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Oraintxe společnost s ručením omezením  

Předmět činnosti 

 sociální firma, jejíž aktivitou jsou zasilatelské a 
doručovatelské služby, nabízející služby zasilatelství 
prostřednictvím jízdních kol, motocyklů a dodávek 
jak na úrovni samosprávy, tak státního sektoru 

 Tato služba spojuje udržitelný rozvoj a spěšnou a 
efektivní zasilatelskou službu. 

 



Oraintxe společnost s ručením omezením  

Odvětví 

 Zasilatelství a doprava 

Zřizovatel 

 Asociación Gaztaroa (Federación Sartu), Fundación 
Inlan 



Oraintxe společnost s ručením omezením  

Stručná historie společnosti 

 Oraintxe byla založena v roce 1998 

 po sedmi letech činnosti v Bilbau otevřeli v roce 2005 
nové zastoupení v Getxo, kde pokračují v prosazování 
principů efektivity, hospodárnosti a ekologie 

  Aktuálně jsou oficiálními dodavateli některých 
předních společností a institucí 

 zvítězili ve výběrových řízeních vyhlášených 
Diputación Foral a Radnicí v Getxu.   

 



Oraintxe společnost s ručením omezením  

Poskytované služby 

 Služby prostřednictvím jízdních kol 

 Služby prostřednictvím motocyklů 

 Služby prostřednictvím dodávek 

Profil začleňovaných pracovníků 

 Osoby s problémy s pracovním nasazením, 
dlouhodobě nezaměstnaní, nezaměstnaná mládež s 
neukončenou povinnou školní docházkou  



Oraintxe společnost s ručením omezením  

Materiální vybavení 

 Jízdní kola elektrická i běžná (s přídavným vozíkem) 

 Motocykly elektrické i běžné 

 Dodávky  

Inovativní aspekt 

 Zasilatelské služby pro městská centra, poskytující 
zaměstnání znevýhodněným skupinám a sloužící 
klientům jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru 
(na základě výběrových řízení). 

 



Družstvo Ekorrepara 

Předmět činnosti 

 Ekorrepara má za cíl obnovu vyřazených domácích 
elektrospotřebičů 

 Po důkladné prohlídce (revizi) a následné opravě jsou 
podrobovány kontrole kvality, jejímž výsledkem jsou 
podrobné záznamy, které nám umožňují nabídnout 
optimální výrobek pro Vaše potřeby.  

 Nabízíme přístroje a zařízení se zárukou za velmi 
přijatelné ceny. 

 



Družstvo Ekorrepara 

Odvětví 

 Životní prostředí 

Zřizovatel 

 Cáritas Bizkaia y Rezikleta S. Coop. 

 



Družstvo Ekorrepara 

Stručná historie společnosti 

 Ekorrepara vznikla v roce 2007 jako výsledek 
vzdělávacího kursu „technik obnovy elektrických 
přístrojů a domácích elektrospotřebičů“, 
financovaného Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím iniciativy EQUAL, ARIADNA pro 
družstevní podnik se znevýhodněnými kolektivy.  

 V současnosti má recyklační závod a městkou 
prodejnu v Bilbau.  

 



Družstvo Ekorrepara 

Poskytované služby 

 Sběr domácích elektrospotřebičů 

 Prodlužování životnosti domácích elektrospotřebičů 
v případech, kde je to možné 

 Prodej domácích elektrospotřebičů z druhé ruky 

 

 



Družstvo Ekorrepara 

Profil začleňovaných pracovníků 

 sociálně zaměstnanecké družstvo, které vytvořilo 
pracovní místa pro osoby s problémy se získáním 
volného pracovního místa (zejména příjemci 
minimálních sociálních dávek, samoživitelé apod.). 

Materiální vybavení 

 Smluvní sběrná služba (kamiony) 

 Závod na revizi a opravu domácích elektrospotřebičů 

 Prodejna domácích elektrospotřebičů v centru města  

 

 



Družstvo Ekorrepara 

Inovativní aspekt 

 Služba recyklace domácích elektrospotřebičů, která 
vytváří zaměstnání pro znevýhodněné kolektivy a má 
podepsané dohody s velkými prodejci 
elektrospotřebičů (Mediamarkt, PC City, Carreforu 
apod.). 

 



Družstvo Logicart - Ekocartuchos  

Předmět činnosti 

 Činnost společnosti je založena na sběru a obnově 
prostřednictvím průmyslových procesů 
kancelářského tiskového spotřebního materiálu: 

 pásky do jehličkových tiskáren, cartridgí inkoustových 
(ink-jet) a tonerových, vhodných k recyklaci a 
manipulace, pro tiskárny, faxy a kopírovací přístroje… 

 



Družstvo Logicart - Ekocartuchos  

Odvětví 

 Životní prostředí 

Zřizovatel 

 Asociación Aurkilan 



Družstvo Logicart - Ekocartuchos  

Stručná historie společnosti 

 sociální družstvo vytvořené v oblasti Zalla v roce 
2005 a sídlící v Bilbau, u University de Deusto, 
v blízkosti hlavních komunikací s přístupem k veškeré 
potřebné logistice.  

 Původně byl hlavní činností prodej pořítařových 
spotřebních materiálů, jak originálních tak 
recyklovaných.  

 V pozdější fázi rozšířili své služby na kancelářský 
materiál, počítačové vybavení, (…).  

 



Družstvo Logicart - Ekocartuchos  

Poskytované služby 

 Sběr cartridgí a mobilních telefonů 

 Recyklace inkoustových a tonerových cartridgí 

 Prodej cartridgí, počítačů, tiskáren, faxů, kopírovacích 

přístrojů 

 Pronájem tiskáren, faxů, kopírovacích přístrojů 

 Údržba zařízení 

 

 



Družstvo Logicart - Ekocartuchos  

Profil začleňovaných pracovníků 

 Podporuje začlenění do pracovního prostředí 

 má ve svém závodě přes 60 % osob s nějakým typem 
znevýhodnění a s rizikem sociálního vyloučení 
(dlouhodobě nezaměstnaní, příjemci minimálních 
sociálních dávek). 

 



Družstvo Logicart - Ekocartuchos  

Materiální vybavení 

 Prodejna domácích elektrospotřebičů v centru města 

 Online prodej výrobků 

 Přemísťování za účelem opravy zařízení 

Inovační aspekt 

 společnost certifikovaná baskickou vládou jako 
„Gestor de residuos“ (Správce odpadu) (EUX/016/10) 
a má klienty jak ze soukromé tak veřejné sféry 
(získávání zakázek prostřednictvím výběrových 
řízení). 

 



Družstvo PORMU (S. COOP.) 

Princip činnosti 

 Pormu Coop. je inovativní firma zaměřená na 
mechaniku ve formě dílny kde si každý může opravit 
své vozidlo.  

 Jde o místo kde řidiči a uživatelé vozidel mají 
k dispozici prostor k opravě svého vozidla bez čekání, 
bez vysokých nákladů a kde jsou zároveň k dispozici 
všechny potřebné náhradní díly. 

 



Družstvo PORMU (S. COOP.) 

Odvětví 

 Automechanika 

Zřizovatel 

 Baskická asociace pro romskou podporu 



Družstvo PORMU (S. COOP.) 

Stručná historie společnosti 

 Pormu Coop. je pracovně sociální firma vytvořená 
v roce 2009 a umístěná v Iurretě (Durango).  

 Původně šlo o malou dílnu, která se v současnosti 
rozrostla až na 300 m2 s veškerým potřebným 
vybavením 

 je tvořena iniciativními mechaniky s chutí rozvíjet 
inovativní nabídku v oboru automobilů založenou na 
úspoře času a peněz.  

 



Družstvo PORMU (S. COOP.) 

Poskytované služby 

 Práce opravy a údržby automobilů 

 Zařízení nejmodernější technologie: zvedače, 
vyvažovačka, zařízení na demontáž kol 

 Dodávky a výměna automobilů 

 



Družstvo PORMU (S. COOP.) 

Profil začleňovaných pracovníků 

 Osoby s problémy s přístupem na pracovní trh 
pobírající sociální podporu 

 za účelem jejich vzdělávání a motivace v profesi 
žádané na pracovním trhu 

 slaďující se osobní a rodinný život prostřednictvím 
flexibilní pracovní doby. 

 



Družstvo PORMU (S. COOP.) 

Materiální vybavení 

 Prostory o ploše 300 m2 

 Zvedače, vyvažovačka, zařízení na demontáž kol 

 Výměnné místo řešící na místě jakýkoli požadavek  

Inovativní aspekt 

 Vytvořena asociací pro romskou podporu pracující 
s mládeží v procesu léčby a rehabilitace nebo 
propuštěnými z výkonu trestu. 

 

 


