
 
 

 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO PORMU 
 

Družstvo PORMU bylo založeno Baskickou asociací pro podporu romských obyvatel, která 

pracuje s mládeží v procesu léčby a rehabilitace nebo propuštěnými z výkonu trestu 

v roce 2009. Cílem je podpořit začleňování romských obyvatel do společnosti a jejich 

uplatnění na trhu práce prostřednictvím podporovaného zaměstnávání a praktického 

vzdělávání. Podpořené osoby se zaučují na profesi automechanika (která je perspektivní 

z hlediska možnosti dalšího uplatnění na pracovním trhu) v průběhu běžných oprav 

automobilů, kdy za odborné podpory zkušeného technika radí zákazníkům, jak si opravit 

vlastní vůz. Organizace vytváří chráněná pracovní místa pro občany romské národnosti. 

Na vytvořená chráněná místa získává družstvo podporu od baskické vlády ve výši 12 tis. 

EUR ročně na zaměstnance z cílové skupiny. Podpora je poskytována maximálně po dobu 

tří let. Družstvo je řízeno jeho členy, přičemž členem družstva se může stát i 

zaměstnanec, který nastoupil na chráněné místo. 

 

 

 

Sociální družstvo PORMU provozuje autodílnu, kde si příchozí zákazníci mohou sami 

opravit vlastní 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. Majitel vozu si pronajme dílenský box s veškerým 

nářadím pro údržbu a jednodušší opravy osobního automobilu. Při opravě mu asistuje 

odborný personál autodílny formou rad a zákazník si sám provádí potřebné opravy na 

svém voze. V dílně je také možno zakoupit veškeré potřebné součástky do automobilu. 

Zákazníci platí za dobu pronájmu boxu a cenu nakoupených autodílů, olejů apod.  

Zaměstnanci z podporovaných chráněných míst se za pomoci zkušeného technika, který 

v dílně také působí, učí provádět veškerou údržbu i jednodušší opravy osobních aut. 

Autodílna je provozována formou franchisingu – tento model fungování autodílen pochází 

z Francie a Velké Británie, několik takovýchto dílen působí i ve Španělsku. Většina 

z ostatních dílen – franšíza však působí na běžné komerční bázi; přinejmenším ve 

Španělsku je toto družstvo jediné, které funguje formou sociálního družstva. Základní 

investice pro otevření dílny byla poskytnuta formou podpory z veřejných zdrojů a také 

díky vkladu jednoho z donorů, který chtěl podpořit rozvoj místní romské komunity. 

Při založení podniku se jednalo o malou dílnu, která se v současnosti rozrostla až na 300 

m2 s veškerým potřebným vybavením v šesti dílenských boxech. V současnosti družstvo 

vytváří 5 chráněných pracovní míst, při jejichž obsazování družstvo spolupracuje 

s úřadem práce a sociálními organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na podporu 

romského obyvatelstva. Každý den pak pracují v podniku čtyři osoby – dva mechanici, 

kteří se střídají na ranní a odpolední směny, jeden sociální pracovník, který je 

nápomocen při potížích zaměstnanců v pracovním procesu, 1 technik poskytující 



 
 

 

odbornou technickou pomoc a jedna administrativní pracovnice. Roční zisk podniku se 

pohybuje ve výši 90 tis. EUR; 4 % ze zisku podnik odvádí franšízorovi. Dále podnik 

získává podporu na vytvořená pracovní místa (12 tis. EUR na osobu po dobu max. tří let, 

což činí přibližně polovinu nezbytných nákladů na pracovníka) a od baskické vlády rovněž 

12 300 EUR ročně na nákup potřebného materiálu. 

  

 

 

 


