelna, mandlovna 

• univerzální dílna - zde pracuje nejvíce zaměstnanců - 
jednoduché kompletační práce, výstupní kontrola kvality 
plastových výlisků, balící činnost 

 



Moštárna Hostětín 

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, 
nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, 
které spojuje zájem trvale rozvíjet tradiční zemědělskou a 
řemeslnou produkci Bílých Karpat. 

• Od roku 2000 vyrábí v moštárně v Hostětíně jablečné mošty, 
ovocné šťávy a sirupy. 

 



Co je sociální 
podnikání 



České pojetí sociálního podnikání 

široké, důraz kladen na podnikání 

Co tam patří: 

• zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální 
podniky) 

• poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního 
začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky 
orientovaných činností 

• jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání 

• doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní 
obecně prospěšné činnosti 

 



Co je sociální podnikání (1) 

• podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu 
prostředí 

• hraje důležitou roli v místním rozvoji 

• vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo 
společenským znevýhodněním 

• zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku 

 



Co je sociální podnikání (2) 

• pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i 
zvýšení veřejného prospěchu 

• sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je 
formulován v zakládacích dokumentech 

• sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího 
prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního 

 



Jaká právní forma?  

• jednotlivec – fyzická osoba 

• společnost s ručením omezeným 

• družstvo  

• jiné typy obchodních společností 

• obecně prospěšná společnost 

• občanské sdružení – jak kdy, nehodí se pro podnikání 

• od 1.1.2014 bude sociální družstvo a ústav 



Podpora pro 
sociální podniky 



Poradenství 

• Nadace Via - Akcelerátor Akademie soc. podnikání - NNO 

• NESsT - NNO 

• Svaz českých a moravských výrobních družstev – družstva 

• Fokus Praha  

• První poradenské sociální družstvo – na Moravě 

• P3 – People, Planet, Profit 

• MPSV má síť 13 regionálních  poradců  

 



Finance 

• Nadace České spořitelny – pilotní půjčkový projekt pro rozjezd 
sociálního podnikání 

• Výzvy Sociální ekonomika č.8 IOP a č.30 OP LZZ (MPSV) - do 
30.6.2013 

• Nadace Vodafone – Rok jinak – plat podnikatele pro rozjezd 
sociálního podnikání NNO 

  

 



Přihlašte se on-line 

• do TESSEA  

• do seznamu sociálních podniků 

         

 

www.ceske-socialni-podnikani.cz 
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Děkuji za pozornost 
 

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. 
Malátova 16, Praha 5 - Smíchov 

 
www.p-p-p.cz nebo www.ceske-socialni-podnikani.cz 

 
 


