Bio levanduli se daří i pod Jizerskými horami.
Foto: Jiří Princ

Environmentální
sociální podnikání

Je založeno na principech trojího prospěchu: sociálního, environmentálního a ekonomického.
Přispívá k místnímu rozvoji a komunitnímu životu. Řeší ekologické problémy a přináší důstojné
pracovní uplatnění nejen znevýhodněným lidem. Přináší originální produkty a služby šetrné
k životnímu prostředí.

Sociální prospěch
•
•
•
•

zaměstnávání a integrace znevýhodněných osob do společnosti
vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců
možnost zapojení do chodu firmy podle jejich kapacit
důstojná a smysluplná práce pro všechny

Environmentální a místní prospěch
• řešení ekologických problémů způsobených člověkem
• podpora lokání ekonomiky

Ekonomický prospěch

Mýdlárna Koukol vyrábí originální přírodní mýdla.

Foto: Martin Špelda

•z
 isk přednostně využit pro rozvoj podniku a/nebo naplnění společensky prospěšných cílů
organizace
• trend k důstojně placené práci a schopnost zvládat ekonomická rizika

Příklady úspěšného environmentálního sociálního
podnikání
•p
 ěstitelé a zpracovatelé bio potravin (Svobodný statek na soutoku, Moštárna Hostětín, Biobýt
Chotěnov, sociální podnik Jasan, farma Lukava)
• kavárny a bistra (Fér Kaffé Veronica, bistro družstva Viktorina Loca)
• výrobci přírodní kosmetiky (Mýdlárna Koukol, Jizerská Levandulovna)
•b
 ezobalové obchody (Spižírna Tišnov, bezobalový obchůdek Viktorina Loca, Krámek
s dobrotami)
• re-use a nábytkové dílny (Mery up-cycling a Kabinet CB)

Environmentální sociální podnik Kabinet CB v Českých Budějovicích přináší
nový příběh (nejen) starého nábytku.
Foto: Martin Matěj

V letech 2017–2020 podporovaly vznik environmentálních sociálních podniků Ministerstvo práce
a sociálních věcí a místní akční skupiny (např. MAS Brána Vysočiny) v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (OP Zaměstnanost).

Kde najdete více informací
Tematická síť pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR, z. s.) zastřešuje sociální podniky a poskytuje expertizu o sociální ekonomice v ČR i zahraničí. Více informací naleznete na: www.tessea.cz
Adresář sociálních podniků a mnohem více naleznete také na webu
České sociální podnikání: www.ceske-socialni-podnikani.cz, který
provozuje a financuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí
„Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje”, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098 (OP Zaměstnanost).

Environmentální sociální podnik Jasan ekologicky hospodaří a zpracovává své
produkty ve Velkých Hostěrádkách u Brna.
Foto: Martin Matěj

