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ÚVOD O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

Sociální podnikání je v současné době široce diskutovaným pojmem. Jed-
ná se o oblast ekonomické činnosti jednotlivců či organizací, účelně propo-
jujících ekonomické, sociální a zpravidla i environmentální či jinak obecně 
prospěšné aspekty. Základním principem provozování sociálních podniků 
je ekonomická soběstačnost, stejně jako společenská odpovědnost.

V tuzemské legislativě není sociální podnikání zakotveným pojmem, i přes-
to však sociální podniky spojují identifikační prvky, které je možno vystih-
nout stručným výčtem:

• Sociální podnik se podílí na řešení problémů místní komunity (či spo-
lečnosti v daném kraji).

• Sociální podnik je ekonomicky udržitelný, generuje zisk. Získané pro-
středky jsou následně investovány do vybavení, vzdělávání zaměstnan-
ců a naplňování obecně prospěšných cílů.

• Sociální podnik se nechová diskriminačně, cíleně zaměstnává osoby 
zdravotně či sociálně znevýhodněné, čímž zabraňuje jejich společen-
skému vyloučení.

• Sociální podnik směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do roz-
hodování.

• Sociální podnik je otevřenou komunitou realizující inovace a projekty 
rozvoje svého kraje.

• Sociální podnik čerpá ke své činnosti lokální zdroje a spolupracuje 
s ostatními místními organizacemi.

Z výše řečeného lze dedukovat, že činnost sociálních podniků zpravidla 
vyžaduje počáteční investici, která může být předmětem podpory z fondů 
EU. Následná činnost však již musí být soběstačná, založená na budování 
mezilidských vztahů, rozvoji zaměstnanců, pravidelném vzdělávání s lo-
kálními dopady na celou společnost či komunitu. Z příkladů dobré praxe 
navíc již dnes víme, že sociálně a zdravotně znevýhodnění jsou loajálními 
a poctivými zaměstnanci, kteří si práce váží. Základem úspěchu je přiro-
zeně stejně jako v běžném podnikání konkurenceschopný podnikatelský 
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záměr, přičemž nezáleží, zda se jedná o nový podnikatelský záměr realizo-
vaný nově zřízenou právnickou osobou, nebo projekt již fungující organi-
zace, která chce přispět k rozvoji regionu své působnosti. 

V otázce právní formy sociálního podniku opět není legislativně zakotven 
vybraný typ, zpravidla se jedná o družstvo či společnost s ručením ome-
zeným, za určitých okolností je přípustná také forma podnikající fyzické 
osoby (OSVČ), která zaměstnává níže definované segmenty spoluobčanů:

• Osoby se zdravotním hendikepem.

• Osoby po výkonu trestu či osoby bez přístřeší.

• Osoby pečující o osobu blízkou.

• Dlouhodobě nezaměstnaní (v evidenci úřadů práce déle než 1 rok).

• Osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách.

• Mládež a mladí dospělí.

• Oběti domácího násilí a osoby komerčně zneužívané.

V evropském kontextu je sociální podnikání definováno tzv. Lineckou vý-
zvou (The Linz Appeal) z roku 1997. Zdrojem informací o sociálních podni-
cích v členských státech EU je také webový portál mezinárodního sdružení 
EMES (Evropská síť pro výzkum sociálních podniků). 
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PROCESNÍ ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Na úvod naší publikace věnujme pozornost vybrané teorii (kap. 2 a 3). Pro-
cesní řízení (Business Process Management, dále jen „BPM“) se v typických 
komerčních podnicích stalo v posledních desetiletích osvědčeným nástro-
jem efektivního řízení. Jedná se o metodiku, která ve vybraném podniku 
popisuje a graficky znázorňuje průběhy všech vykonávaných činností pro-
střednictvím tzv. procesních modelů, pomocí kterých jsou pracovní postu-
py a myšlenky distribuovány všem zaměstnancům. Procesy jsou průběžně 
měřeny, je zjišťována jejich výkonnost a jejich přínosy pro jasně definova-
né zákazníky či segmenty zákazníků, přičemž nerozhoduje, zda se jedná 
o zákazníka mimo organizaci, tzv. externího zákazníka, který za službu či 
zboží platí, nebo o tzv. interního zákazníka, který konzumuje dílčí výsledky 
práce svých kolegů pro vytváření další přidané hodnoty.

Činnosti jsou popisovány standardizovanými procesními kroky, jejichž ná-
hled je na obr. 1.

Obr. 1: Typy procesních kroků.

2
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Metodika BPM je však velmi dobře využitelná i mimo komerční sektor. 
V ČR zaznamenáváme první implementační projekty do neziskových spo-
lečností či veřejných institucí nebo místních samospráv. Přínosy implemen-
tace mohou být následující:

• Zvýšení transparentnosti organizace pro potenciální zákazníky, sponzo-
ry, partnerské subjekty apod.

• Standardizace vykonávaných činností a jejich sdílení napříč organizační 
strukturou.

• Zapojení zaměstnanců do širšího spektra činností, pochopení významu 
procesu a jeho přínosů pro zákazníka všemi zaměstnanci.

• Rozčlenění složitých činností organizace do jednotlivých procesních 
kroků, čímž se původně obtížný soubor činností stává vykonavatel-
ný po částech i osobami se změněnou pracovní schopností, osobami 
mentálně postiženými apod.

• Redukce redundantních činností, jež nemají na výstup procesu a přínos 
pro zákazníka jasný vliv – tímto dochází k posílení konkurenceschop-
nosti podniku a zvýšení potenciálu jeho dlouhodobého udržení na trhu, 
včetně udržení a rozvoje souvisejících pracovních míst.

Míra detailizace procesního modelu vychází z ustáleného pravidla publi-
kovaného prof. Řepou, tj. každý podnik by měl definovat globální procesní 
model, model průběhu procesu a grafiky doplnit základní popisnou tabul-
kou procesu. U všech procesů je nutno určit zákazníka a přínos, který mu 
proces generuje.

Implementace procesního řízení je složitým projektem, který je vhodné 
svěřit kvalifikované organizaci, případně je možno najmout v rámci tzv. 
aplikovaných výzkumů některou z ekonomicko-manažersky zaměřených 
vysokých škol, která sociální podnik implementací provede. Zavedení BPM 
je zpravidla podpořeno vhodným softwarem, v tuzemských podmínkách 
lze jednoznačně doporučit nástroj ATTIS, vyvíjený v Olomouckém a Zlín-
ském kraji.
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Obr. 2: Globální model procesu, model průběhu procesu, základní popisná 
tabulka procesu.
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MARKETING SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Marketing sociálních podniků se stává prvkem zásadně ovlivňujícím jeho 
úspěšnost v konkurenčním prostředí. Postavení sociálních podniků na trhu 
lze demonstrovat následujícím obrázkem.

Obr. 3: Náhled na sociální podnik, postavení marketingu a okolí sociálního podniku.

3
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3.1 HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

Klíčovým momentem při sestavování marketingové strategie je identifika-
ce zákazníka sociálního podniku a vytvoření hodnoty pro zákazníka (dále 
jen „HpZ“) dle vzorce:

Ʃ očekávaný užitek zákazníka
Hpz =

Ʃ náklady zákazníka

Hodnota není veličinou absolutního významu, ale je veličinou relativní. 
Potřeby a finanční zdroje, čili kupní síla zákazníků, se u každé osoby liší. 
Kořeny této odlišnosti spočívají v různosti motivačních akcentů zákazníka 
na preference a míru saturace jeho potřeb. Přirozenou ekonomickou sna-
hou každého zákazníka je, aby za své peníze dosáhl co nejvyššího uspoko-
jení svých potřeb. Výsledným motivačním faktorem ke koupi jakéhokoliv 
produktu je výše jeho hodnoty pro zákazníka. Je však zřejmé, že snaha 
po maximalizaci hodnoty pro zákazníka má svá omezení. Jsou jimi:

a) nežádoucí, tzn. zbytečně příliš vysoká, nebo naopak příliš nízká velikost 
zákazníkem požadovaného užitku,

b) velikost kupní síly zákazníka. 

Podnikatelsky jednající výrobce na své cestě k maximalizaci hodnoty pro 
zákazníka u svého výrobku nesmí překročit ani jedno z výše uvedených 
omezení. Musí proto volit cestu:

1. optimalizace, nikoliv maximalizace užitku, kterou poskytuje jím vyrábě-
ný výrobek či poskytovaná služba,

2. optimalizace nákladů s tendencí k jejich minimalizaci, potřebných 
na výrobu a užívání jím vyráběného produktu.
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Hodnota pro zákazníka roste v následujících pěti případech, viz obr. 4.

Obr. 4: Možnosti růstu hodnoty pro zákazníka.

1. Rychlejší růst velikosti užitku (uspokojení) při pomalejším růstu celko-
vých nákladů,

2. růst velikosti užitku (uspokojení) při nezměněných celkových nákladech,

3. růst velikosti užitku (uspokojení) při poklesu celkových nákladů,

4. stejná velikost užitku (uspokojení) při poklesu celkových nákladů,

5. pomalejší pokles velikosti užitku (uspokojení) při rychlejším poklesu 
celkových nákladů.

Pět uvedených přístupů k růstu hodnoty pro zákazníka můžeme ještě více 
popsat pomocí strategických přístupů sociálních podniků k trhu:

1. Strategický přístup „Víc za víc“.

2. Strategický přístup „Víc za totéž“.

3. Strategický přístup „Totéž za míň“.

4. Strategický přístup „Míň za mnohem míň“.

5. Strategický přístup „Víc za míň“.
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Víc za víc – jedná se o strategii takových podniků, které mají v portfoliu 
unikátní produkt a účtují si vysokou cenu, aby pokryly své výrobní náklady. 
Tyto produkty obvykle spadají do kategorie luxusního zboží, jsou údajně 
lepší svými výkonovými parametry, kvalitou výrobního provedení, trvan-
livostí, stylem, designem atd. Zpravidla se jedná o výrobky prestižních 
značek komerčních podniků a mezi sociálními podniky není tento přístup 
zpravidla rozšířen. Cena často mnohokrát převyšuje deklarovanou jakost. 
Výrobky/služby spadající do této strategie jsou však zranitelné – často láka-
jí napodobitele, kteří údajně obdobnou jakost nabízejí za nižší cenu. Navíc 
bývá luxusní zboží ohroženo v dobách hospodářské recese, kterou jsme 
prožívali i v posledních letech, kdy kupující bývají ve svých výdajích mno-
hem obezřetnější. 

Víc za totéž – některým podnikům (opět zpravidla komerčním) se daří 
atakovat značku strategického přístupu „Víc za víc“ tím, že na trh uvedou 
značku, která se chlubí vyšší jakostí a výkonem, prodává se však za tytéž 
ceny. Je pak na zákazníkovi, aby porovnal, zda za své peníze opravdu zís-
kává vyšší celkový užitek.

Totéž za míň – jedna z nejběžnějších strategií užitá sociálními podniky za-
ložená na myšlence, že zákazníka potěší, když si může koupit prokazatelně 
stejně kvalitní výrobek či službu za nižší cenu. Sociální podniky se tímto 
přístupem snaží přesvědčit zákazníky, že jsou schopny dodat obdobně 
kvalitní zboží či služby a přitom jim ušetřit celkové náklady. Tuto strategii 
často volí např. sociální družstva podnikající v drobném zemědělství, čímž 
přímo konkurují rodinným farmám i větším agrárním producentům. Díky 
recyklaci je této strategie v některých státech užito také v sektoru kovo- 
zpracujícího průmyslu, příp. drobné výroby pro automobilový průmysl.

Míň za mnohem míň – druhá nejběžnější strategie sociálních podniků. 
Tato koncepce vychází vstříc těm zákazníkům, kteří si stěžují, že dostávají 
od některých výrobců víc užitku z výrobku, než požadují, přesto jsou však 
nuceni zaplatit vyšší cenu. Typickým představitelem tohoto typu obchodů 
v Česku jsou vietnamská tržiště, jež pro svou komunitární koncepci částeč-
ně také naplňují podstatu sociálních podniků.

Víc za míň – je zřejmé, že nejlepší hodnotovou prezentací by bylo nabí-
zet zákazníkům „víc za míň“. V tom spočívá úspěšnost prodejen s nabíd-
kou tzv. komoditních zabijáků. Takový obchod provozují někteří velko-
prodejci, kteří nakupují od výrobců velká kvanta výrobků, čímž získávají 
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nízké nákupní ceny, a potom toto zboží dokáží prodávat s velmi nízkými 
obchodními přirážkami. Pro sociální podnikání se tato strategie nejeví jako 
vhodná.

3.2 PORTFOLIO VÝROBKŮ/SLUŽEB SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Vyhodnocování portfolia běžného obchodu se provádí po strategických 
obchodních jednotkách. Vyhodnocuje se, které strategické obchodní jed-
notky budovat, které udržovat a které likvidovat. Pro hodnocení portfolia 
strategických obchodních jednotek bylo vyvinuto několik modelů, z nichž 
za globálně nejznámější lze považovat matici Bostonské poradenské sku-
piny (BCG), která zobrazuje strategické obchodní jednotky v souřadnicích 
ročního tempa růstu na vertikální ose a relativního tržního podílu (podíl 
objemu našeho prodeje na prodeji největšího konkurenta) na vodorovné 
ose. Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů (viz obr. 5):

• Kvadrant OTAZNÍKY jsou takové obchody společnosti, které se usku-
tečňují na trzích s vysokým tempem růstu, avšak mají relativně nízké 
tržní podíly. Firma do tohoto obchodu musí investovat. Je otázkou, jak 
se obchod vyvine. Proto otazníky.

• Kvadrant HVĚZDY jsou obchody, které obvykle do tohoto pole přejdou 
z kvadrantu otazníků. Hvězdy jsou obvykle ziskové, avšak je nutno rov-
něž do nich investovat, aby byly odraženy útoky konkurence.

• Kvadrant DOJNÉ KRÁVY produkují pro firmu pozitivní peněžní tok 
v hotovosti. Není nutno do nich investovat, poněvadž tempo růstu trhu 
pokleslo. 

• Kvadrant PSI představují takové obchody, které mají slabé tržní podíly 
na trzích s nízkým tempem růstu. Psi produkují nízké zisky nebo dokon-
ce ztráty. V obchodě je možno je udržovat za očekávání pozitivní změny 
v růstu podílu na trhu, nebo se jich zbavit.

Před vypracováním matice BCG je nutno zkoumat i vnější prostředí podni-
ku (velikost tržního podílu, chování přímé konkurence, potenciál trhu atd.). 
K analýze okolí a analýze vnitřního prostředí podniku je často užíváno tzv. 
SWOT analýzy. Do křížového uspořádání staví silné a slabé stránky vlast-
ního podniku s příležitostmi a hrozbami ve vnějším prostředí. Na základě 
výstupů pak podniky formulují potenciál rozvoje a strategické cíle.
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Obr. 5: Matice Boston Consulting Group (BCG).

Při formulaci cíle v praxi pozorujeme, že velmi málo sociálních podniků 
sleduje jen jeden cíl. Většina organizací sleduje kombinaci cílů, zahrnují-
cích ziskovost, růst prodejů, růst tržního podílu, počet implementovaných 
inovací, image podniku u potenciálních klientů i zaměstnanců, podíl za-
městnanosti znevýhodněných, meziroční nárůst počtu kooperujících sub-
jektů, úspory při spotřebě energií, redukce emisí výroby atd. Aby těchto 
cílů bylo možno dosáhnout pomocí cílového řízení, je nutno je hierarchic-
ky uspořádat. Cíle musí být kvantifikovány a transformovány do reálných 
úkolů (nutno konstruovat procesní modely, viz kap. 2). Rovněž musí být 
sladěné, protože mnohé z nich jsou v substitučním vztahu (chceme-li do-
sáhnout jednoho, musíme povolit druhému, např. dosažení vysokého po-
dílu na trhu versus dosažení vysokého zisku). Formulování strategie musí 
odpovídat volbě cílů. Každá strategie musí mít program své realizace 
(opět pomocí procesního modelu). V průběhu posledního vývoje marke-
tingu v sektoru sociálního podnikání byly formulovány v podstatě tři typy 
přístupů k formování strategie:
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• Nákladová priorita – v tomto případě podnik tvrdě usiluje o to, aby do-
sáhl nejnižších nákladů na výrobu a distribuci, a tak nabídl na trhu vý-
robky za nižší cenu než jeho konkurenti.

• Diferenciace – v tomto případě se podnik soustřeďuje na dosažení do-
konalého výkonu v rámci hodnoty pro zákazníka. Může to být oblast 
servisu, technické úrovně, kvality výrobního provedení, sociální aspekt 
podnikání atp.

• Ohnisko soustředění – při této strategii se podnik zaměří spíše na je-
den či více úzkých segmentů trhu, místo aby usiloval o celý trh. Veškeré 
své úsilí věnuje tomuto segmentu a v něm usiluje o vedoucí postavení. 
Jedná se o nejtypičtější strategii sociálních podniků ve střední Evropě.

Při využití strategie ohniska soustředění je velmi žádoucí počítat s ovlivňu-
jícími vnějšími trendy, které lze rozčlenit do následujících souborů:

1. DEMOGRAFICKÉ TRENDY jsou relativně dobře předpověditelné. S in-
formacemi o jakkoli věkově rozložené populaci a o poměrně stabilní 
porodnosti, sňatečnosti a úmrtnosti lze vcelku přesně předpovědět 
věkové složení populace na několik let dopředu. Pokud se některá 
konkrétní věková skupina rozrůstá (např. u nás starší občané), mohou 
se podniky orientovat na výrobky a služby, po nichž je u této skupiny 
poptávka (např. zdravotní péče, využití volného času). Další důležitou 
formou demografických informací jsou údaje o migraci. Protože spotře-
ba mnoha zbožových komodit úzce souvisí s velikostí populace, jejím 
věkem, vzděláním a etnickými, rasovými a náboženskými charakteristi-
kami, mají tyto informace základní význam. 

2. KULTURA zahrnuje řadu hodnot, idejí a postojů homogenních skupin 
lidí, které se mění generaci od generace. Kultura zahrnuje obojí – ma-
teriální i abstraktní elementy, takže monitorování kulturních trendů je 
náročné, avšak pro marketing nezbytné. Mezi kulturní atributy patří ze-
jména měnící se hodnoty a postoje lidí ve společnosti směrem k práci, 
životnímu stylu, konzumaci atd. Zejména je zřejmá změna hesla „Žiji, 
abych pracoval“ v heslo „Pracuji, abych žil“, což ústí do důrazu na rekre-
aci, využití volného času a zábavu. To marketingově znamená prodej 
sportovních potřeb, potřeb pro rekreaci, audiovizuálních výrobků apod. 
Rovněž stoupá příklon ke zdravému životnímu stylu, péči o zdraví, zdra-
vému stravování a tělesné kultuře. 
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3. EKONOMICKÉ VLIVY okolí zahrnují příjmy, výdaje a zdroje, které ovliv-
ňují náklady spojené s udržením zaměstnání a chodem domácnosti. 
V tomto směru lze uvažovat o dvou aspektech těchto ekonomických 
vlivů: o makroekonomickém vlivu trhu (recese ekonomiky, inflace – po-
kles spotřeby) a o mikroekonomické perspektivě zákazníkova příjmu 
(hrubý příjem, z něhož po odečtení daní a pojištění zůstává disponibil-
ní příjem; po odečtení výdajů na bydlení, stravu a ošacení zůstává dis-
krétní příjem, jenž může být utrácen za „ostatní“ zboží a služby).

4. TECHNOLOGICKÉ VLIVY jsou jedny z nejpodstatnějších vnějších vlivů 
současné doby. Nové objevy se promítají do aplikovaného výzkumu 
a vývoje a ten přináší nové a nové generace výrobků. Příklady někte-
rých sociálních podniků poukazují na technologickou kooperaci s uni-
verzitami a jejich společné projekty. Pokrok v technologii má zásadní 
vliv na trh. Cena nových technologií dovoluje zaměřit kategorii „hod-
noty pro zákazníka“ na nové výrobky, jejich kvalitu, služby a dostupnost 
(navigace a ochrana automobilů přes satelity, systémy na zabránění 
kolizí ovlivňováním rychlosti a brzd, 3D tiskárny, injekční monitory veli-
kosti hodinek na zápěstí, které automaticky reagují na stav organizmu 
a dávkují mu léky atd.). 

5. KONKURENČNÍ VLIVY znamenají, že existují alternativní firmy, které 
vyrábějí zastupitelné (substituční) výrobky, jimiž mohou uspokojit tutéž 
potřebu zákazníka. Existují čtyři základní typy konkurence:

• Čistá konkurence – mnoho producentů se stejnými produkty, kon-
kuruje se zejména v distribuci, zatímco ostatní marketingové faktory 
mají zanedbatelný vliv.

• Monopolistická konkurence – mnoho prodejců soutěží na trhu s pro-
dukty, které uspokojují stejné potřeby zákazníka (např. cestovní kan-
celáře), konkurují si zejména cenou a kvalitou služeb.

• Oligopol – několik velkých firem ovládá rozhodující část trhu (počí-
tače, automobily), obvykle si nekonkurují cenou (vedlo by ke snížení 
zisku všech), ale konkurují si v reklamě, akční nabídkou apod.

• Monopol – pouze jedna firma obchoduje s určitým produktem (pit-
ná voda, elektřina). Marketingové praktiky zde hrají malou nebo 
žádnou roli. Ceny jsou obvykle regulovány státem.
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Při sestavování svých marketingových plánů musí podnik zvažovat faktory, 
které ovlivňují soutěž. Jsou to: podmínky vstupu na trh, kupní síla zákazní-
ků a dodavatelů, existující konkurenti a existence substitučních produktů.

3.3 ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Kapitolu o kvalitě řízení vztahů se zákazníky lze uvodit citátem prof. Kotlera, 
světového guru marketingu: „Dnešní marketing se stává bitvou, v níž roz-
hodující úlohu hraje spíše vlastnictví informací než vlastnictví jiných zdro-
jů. Konkurenti si mezi sebou navzájem mohou kopírovat zařízení, produkty 
a postupy, nejsou však schopni okopírovat podnikové informace a intelek-
tuální kapitál. Obsah podnikových informací může pro podnik představo-
vat hlavní konkurenční výhodu.“ Sociální podniky proto nezbytně potřebují 
implementovat nástroje řízení vztahu se zákazníkem, stejně jako podni-
ky komerční. V praxi se používají databázové softwary typu CRM (z angl. 
Customer Relationship Management). Některé softwary lze získat online 
zdarma (CRM Sugar, CRM Vtiger), jiné vyžadují nákup licence (přínosem 
je především česká lokalizace, provázání na komunikační kanály atd.), viz 
obr. 6. 

Obr. 6: CRM systém Fusio brněnského výrobce ANTS s.r.o.
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CRM systémy datují veškerou komunikaci se zákazníky, umožňují ucho-
vávat přílohy, tj. například smlouvy, nahrávky hovorů, výstupy z osobních 
jednání, videokonferenční hovory apod., čímž sociální podnik získává 
centrální úložiště veškerých obchodních aktivit, které může sdílet více za-
městnanců. Přínos tohoto řešení je spatřován i při fluktuaci zaměstnanců, 
kdy v podniku zůstane jejich know-how. CRM také přímo ovlivňuje cho-
vání nových zákazníků. I přesto jsou motivy a chování lidí při nakupová-
ní značně komplikované a těžko předvídatelné. Společné je pouze to, že 
jejich jednání je cílově zaměřeno – chtějí při koupi získat určitý produkt 
(výrobek, službu), který uspokojí jejich potřeby a přání (viz Maslowova py-
ramida, obr. 7). Sociální podniky disponují potenciálem pracovat ve všech 
úrovních pyramidy.

Obr. 7: Maslowova pyramida potřeb.

Proces rozhodování zákazníka je komerčním podnikům dobře znám a cíle-
ní marketingových aktivit v jeho průběhu je pečlivě časováno. Považujeme 
za zcela nezbytné, aby i sociální podniky detailně pracovaly s průběhem 
uspokojování zákaznické potřeby a zaměřily se zejména na fázi poslední, 
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tj. chování po koupi, které může kladně motivovat další zákazníky, a vytvá-
řet tak tzv. referenční trh.

Obr. 8: Průběh nákupního chování zákazníka sociálního podniku.

K identifikovaným potřebám zákazníků, příp. jejich segmentům, následně 
konstruujeme marketingový mix podniku. Přístupy existují 4 (hromadný 
marketing, výrobkově diferencovaný marketing, koncentrovaný marke-
ting, diferencovaný marketing) a jejich principy zobrazuje obr. 9.

Obr. 9: Marketingové přístupy k zákazníkům.
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3.4 MARKETINGOVÝ MIX

Profesor Borden z Harvard Business School identifikoval řadu podnikových 
aktivit, jimiž je možno ovlivnit kupujícího. Borden uváděl, že všechny tyto 
činnosti představují „marketingový mix“ a pro dosažení maximálního mar-
ketingového efektu by měly být tyto aktivity plánované ve svém komplexu. 
Podniky by měly stanovit efektivnost jednotlivých nástrojů marketingové-
ho mixu z hlediska vynaložených nákladů a sestavit svůj marketingový mix 
tak, aby maximalizoval jejich zisky. Přestože se marketingový mix skládá 
z mnoha činností, vědci se snaží najít nějakou klasifikaci, která by umožnila 
tyto činnosti klasifikovat a uspořádat. Profesor McCarthy navrhl počátkem 
60. let marketingový mix, jehož složkami jsou 4P:
• PRODUCT (produkt)

• PRICE (cena)

• PLACE (distribuce)

• PROMOTION (propagace).

Obr. 10: Marketingový mix 4P.
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Dnešní pohled na 4P je mnohdy kritický. Někteří kritici se domnívají, že 
4P opomíjejí nebo nedostatečně zdůrazňují některé důležité činnosti. Cel-
kově lze říci, že mnohé činnosti, které na první pohled v marketingovém 
mixu 4P schází, jsou ve skutečnosti v některém P obsaženy (viz obr. 10). 
Renomovaný americký odborník Kotler navrhuje přidat k oněm 4P další 
2P, jejichž význam stoupá a to zejména v globálním marketingu. Jsou jimi:

• POLITICS (politika)

• PUBLIC OPINION (veřejné mínění).

Aktivity podniku obsažené v mixu 4P lze také konvertovat do úhlu pohle-
du zákazníka, jak zobrazuje obr. 11.

Obr. 11: Konverze marketingového mixu 4P na zákaznický mix 4C.

Životní cyklus výrobku
Je zcela běžné, že marketingová strategie a tedy i marketingový mix se 
několikrát během života výrobku mění. Důvodem není jenom změna eko-
nomických podmínek a útoků konkurence, ale hlavně vliv změn zájmů 
a požadavků zákazníků. Proto musí firma vytvářet variantní strategie pro 
všechny etapy života výrobku, viz obr. 12. 

Životní cyklus poptávky technologie je počátečním impulzem vzniku nové-
ho výrobku. Člověk nepotřebuje nebo nechce zpočátku konkrétní výrobek, 
ale spíše „něco“, co uspokojí nějakou jeho potřebu. Ona potřeba „něčeho“ 
vytváří vlastně poptávku určité technologie. Měnící se velikost potřeby je 
možné popsat pomocí křivky životního cyklu poptávky. Potřeba může být 
uspokojována různými technologiemi. Každá technologie se vyznačuje 
svou křivkou životního cyklu poptávky technologie. 
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Obr. 12: Životní cyklus výrobku.

Životní cyklus výrobku se vyznačuje odlišnými etapami v historii prodeje 
výrobku. V těchto etapách se vyskytují různé příležitosti a problémy ovliv-
ňující marketingovou strategii a ziskový potenciál. Jestliže má výrobek ži-
votní cyklus, znamená to, že:

• Výrobky mají omezený život. Výrobek prochází různými etapami, které 
představují odlišné výzvy pro prodejce.

• Zisky se v různých etapách mění.

• Výrobek vyžaduje v různých etapách svého života různé marketingové 
strategie.

Pro jednotlivé etapy, uvedené i na obr. 12, je typické:

• Zavádění – pomalý růst prodejů, obvykle bez zisku, poněvadž zavedení 
na trh je spojeno s vysokými náklady.

• Růst – období rychlé adaptace výrobku na trhu a významného růstu zisku.

• Zralost – pokles růstu prodeje v důsledku přijetí výrobku většinou po-
tenciálních zákazníků, zisk je stabilní nebo klesá, marketingové výdaje 
rostou.

• Pokles – prodeje i zisky silně klesají.

Etapa zavádění začíná v okamžiku, kdy je nový výrobek uveden na trh. Pro-
dej pomalu roste a někdy se tato etapa protáhne i na několik let. V této 
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etapě je zisk záporný, nebo nulový. Výdaje na propagaci a získávání no-
vých distributorů i zákazníků jsou vysoké. V této etapě se vyskytuje jen ně-
kolik konkurentů. Marketing je zaměřen obvykle na vyšší příjmové skupiny. 
Převládá tendence podržet vysokou cenovou úroveň a eliminovat tak vy-
soké náklady zavedení výrobku na trh. Přežití produktů sociálních podniků 
je klíčové a může být v této etapě podpořeno dotačními tituly.

Etapa růstu se vyznačuje prudkým růstem prodeje. První zákazníci jsou 
s výrobkem spokojeni a většina průměrných zákazníků ho začíná kupo-
vat. Rovněž začínají vstupovat na trh noví konkurenti. Dávají výrobku další 
nové vlastnosti, což vede k dalšímu rozšiřování trhu. Ceny zůstávají na stej-
né úrovni nebo mírně klesají. Roste mírně propagace, avšak náklady na její 
růst jsou vynahrazeny růstem prodejů. Rostou zisky. Tempo růstu se však 
po čase začne zpomalovat, až klesat. Toto je důležitý moment pro změnu 
strategie.

V určitém okamžiku se růst prodejů zastaví a výrobek vstoupí do období 
zralosti. Tato etapa je obvykle delší než předchozí, a proto vytváří pro mar-
keting výzvu, jak ji využít. Někteří výrobci dokonce dobrovolně trh opouš-
tějí a vrhají se na nové výrobky. Obchodníci i výrobci by měli systematicky 
zvažovat strategie modifikace trhu, modifikace výrobku a modifikace mar-
ketingového mixu. Marketingové strategie v etapě zralosti jsou ponejvíce 
tři:

• Modifikace trhu znamená rozšíření trhu pro svou značku.

• Modifikace výrobku. 

• Modifikace marketingového mixu:

• Změny ceny – nejen snížení, ale i možné zvýšení při modifikaci vý-
robku.

• Změny distribuce – zavedení výrobku v nové distribuční síti.

• Změny reklamy a propagace.

• Zvýšení kvality poskytovaných služeb.

• Využití přímého marketingu. 

Etapa poklesu – většina výrobků má omezenou tržní životnost a jejich 
prodeje klesají obvykle až na nulu, nebo se udrží na zanedbatelné úrovni. 
Příčinou je technologický pokrok, přesun zákaznických zájmů či zvýšení 
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konkurence. Všechny tyto vlivy vedou k postupnému snižování cen a zisku. 
Marketingové strategie v etapě poklesu musí začít s identifikací slabých 
výrobků a tyto postupně nahrazovat. Současně s životním cyklem výrobku 
dochází ke změnám i v tržním prostředí, viz obr. 13.

Obr. 13: Etapy fragmentace a konsolidace trhu.

Sociální podniky mají výhodu, že mohou vstupovat na trh i v obecně ne-
příliš vhodné době konsolidace, kdy poptávka po produktech a službách 
vykazuje útlum a další oživení se teprve očekává. Právě období konsoli-
dace trhu lze přečkat pomocí výše uváděných dotačních titulů a násled-
ně ve fázi fragmentace, která je provázena rostoucí poptávkou zákazníků, 
proniknout na trh a rozšířit nabídku produktů sociálních podniků. Tento 
postup byl v zahraničí několikrát pokusně aplikován s výbornými středně-
dobými výsledky.

3.5 CENOTVORBA VÝROBKŮ A SLUŽEB SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Druhou částí marketingového mixu je cena. Cena je výše peněžní úhrady 
zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. Cena je 
pro podniky důležitou informací o trhu. Cena je nejpružnější částí marke-
tingového mixu. Lze ji měnit takřka ze dne na den. Navíc je cena jedinou 
částí marketingového mixu, která přináší podniku tržby z prodeje. Ostatní 
části mixu tvoří pouze náklady. Na druhé straně je cena určujícím faktorem, 
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který spolu s poskytovaným užitkem vytváří hodnotu pro zákazníka. Ovliv-
ňuje tedy maximálně jeho kupní rozhodování. Obvykle lze pozorovat, že 
množství zboží, které zákazníci kupují, závisí na ceně zboží. I zde však exis-
tují různé výjimky. V každém momentě tedy existuje velmi úzký vztah mezi 
cenou výrobku a poptávkou po něm. Existuje několik základních principů, 
které ovlivňují rozhodování managementu firmy při stanovování cen vý-
robků. Obvykle se jedná o rozhodování mezi dosažením krátkodobých 
cílů a dosahováním dlouhodobých cílů. Management musí především brát 
do úvahy, ve které etapě svého životního cyklu se výrobek nachází a ja-
kých cílů chce podnik svou cenovou politikou dosáhnout:

• Zisk – je to cíl, který si určuje většina podniků za hlavní. Výše zisku je ob-
vykle stanovena pro etapu zralosti životního cyklu výrobku. V této etapě 
došlo již k zaplacení nákladů spojených s vývojem výrobku a jeho zave-
dením na trh a firma očekává finanční přínosy z prodeje.

• Maximalizace zisku – může být dalším cílem při stanovení ceny výrob-
ku. Je rovněž používán v etapě zralosti výrobku. Podnik stanovuje cenu 
na takové výši, aby zabezpečila maximální celkové tržby z prodeje 
ve vztahu k vynaloženým nákladům. 

• Tržní podíl – je cílem pro podniky, které věří, že dlouhodobou ziskovost 
výroby mohou zabezpečit dosažením svého dominantního postavení 
na trhu. To dělají počátečním stanovením nízké ceny výrobku, čímž při-
lákají velkou část zákazníků a předpokládají, že zůstanou značce věrni. 
V prvním období může podnik na takovéto politice i prodělávat, avšak 
tyto ztráty se mu vrátí, až si vybuduje významné postavení na trhu. Trh však 
musí být v tomto případě citlivý na cenu, nízká cena musí odradit konku-
renci a náklady na jednotku výroby a distribuce s růstem výroby klesají.

• Růst objemu prodeje – může být dalším motivem ke stanovení ceny. Pří-
stup neklade ani velký důraz na zisk, ani nepřihlíží ke konkurenci. Pod-
nik se jednoduše potřebuje zbavit nadbytečných zásob výrobku. Jistě 
jsou známé povánoční či posezónní výprodeje zboží, které se provádí 
s velkým úspěchem zejména u velkých obchodníků, kteří si mohou do-
volit určitou ztrátu zisku. 

• Návratnost investic – je to dlouhodobá strategie. Používají ji podniky při 
rozhodování o investicích do určité výroby, kdy se rozhoduje, kam in-
vestovat. Pro rozhodnutí o stanovení ceny výrobku vyráběného na nově 
investované technologii není rozhodující ani objem dosaženého 
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prodeje či maximální výše zisku. Porovnává se návratnost investice s al-
ternativní možností jejího umístění.

• Špičková kvalita výrobku – vyjadřuje cíl podniku dosahovat vedoucího 
postavení v kvalitě výrobku na trhu. Stanovení výše ceny je úměrné výši 
kvality. Vyšší kvalita znamená vyšší náklady a s výší ceny se u takových 
výrobků počítá. 

• Sociální podniky mají ze své podstaty i jiné „nekomerční“ cíle. Cena je 
pak stanovena na základě počtu osob začleněných do projektu, mě-
řitelného přínosu pro místní komunitu, úspor veřejných prostředků 
na dotace nezaměstnaných osob a přirozeně  i na základě psychologie, 
která je se spotřebou produktů a služeb sociálních podniků běžnými 
zákazníky spojována.

3.6 KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

Komunikace sociálního aspektu a regionálních přínosů sociálních podniků 
musí být předmětem sofistikované komunikační strategie. Na základě teo-
retických pramenů i empirie ze zahraničních projektů lze mezi nejúčinnější 
nástroje komunikačních strategií řadit:

• Propagaci (reklamu): Jedná se o jakoukoliv placenou formu neosobní 
prezentace a podpory zboží, služeb a myšlenek určitým sponzorem, vy-
užitím tiskových medií, internetu, rozhlasu a reklamních tabulí, plakátů, 
výloh apod. Jejich cílem je informování širokého okruhu potenciálních 
spotřebitelů se záměrem ovlivnit jejich kupní chování. Hlavním rysem 
reklamy je, že oslovuje široké vrstvy obyvatelstva základními informa-
cemi. Slouží k upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu. Tuto etapu nelze 
v tuzemských podmínkách podceňovat.

• Podporu prodeje: Krátkodobé stimuly pro povzbuzení nákupu nebo 
prodeje výrobku či služby. Podpora prodeje se zaměřuje na jednotlivé 
články distribučních cest nebo na konečného spotřebitele. Je vlastně 
kombinací reklamy a cenových opatření a snaží se přimět kupujícího 
přejít od zájmu k akci – nákupu.

• Public relations: Množství programů vytvořených pro zlepšení, udržení 
nebo ochranu image sociálního podniku či jeho produktu. Má za cíl vy-
volat kladný postoj veřejnosti.
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• Prodejní personál (osobní prodej): Ústní prezentace při konverzaci 
s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem podpory a reali-
zace prodeje. Výhodou osobního prodeje je, že se konverzace přizpů-
sobuje konkrétnímu zákazníkovi a situaci. Zákazník tak získává infor-
maci přímo od zaměstnance sociálního podniku, čímž se posiluje jeho 
vazba na podnik a zvyšuje se loajalita k budoucí spotřebě.

• Přímý marketing: Přímá, adresná komunikace mezi zákazníkem a pro-
dávajícím, prováděná prostřednictvím pošty, telefonu, internetu, roz-
hlasového vysílání, novin a časopisů. 
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RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU 
PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ 
REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ

Metodika diagnostiky inovativních schopností pro mikro a malé soci-
ální podniky.

Cíl: Tento diagnostický nástroj umožňuje mikro a malým sociálním podni-
kům (MMSP) vyhodnotit jejich inovativní a kreativní dovednosti za účelem 
zvýšení zisku a sociální udržitelnosti.

Předpoklady a nástroje:

• Tento nástroj usnadňuje aktivní účast firmy na procesu sebehodnocení.

• Výsledky jsou prezentovány jednoduchým, srozumitelným a vizuálním 
způsobem, přesto však uceleně, podrobně, jasně a konkrétně.

• Poukazuje na silné a slabé stránky, aby si byl podnik vědom své situace.

• Poprvé by měla být tato matice použita za odborného vedení školitele. 
Posléze může být využívána jako nástroj sebehodnocení.

• Na prvním setkání musí být jednotlivé otázky vyhodnoceny známkami 
1 až 5, přičemž 1 je nejnižší známka a 5 nejvyšší. Otázky by měly být 
zodpovězeny v daném číselném pořadí.

Klíč:

• Slabý – je zapotřebí zlepšení/pomoc v této oblasti.

• Průměrný – je co zlepšovat.

• Dobrý – ve srovnání s konkurencí.

• Velmi dobrý – lepší než většina konkurence.

• Vynikající – lepší než konkurence v této oblasti. 

4
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Výběr týmu pro aplikaci nástroje:

• Tým vybraný k aplikaci diagnostického nástroje musí být sestaven  
z co nejvíce zástupců podniku. U MMSP doporučujeme skupinu 3 až 
5 členů.

• Členové týmu by měli mít s podnikem zkušenosti a měli by znát jeho 
historii.

• Pokud to je možné, měli by být v týmu ti zástupci podniku, kteří mají 
znalosti a zkušenosti v různých oblastech spolupráce: s klienty, konku-
rencí, dodavateli atd.

APLIKACE NÁSTROJE BĚHEM TŘÍ SETKÁNÍ

První setkání:

Cíl: Zúčastněný tým zaznamená do matice postřehy týkající se konkurence.

Metodika:

• Zúčastněný tým je seznámen s metodikou, cíli a maticí.

• Každý účastník obdrží čistý výtisk matice formátu A4.

• Každý účastník vyplní tento nástroj na základě vlastních postřehů.

• Jakmile jej mají účastníci vyplněný, porovnají udělené známky (1–5). Ří-
zenou diskuzí se domluví na známkách, u kterých se vyskytly extrémní 
rozdíly v udělených hodnotách.

• Je třeba diskuzí odsouhlasit známku u každého políčka matice.

Výsledek: Všichni členové týmu odsouhlasí konečné známkování matice. 
Členové týmu spolu diskutují a porovnají svá stanoviska. 

Druhé setkání:

Cíl: Do matice se zaznamenají reálné činnosti, postupy, stereotypy atd. 
prováděné organizací.
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Metodika: 

• Matice by měla být vytištěna v co největším formátu – A1 nebo A0.

• Každý člen týmu obdrží několik post-it papírků.

• Účastníci napíšou na post-it papírky systematické aktivity prováděné 
organizací.

• Každý účastník okomentuje a přilepí post-it papírky na odpovídající 
políčka matice.

• Řízená diskuze týkající se vyjmenovaných aktivit: 

• Kdo je provádí? Všichni nebo jen jedna osoba?

• Jak často? Je to systematická činnost?

• Vědí všichni členové organizace, že jsou tyto aktivity prováděny?

Výsledek: Vytyčení pole působnosti podle skutečných aktivit prováděných 
organizací. Členové týmu spolu diskutují a odsouhlasí škálu aktivit prová-
děných organizací. 

Třetí setkání:

Cíl: Porovnání rozdílů mezi postřehy a skutečnými aktivitami, odhalení sla-
bin a oblastí ke zlepšení.

Metodika:

Před tímto setkáním musí školitel zpracovat kritickou analýzu předchozích 
dvou setkání a sepsat zprávu. Tato analýza obsahuje tři části:

• Prvky a význam inovačního systému organizace: 

• Postřehy sesbírané na prvním setkání. 

• Porovnávané aktivity sesbírané na druhém setkání.

• Srovnávací analýza mezi postřehy a aktivitami.

• Řízená diskuze týmu.
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• Konkrétní návrhy krátkodobých aktivit.

• Dlouhodobé aktivity v oblastech, které vyžadují zlepšení.

Klíčové 
body pro 
malé sociál-
ní podniky 

Schopnost 
rozumět 

Schopnost 
využít tyto 
informace 

Schopnost 
řešit 
problémy

Schopnost 
poučit se 
z dané 
zkušenosti

Schopnost 
být krea-
tivní nebo 
inovativní 

Schopnost 
aplikovat 
nebo usku-
tečnit

!
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Odvětví  
nebo trh

Do jaké 
míry  rozu-
míte tomu-
to odvětví 
nebo trhu, 
ve kterém 
pracujete? 

Do jaké 
míry  reagu-
jete na nové 
trendy 
v odvětví?

Do jaké 
míry  re-
agujete 
na problé-
my vzniklé 
novými 
trhy nebo 
trendy?

Do jaké 
míry  jste 
schopní 
se poučit 
z vašeho 
odvětví 
nebo trhu?

Do jaké 
míry  reagu-
jete na trh 
vytvářením 
nebo 
zkoušením 
něčeho 
nového?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
realizovat 
tyto nápady 
a využít tak 
nové tržní 
příležitosti? 

2

Konkurence

Do jaké 
míry  rozu-
míte tomu, 
co dělá 
konkuren-
ce?

Do jaké 
míry reagu-
jete na to, 
co nabízí 
konkuren-
ce?

Do jaké 
míry řešíte 
problémy 
vaší firmy 
vzniklé kvůli 
konkurenci?

Do jaké 
míry jste 
schopní se 
poučit z ře-
šení těchto 
problémů?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
promyslet 
nové nápa-
dy, abyste 
získali 
výhodu nad 
konkurencí? 

Do jaké 
míry jste 
schopní 
realizovat 
své nápady 
a reagovat 
tak na kon-
kurenci?

3

Dodavatelé 

Do jaké 
míry  rozu-
míte tomu, 
co vaši 
dodava-
telé dělají 
a s kým?

Do jaké 
míry  re-
agujete 
na nové na-
bídky nebo 
návrhy 
vašich do-
davatelů?

Do jaké 
míry do-
stáváte 
od svých 
dodavatelů 
to, co potře-
bujete?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
se poučit 
z problémů, 
které jste 
kdy s doda-
vateli řešili?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
najít nové 
doda-
vatelské 
zdroje nebo 
změnit 
váš postoj 
k součas-
ným doda-
vatelům?

Do jaké 
míry jste si 
jisti, že váš 
dodavatel 
rozumí 
potřebám 
rozvoje vaší 
firmy?
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4 Zákazníci 
nebo klienti 

Do jaké 
míry  rozu-
míte potře-
bám vašich 
zákazníků 
nebo 
klientů?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
reagovat 
na potřeby 
vašich 
zákazní-
ků nebo 
klientů?

Do jaké 
míry  řešíte 
problémy 
vašich 
zákazníků 
s vaším 
produk-
tem nebo 
službou? 

Do jaké 
míry jste 
schopní 
se poučit 
od vašich 
zákazníků? 

Do jaké 
míry jste 
schopní se 
přizpůsobit 
potřebám 
a novým 
poža-
davkům 
budoucího 
zákazníka?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
nabídnout 
nové 
produkty 
nebo služby 
podle 
požadavků 
zákazníka? 

5 Spolupra-
covníci 
nebo ob-
chodní part-
neři (s nimiž 
spolupracu-
jete na spo-
lečných 
projektech)

Do jaké 
míry  rozu-
míte tomu, 
co dělají 
vaši spolu-
pracovníci 
a s kým?

Do jaké 
míry re-
agujete 
na žádosti 
na spolu-
práci? 

Do jaké 
míry  řešíte 
problémy 
vzniklé 
spoluprací 
s obchod-
ními part-
nery? 

Do jaké 
míry jste 
schopní se 
poučit ze 
spolupráce? 

Do jaké 
míry jste 
schopní se 
přizpůsobit 
při spolu-
práci?

Do jaké 
míry vy-
hledáváte 
spolupráci 
nebo 
obchodní 
partnery?

6 Produkty 
nebo služby

Do jaké 
míry  rozu-
míte vývoji 
produktů 
nebo služeb 
ve vašem 
odvětví?

Do jaké 
míry přizpů-
sobujete 
váš produkt 
nebo službu 
specifickým 
požadav-
kům vašeho 
zákazníka?

Do jaké 
míry řešíte 
problémy 
spojené 
s vaším 
produk-
tem nebo 
službou? 

Do jaké 
míry přizpů-
sobujete 
vaše pro-
dukty nebo 
služby?

Do jaké 
míry jsou 
výsledkem 
vaší práce 
nové pro-
dukty nebo 
služby?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
uvést nové 
produkty 
nebo služby 
na trh?

7 Postupy Do jaké 
míry jste 
schopní po-
užívat nové 
postupy 
nebo nové 
způsoby 
provádění 
věcí?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
přizpůsobit 
váš podnik 
novým po-
stupům?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
řešit problé-
my vzniklé 
postupy, 
které v pod-
niku použí-
váte?

Do jaké 
míry se 
učíte zlep-
šovat vaše 
postupy? 

Do jaké 
míry vytvá-
říte nové 
postupy?

Do jaké 
míry jste 
úspěšní při 
uplatňování 
nových 
postupů 
ve vašem 
podniku?

8 Společen-
ská odpo-
vědnost

Do jaké 
míry  rozu-
míte spo-
lečenské 
odpověd-
nosti firem 
(SOF)? 

Do jaké 
míry jste 
schopní 
přizpůsobit 
váš podnik 
SOF?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
ve vašem 
podniku 
řešit problé-
my týkající 
se SOF?

Do jaké 
míry se 
učíte z pří-
kladů SOF?

Do jaké 
míry vytvá-
říte nové 
formy SOF?

Do jaké 
míry jste 
úspěšní při 
uplatňování 
těchto no-
vých forem 
SOF?
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9A Jediný 
vlastník 
nebo 
výkonný 
ředitel

Do jaké 
míry vymýš-
líte nové 
nápady?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
tyto nové 
nápady 
uskutečnit?

Do jaké 
míry jste 
schopní 
řešit problé-
my?

Do jaké 
míry jste 
schopní se 
poučit z ře-
šení těchto 
problémů?

Do jaké 
míry jste 
kreativní a/
nebo inova-
tivní?

Do jaké 
míry jste 
úspěšní při 
uplatňování 
těchto 
kreativních 
a inovativ-
ních nápa-
dů?

9B Zaměstnan-
ci a/nebo 
týmy

Do jaké 
míry jste 
schopní 
odhalit 
nápady/ná-
vrhy nebo 
problémy, 
které váš 
tým může 
mít?

Do jaké 
míry re-
agujete 
na jejich ná-
pady nebo 
návrhy?

Do jaké 
míry řešíte 
jejich pro-
blémy?

Do jaké 
míry jste 
schopní se 
učit od va-
šeho týmu?

Do jaké 
míry jste 
kreativní 
a inovativní 
v řízení 
vašeho 
týmu?

Do jaké 
míry jste 
úspěšní při 
uplatňování 
inovací 
týkajících se 
řízení vaše-
ho týmu?

POZNÁMKA: Pokud je podnik tvořen jednou nebo dvěma osobami, my-
slíme si, že řádky 9A a 9B nemá smysl vyplňovat. Pokud je podnik tvořen 
dvěma nebo více osobami, má smysl vyplňovat řádek 9B.
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VÝVOJ SUBJEKTŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY 
(PRÁVNÍ ASPEKTY, MÍSTNÍ ROZVOJ, ÚSPORY 
V NEVLÁDNÍM SEKTORU)

Jako příklad efektivní implementace sociální ekonomiky do praxe je de-
monstrován přístup sousedního Polska. Legislativní ukotvení sociální eko-
nomiky legitimuje její činnost a zpřístupňuje sociální ideje širokému spek-
tru potenciálních partnerů a příznivců, od veřejnosti až po různé zájmové 
skupiny a instituce soukromého sektoru.

Společné úsilí nevládních organizací a polské vlády, s podporou meziná-
rodních institucí včetně Evropské unie, se stalo právním základem pro pol-
skou sociální ekonomiku. 

V tomto procesu byly staré zákony reformovány, např. zákon o sociálních 
službách (z roku 2004) a zákon o podpoře zaměstnanosti a institucí pra-
covního trhu (z roku 2005), a nové zákony byly vytvořeny.

Nedávno schválené právní předpisy specificky zaměřené na sociální eko-
nomiku zahrnují:

• Zákon o sociálních dávkách a dobrovolnictví (z 24. dubna 2003) před-
stavil čtyři změny, výslovně zaměřené na třetí sektor, ale v konečném 
důsledku také podpořil rozvoj sociální ekonomiky. 

Zákon: 

1. umožňuje nevládním organizacím, aby vytvářely zisk za účelem pokrytí 
nákladů na vybrané služby nebo výrobu zboží;

2. vytváří možnost pro daňové poplatníky poskytnout 1 % ze své daně 
z příjmů na vybrané nevládní organizace se statutem Organizace soci-
ální podpory;

3. ustanovuje radu pro obecně prospěšné práce, stálý názorový a porad-
ní výbor pro instituce třetího sektoru na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí;

5
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4. institucionalizuje dobrovolnictví prostřednictvím pobídek pro ty, kteří 
věnují svůj čas sociální práci.

Zákon o sociální zaměstnanosti (z 13. června 2003) vytvořil dva nové 
typy institucí: 
1. Klub sociálního začlenění (KIS) je organizován sociálními centry, ne-

vládními organizacemi nebo místní samosprávou a pobízí členy komu-
nity v aktivitách s cílem podporovat smysl pro iniciativu, odpovědnost 
a občanskou angažovanost. KIS může mít formu podpůrných kroužků 
nebo zájmových skupin a může zapojit členy komunity do místních roz-
vojových projektů.

2. Centra sociální integrace (CSI) jsou zřizována sociálními centry, nevlád-
ními organizacemi nebo místní samosprávou jako nezávislé instituce, 
které nabízejí programy pracovní integrace skládající se z psychologic-
ké podpory a odborného vzdělávání (v dovednostech jako jsou tesař-
ské práce, práce v ocelárnách, krejčovské práce atp.) pro lidi z nejvíce 
zranitelných sociálních skupin (bezdomovci, nezaměstnaní, bývalí věz-
ni, drogově závislí, imigranti a mentálně a tělesně postižení). 

Vydělávat malý příjem z práce zprostředkované CSI je klíčovým prvkem 
v integračním procesu. CSI může nabídnout zboží a služby na volném trhu 
a má značnou finanční podporu z veřejné správy. Přestože KIS není institu-
cí sociální ekonomiky a pouze několika CSI se daří generovat významnější 
zisk ze svých aktivit, obě instituce podporují podnikatelské postoje a soci-
ální soudržnost, která je základem pro rozvoj sociální ekonomiky.

Zákon o sociálních družstvech (z 27. dubna 2006) byl inspirován ital-
skými sociálními družstvy Typu B a definuje polská sociální družstva jako 
podniky tvořené pro lidi z obzvláště zranitelných sociálních skupin (bezdo-
movci, dlouhodobě nezaměstnaní, bývalí vězni, drogově závislí, imigranti 
a mentálně a tělesně postižení). 

Jejich primárním cílem musí být podpora sociální a ekonomické reintegra-
ce členů družstva. 

Zkušenosti z prvních sociálních družstev vedly k reformě zákona ve smyslu 
zmírnění požadavků na členství a tím, že se rozšířila dostupnost finanční a in-
stitucionální podpory, aby se usnadnila jejich udržitelnost na volném trhu.
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Změna tohoto zákona je v současné době projednávána v Evropském par-
lamentu. 

Nejnovější legislativa navržená v Polsku je zákon o sociálních podnicích, 
který je v současné době projednáván mezi nevládními organizacemi, 
společenskými autoritami a dalšími vládními činiteli. V několika dalších ze-
mích, včetně Itálie a Finska, již je sociální podnik legálně definován.

Sociální ekonomika a místní rozvoj v Polsku
Sociální ekonomika je důležitý zdroj kreativních a praktických řešení, které 
mohou mít dopad nejen na ekonomický, ale i sociální rozvoj lidí a jejich ko-
munit. To zaangažuje lidi v místních iniciativách, podporuje podnikatelského 
ducha, rozvíjí sítě spolupráce mezi institucemi z různých odvětví a poskytuje 
stabilní zaměstnání. Navíc je sociální ekonomika je kompetentní v mnoha 
oblastech, které tradičně příslušely do péče státu, ale má další výhodu v tom, 
že působí lokálně, a tak se může přizpůsobit měnícím se místním potřebám. 
Ačkoli se stávající systém sociální péče ukázal jako neúčinný při snižování 
sociálního vyloučení a při pomoci těm, kteří měli obtíže se znovuzačleně-
ním do aktivního společenského a ekonomického života, hodně Poláků je 
i nadále přesvědčeno, že stát by měl poskytnout zaměstnání každému, kdo 
o to má zájem. Časem mohou instituce sociální ekonomiky vzkvétat a trvale 
přispívat v oblastech, které byly tradičně doménou ústavů sociální péče:

• Integrace na trhu práce: instituce sociální ekonomiky mohou podpo-
rovat sociální integraci a integraci na trhu práce pro ty, kteří se ocitli 
v obtížné ekonomické situaci, jako např. mladí lidé, lidé nad 50 let a při 
přechodu do nového zaměstnání. Sociální ekonomika může pomáhat 
takovým sociálním skupinám v přizpůsobení se měnícím se podmín-
kám trhu práce prostřednictvím vzdělávacích programů, které lidem 
poskytnou nové a užitečné dovednosti. Instituce sociální ekonomiky 
mohou být také založeny pouze za účelem zaměstnávání osob, které 
mají trvale ztíženou situaci na trhu práce, jako jsou fyzicky a mentálně 
postižení. Lidé z těchto sociálních skupin vyžadují dlouhodobé, často 
individualizované asistenční programy zahrnující nejen odborné vzdě-
lávání, ale i psychologickou pomoc. Konkurenční výhodou institucí so-
ciální ekonomiky je ve skutečnosti jejich schopnost nabídnout konzis-
tentní a specializovanou podporu pro nejzranitelnější sociální skupiny.

• Poskytování služeb: Instituce sociální ekonomiky mohou být prospěšné 
tím, že poskytují širokou škálu služeb zaměřených na konkrétní cílové 
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skupiny (např. služby, které doplňují vlastní nemocniční personál, pracov-
ní poradenství, nebo odborné vzdělávání), nebo na potřeby široké veřej-
nosti (např. školky, pečovatelské služby pro seniory, nebo azylové domy 
pro osoby bez přístřeší). Vzhledem k jejich lokálnímu zaměření, malé až 
střední velikosti a sociálnímu poslání, mohou instituce sociální ekonomi-
ky poskytovat specializované služby ve vysoké kvalitě za nízké náklady 
a jsou úspěšné i na volném trhu. Sociální podnik může být úspěšný i při 
nabízení služeb veřejnosti, jako je péče o městskou zeleň, údržba a do-
prava. Některé instituce sociální ekonomiky (nejčastěji družstva nebo ne-
vládní organizace) mohou soutěžit přímo s ostatními soukromými firma-
mi v oblasti poskytování stravování, hotelových služeb a cestovního ruchu, 
ale současně zaměstnávat lidi z nejzranitelnějších sociálních skupin.

Výzvy, kterým čelí sociální ekonomika v Polsku 
Plody úsilí o vytvoření sociální ekonomiky mohou být spatřeny ve zvyšu-
jícím se počtu institucí sociální ekonomiky, měnícím se právním prostředí 
a v rostoucím optimismu a nadšení ze sociální ekonomiky u veřejnosti. So-
ciální ekonomika byla uznána jako zdroj příležitostí pro: 

• jednotlivce získávající zaměstnání a stabilní příjem, 

• instituce, které hledají inspiraci pro svou práci a udržení finanční nezá-
vislosti pro své aktivity, 

• společenství k posílení sociální vazby a pro aktivaci členů komunity, 

• stát, který rozpoznal v institucích sociální ekonomiky cenné partnery 
pro snižování nezaměstnanosti, posilování občanské společnosti a mo-
dernizaci stávajícího neúčinného sociálního systému. Přesto je stále po-
třeba udělat hodně práce, aby se sociální ekonomika v Polsku rozvinula. 

Klíčové výzvy, kterým čelí tento sektoru, lze také chápat jako hlavní 
cíle pro budoucnost:

Modernizace družstevního sektoru

Družstva v Polsku jsou někdy negativně spojována s obdobím komunis-
mu a také sektor zahrnuje instituce, které nemají jasný sociální program. 
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V nedávném průzkumu pouze 10 % družstev uvádělo jako svůj cíl pod-
poru obcí nebo společnosti. Družstevní sektor musí být lépe pochopen 
polskou veřejností a měl by se vyvíjet směrem k zapojení větších družstev, 
které poskytují zboží a služby širší veřejnosti. Kromě toho by měla být zří-
zena další sociální družstva poskytující zaměstnání pro nejvíce zranitelné 
sociální skupiny. Za tímto účelem by měl být změněn Zákon o sociálních 
družstvech, aby se uvolnily požadavky na členství a zlepšilo spouštění pro-
gramů financování a institucionální podpora pro nová sociální družstva.

Úspory v nevládním sektoru
Na základě nedávného průzkumu mezi institucemi sociální ekonomiky jsou 
nevládní organizace nejméně ochotné převzít rizika spojená s podnikáním. 
Široce zastávaný názor, že podnikání je v rozporu se sociálními cíli dále zpo-
maluje hospodářský rozvoj v neziskovém sektoru. Na druhé straně nevlád-
ní organizace čelí obrovské konkurenci, mají omezené finanční prostředky 
a ekonomická váha sektoru zůstává malá. V roce 2005 50 % nevládních or-
ganizací v Polsku pracovalo s méně než 10 000 PLN, pouze 1 z 5 nevládních 
organizací zaměstnává placené pracovníky a pouze 6,9 % z těch, které provo-
zují aktivity generující zisk, vydělají alespoň 20 % ze svého celkového obratu. 

Ekonomicky silný neziskový sektor se v Polsku může stát zdrojem stabil-
ních zaměstnání a silnějším partnerem pro veřejný sektor při provádění 
efektivní sociální politiky. Aby se staly ekonomicky silnější, tak by vedou-
cí představitelé nevládních organizací měli společně usilovat o podporu 
podnikatelského chování a nevládní organizace by měly využít možnosti 
zapojit se do aktivit generujících zisk.

Další sociální podniky
Nových institucí sociální ekonomiky, jako jsou centra sociální integra-
ce (CSI) a zařízení aktivace zaměstnanosti (ZAZ), je stále málo a jsou daleko 
od sebe. Mělo by jich být zřízeno více a měly by fungovat jako integrované 
sítě spíše než jako izolované instituce s cílem posílit jejich pozici na trhu 
práce ve vztahu k veřejné správě. Tím, že by pracovaly jako integrované 
sítě, by se také zvýšila jejich schopnost smysluplně působit na cílové soci-
ální skupiny. Každopádně by zde měla být konstruktivní debata, aby došlo 
k dokončení očekávaného zákona o sociálních podnicích. Právně defino-
vaný sociální podnik bude nepochybně znamenat nový impulz k růstu so-
ciální ekonomiky a široce podpoří myšlenku podnikatelské činnosti.
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Kapitalizace sociální ekonomiky pro místní rozvoj 
Sociální ekonomika by měla být podporována jako nástroj pro rozvoj 
komunity, jak hospodářské, tak i sociální, a místní činitelé s rozhodovací 
pravomocí by měli zahrnout sociální ekonomiku do místní strategie roz-
voje – dobrý příklad mobilizace regionálních vedoucích činitelů napříč 
odvětvími, aby kapitalizovali sociální ekonomiku jako mechanismus pro 
místní rozvoj, je sociálně ekonomický pakt z roku 2008 v Malopolském voj-
vodství na jihu Polska.

Lepší využití různých finančních mechanismů
Sociální ekonomika by měla využívat různé zdroje příjmů. Mechanismy fi-
nancování, jako jsou strukturální fondy Evropské unie, jsou důležité pro 
rozvoj institucionální kapacity. Polská vláda může také učinit celou škálu 
pobídek s cílem usnadnit činnost v oblasti sociální ekonomiky, jako napří-
klad daňové úlevy, dotace na zaměstnanost a programy na podporu in-
vestic. Zavedení sociálních kritérií u veřejných zakázek by také podpořilo 
rozvoj institucí sociální ekonomiky v oblasti poskytování služeb. Tyto zdro-
je příjmů by nicméně nenahradily interní, zisk generující aktivity institucí 
sociální ekonomiky, ale sloužily by k jejich stimulaci a pomáhaly maximali-
zovat jejich schopnost samostatně existovat na volném trhu.

Zasazení sociální ekonomiky do společnosti 
Ačkoliv sociální ekonomika má v Polsku dlouhou historii, je často vnímána 
jako cizí pojem. Kromě toho studie ukázaly, že mezi Poláky je pozoruhod-
ně nízká úroveň sociálního kapitálu, takže rozvoj sociální ekonomiky je vý-
zvou (jelikož je založen na základech silné sociální sítě) a nutností (jelikož 
podporuje duch partnerství a občanské angažovanosti). Takže veřejní či-
nitelé i veřejnost (částečně jako spotřebitelé) by měli být poučeni o výho-
dách sociální ekonomiky. Osvětové kampaně by měly být organizovány  
pro potenciální příjemce iniciativ sociální ekonomiky, které omrzela rizika, 
jež podnikatelská činnost obnáší. K podpoře sociální ekonomiky by měly 
být rozvinuty platformy, jako je například Stálá konference o sociální eko-
nomice (SKES: www.skes.pl), což posílí lobbistické snahy a podpoří jed-
notný obraz sektoru. SKES již představila zástupcům vlády doporučení pro 
rozvoj sociální ekonomiky v Polsku a nyní čeká na odpověď.
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SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V POLSKU  
(PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE)

Polsko prošlo od pádu komunismu v roce 1989 hlubokou transformací 
sociální, politické a ekonomické struktury. Národní hospodářství rostlo 
pozoruhodným tempem: 6,5 % růst HDP v roce 2007, průměrná mzda  
se zvyšuje a indikátory životní úrovně se zlepšují. Nicméně národní statis-
tiky neodráží problémy, kterým mnozí Poláci i nadále čelí v každodenním 
životě. 

„Sociální ekonomika není jen vyústěním právních usnesení a zákonů. Není 
to jen otázka sociálního povědomí, i když veřejná podpora je velmi důle-
žitá. Sociální ekonomika je sociální hnutí, které by mohlo vést k nové vizi 
polského rozvoje.“ Jerzy Hausner, bývalý ministr, Ministerstvo práce a soci-
álních věcí a bývalý náměstek ministra vlády.

I když se nezaměstnanost snížila z téměř 20 % v roce 2002 na 11,1 % 
v roce 2008, zůstává jednou z nejvyšších v EU. Snížení nezaměstnanosti 
je přičítáno převážně masové migraci Poláků do západoevropských zemí, 
které otevřely své pracovní trhy občanům z nových členských států, spíše 
než systémovému řešení nebo růstu HDP. Nezaměstnanost se značně liší 
mezi jednotlivými regiony a navíc je 21% populace v ohrožení pádem do 
chudoby, což je nejvyšší míra v Evropě vedle Litvy. 

Nízká životní úroveň v rozlehlé části Polska je zapříčiněna strukturálními 
změnami, ke kterým došlo při přechodu z centralizovaného na tržní hos-
podářství. Nejvíce zranitelné sociální skupiny (např. bývalí zaměstnanci 
zkolektivizovaného zemědělství, ženy nad 50 let věku, sociální menšiny, 
mládež ve věku 18–24) mají omezené možnosti na rychle se měnícím 
a vysoce konkurenčním trhu práce. Tyto zranitelné sociální skupiny často 
postrádají flexibilitu k tomu, aby se přizpůsobily měnícím se podmínkám 
na trhu práce, a to jak z hlediska mobility, tak i odborných dovedností. Čelí 
značné diskriminaci u potenciálních zaměstnavatelů, výsledkem čehož je, 
že i nadále spoléhají na sociální podporu.

Vstup Polska do Evropské unie v květnu 2004 přinesl nové příležitosti pro 
řešení problémů polského trhu a pro zlepšení životní úrovně obyvatelstva. 

6
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Strukturální prostředky, které jsou k dispozici, přispěly ke zvýšení životní 
úrovně, a to nejen materiálně (např. zlepšením a rozšířením komunikační 
technologie a administrativní infrastruktury), ale také investicemi do vý-
zkumu a vývoje nových systémových modelů a přístupů, které účinněji pů-
sobí proti sociálním problémům. Část strukturálních fondů byla vyplacena 
prostřednictvím programu EQUAL Iniciativa, který umožňuje mezisekto-
rové partnerství k poznání nových způsobů, jak podpořit nejzranitelnější 
sociální skupiny na trhu práce prostřednictvím výzkumu, výměny informací 
a studijních pobytů mezi členskými státy EU. 

V tomto procesu se sociální ekonomika jeví jako inovativní a praktický me-
chanismus pro řešení problému nezaměstnanosti, podporu místního soci-
álního a hospodářského rozvoje a k posílení občanské společnosti. 

Sociální ekonomika sestává z institucí, které vytváří kreativní přístupy 
k udržení finanční soběstačnosti při naplňování jasně definovaných soci-
álních cílů. Sociální ekonomika je stabilní ekonomickou silou v místních 
komunitách a usnadňuje sociální soudržnost tím, že nabízí zaměstnání pro 
nejzranitelnější sociální skupiny, podporu spolupráce mezi lidmi a institu-
cemi a poskytuje potřebné zboží nebo služby ve vysoké kvalitě za nízkou 
cenu. 

Sociální ekonomika může také vytvářet sociální kapitál, nezbytnou slož-
ku silné občanské společnosti, který, jak studie ukázaly, je v Polsku slabý. 
Od počátku projektu EQUAL Iniciativy v roce 2005 byly v Polsku podnik-
nuty konkrétní kroky k vytvoření sociální ekonomiky:

• Informování veřejnosti a veřejných činitelů o sociální ekonomice.

• Poradenství a finanční podpora nově vznikajícím institucím sociální 
ekonomiky.

• Lobování na vládě, aby sociální ekonomika byla používána jako nástroj 
pro řešení sociálních problémů, jako je nezaměstnanost, pro hospodář-
ský rozvoj a pro posilování občanské společnosti.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ V POLSKU

EMES Network, skupina předních odborníků v oblasti sociální ekonomi-
ky, vyvinula široce přijímanou definici ideálního institucionálního typu 
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sociálního podniku. Identifikovali rozlišovací znaky ve dvou hlavních di-
menzích činnosti:

Ekonomická dimenze:

• Zohledněte ekonomické riziko pro zahájení a udržení obchodní činnosti.

• Buďte finančně stabilní a autonomní na trhu.

• Zaměstnávejte placené zaměstnance.

• Buďte nezávislí na veřejné správě.

• Poskytujte služby a/nebo produkci zboží.

Sociální dimenze:

• Explicitně  definujte sociální poslání.

• Založte svůj podnik na místních obyvatelích.

• Čiňte svá rozhodnutí demokraticky s minimální hierarchickou struktu-
rou řízení.

• Zapojte do činnosti celou řadu zúčastněných stran z okolí.

• Zisk rozdělujte mezi zúčastněné strany omezeně a vracejte jej zpět 
do podobné činnosti.

Další dva typy institucí mohou hrát významnou roli v podpoře rozvoje sociál-
ní ekonomiky. Mohou být založeny nevládními organizacemi, centry sociální 
péče nebo místními vládními institucemi a nabízejí přechodné programy za-
městnanosti pro nejvíce ohrožené sociální skupiny. V některých případech 
jsou tyto instituce schopny přivést svou hospodářskou činnost do takové 
degrese, že mohou být považovány za instituce sociální ekonomiky:

• Centra sociální integrace (CSI): Od roku 2003, kdy byly ustanoveny 
zákonem o sociální zaměstnanosti, bylo založeno více než 50 CSI. CSI 
poskytují programy odborného vzdělávání a zaměstnanosti pro lidi 
ze sociálně vyloučených skupin (zejména dlouhodobě nezaměstnaní, 
bezdomovci, bývalí vězni a imigranti).
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• Zařízení aktivace zaměstnanosti (ZAZ): Kolem 40 ZAZ nabízí sociální 
a reintegrační programy zaměstnanosti pro fyzicky a mentálně postižené.

Do sociální ekonomie jsou v Polsku v současné době zapojeny instituce 
působící v široké škále aktivit, které cílí na různé sociální problémy a často 
podporují specifické sociální skupiny. Všechny jsou charakterizovány dvo-
jím cílem – zachováním finanční nezávislosti a naplněním sociálního po-
slání. Nejdůležitější druhy institucí sociální ekonomiky v Polsku v současné 
době jsou:

• Nevládní organizace: 17 % z celkového počtu 63 000 nevládních or-
ganizací (včetně nadací a sdružení) vykonává obchodní činnost gene-
rující příjem, nejčastěji se zapojují do vydavatelství, pořádání  spole-
čenských a kulturních akcí, školení a vzdělávacích aktivit. Zaměstnávají 
více než 120 000 placených pracovníků a jsou považovány za největší 
potenciál pro rozšíření sociální ekonomiky v Polsku.

• Družstva: Podle odhadu v současné době funguje v Polsku 12 000 těch-
to institucí v různých oblastech – od ubytování (5 000), přes zemědělství 
(3 600) až po bankovnictví (800).

• Sociální družstva: Od roku 2006, kdy byl přijat zákon o sociálních 
družstvech, jich bylo založeno přes 140. Mají podobu družstev pracov-
níků a podporují především trh práce a sociální reintegraci svých členů.

• Vzájemné organizace: Byly populární před druhou světovou válkou 
v Polsku a téměř vymizely během období komunismu. Vzájemné orga-
nizace se nyní znovu objevují a slouží především k půjčování a ukládání 
peněz. Je jich kolem 900. Také mohou mít formu pojišťoven, kterých je 
méně, ale mají významný ekonomický přínos (s obratem téměř 50 mili-
onů eur v roce 2005).
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PŘÍKLADY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
V POLSKU

Nadaci „Chléb života“ založila v roce 2003 v obci Zochcin v jižním Pol-
sku sestra Małgorzata Chmielewska. Jedná se o dobrý příklad sociálního 
podnikání. Cílem nadace je podporovat nezaměstnané a bezdomovce 
a podporovat místní ekonomický rozvoj. Nadace podporuje tesařské prá-
ce, šití, zpracování potravin a dílny. Produkty (včetně nábytku, šatů, ložní-
ho prádla, ubrusů a džemů) jsou prodávány v obchodech po celém Pol-
sku a také prostřednictvím internetu. Nadace rovněž pracuje ve prospěch 
obce, například poskytuje vzdělávací stipendia pro mládež z nejchudších 
rodin – stipendium již obdrželo více než pro 500 dětí.

Hotel „U pana Cogita“ byl založen v roce 2003 v Krakově s cílem zaměst-
návat pacienty s psychickým onemocněním. V hotelu jsou zaměstnanci 

7
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školeni jako asistenti v kuchyni, recepční, na úklidové služby, stravovací 
služby a v počítačové gramotnosti. Zisk z hotelu se používá ve prospěch 
zaměstnanců např. prostřednictvím rehabilitačních programů, ZAZ, nákupu 
léků a dalších vzdělávacích programů. Dopad práce v hotelu je nejlépe po-
psán slovy jedné zaměstnankyně: „Když jsem byla přijata, získala jsem doma 
respekt. Po dvou letech nemoci jsem se stala zanedbanou a reptající ženou. 
Zde jsem se dostala do pohody, jsem zpátky na svých nohou“.

Sdružení „Osoby se zdravotním postižením pro životní prostředí – 
EKON“ bylo založeno v roce 2003 s dvojím cílem:

• Vytváření pracovních příležitostí pro fyzicky a mentálně postižené.

• Podpora ekologicky šetrného života sběrem a tříděním recyklovatelné-
ho odpadu. 

Asociace spolupracuje s firmami ze soukromého sektoru a místními úřady 
práce a přijímá a školí vlastní zaměstnance ve sběru a třídění recyklovatel-
ného odpadu. Od roku 2004 vliv EKONu roste:

• Sdružení zaměstnává 600 lidí.

• 60 000 bytů ve Varšavě má prospěch z jeho služeb. EKON má 16 míst-
ních poboček v dalších čtyřech vojvodstvích.

• Informace o prospěšnosti recyklace se šíří mezi zákazníky EKONu, kteří 
se tím dozvídají o ekologicky šetrném životě.
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Centrum sociální integrace v Piątkowu bylo vytvořeno v roce 2006 jako 
pobočka větších CSI v sousední Poznani. 

Piątkowo je rezidenční město ve východní části Polska, obývané převážně 
lidmi s nízkými příjmy, kteří často nemají prostředky, aby včas platili nájem-
né. Místní orgány požádaly CSI v Poznani, aby jim pomohlo vyřešit neplace-
ní nájemného – 5 mil. PLN – tím, že pomůže lidem získat stabilní příjem. 

Poznaňské CSI vytvořilo místní pobočku v  Piątkowu, které nabízí:

• Kurzy a semináře pro rozvoj sociálních a odborných dovedností.

• Poradenství a zprostředkování zaměstnání.

• Psychologickou podporu.

CSI v Piątkowu se stalo nezávislé na mateřské instituci v Poznani a pokra-
čuje v hmatatelné činnosti, která má dopad na celou komunitu v Piątkowu:

• Zaměstnává 7 lidí a nabízí podpůrné služby pro dalších 20 spolupracovníků.

• Podporuje spolupráci mezi místními institucemi, včetně nevládních or-
ganizací, sociální péče města a místní samosprávou.

• V roce 2007 5 účastníků zahradnického workshopu založilo vlastní so-
ciální družstvo.
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Centrum sociální integrace „ECO škola života“ bylo založeno v roce 
1989 ve městě Wandzin na severu Polska na podporu sociální reintegrace 
lidí s drogovými problémy, lidí nakažených virem HIV/AIDS a bezdomovců 
prostřednictvím práce, vzdělávacích programů, terapie a léčby. 

Pro splnění tohoto poslání organizace:

• Provozuje zdravotní centrum, které nabízí léčbu závislostí, péči a hospi-
talizaci pro drogově závislé.

• Zapojuje účastníky v programech, jejichž cílem je chránit ohrožené ži-
vočišné a rostlinné druhy.

• Rozvíjí znalosti a dovednosti účastníků ve zpracování potravin, hub 
a ovoce sušením, zahradnictví, pěstování ovocných stromů, chovu zví-
řat, řemeslné výrobě, rekonstrukčních a stavebních pracích a v tesař-
ských pracích.

• Provozuje post-rehabilitační program, který zahrnuje, jako doplněk 
programu terapie, odborné vzdělávání, počítačové kurzy, rozvoj zá-
kladních sociálních dovedností a psychologické kurzy.

• Nabízí těhotným ženám a ženám s dětmi, které jsou infikovány virem 
HIV nebo již trpí projevy AIDS, podporu při péči o děti a při reintegraci 
do zaměstnání.

Centrum získalo řadu ocenění za svou práci, poskytuje konzistentní a kom-
plexní podporu nejvíce zranitelným sociálním skupinám a významně při-
spívá k úsilí o ochranu životního prostředí.
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Sociální družstvo „Příležitost a podpora“ bylo založeno v roce 2005 
za účelem řešení jednoho z největších problémů na polském trhu práce: 
omezená pracovní aktivita lidí nad 50 let věku (pouze 1 ze 4 lidí v tomto 
věku je v Polsku zaměstnán). Družstvo spolupracovalo s místní nemocni-
cí v Katowicích, kde spustilo vzdělávací program pro 11 nezaměstnaných 
žen nad 50 let věku, které mohou pracovat jako sanitářky. Povinností žen, 
které dokončí výcvik, je péče o hygienu pacientů, pomoc s denními úkoly 
pacientů, podpora pro ošetřující personál (např. přenos pacientů, měření 
krevního tlaku), a přeprava pacientů a materiálu. 

Díky sociálnímu družstvu:

• Členové družstva vydělávají a cítí se společensky potřební.

• Sestrám v místní nemocnici se dostane tolik potřebné pomoci.

• Družstvo vyvinulo program pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou.

Sociální družstvo  SLUŽBY–OBCHOD–VÝROBA v jihovýchodním městě 
Byczyna bylo založeno v roce 2005 díky společnému úsilí místní samo-
správy, sociálních služeb města a center sociální integrace – CSI. Cílem so-
ciálního družstva bylo:

• Pomoct dlouhodobě nezaměstnaným drogově závislým a lidem, kte-
ří chtějí opustit práci v zemědělství a uplatnit se jinde na místním trhu 
práce.

• Snížit počet lidí, kteří spoléhají na sociální podporu.
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• Podporovat Byczynu jako atraktivní místo pro turistiku. Nejnovější pro-
jekt družstva splňuje všechny tyto cíle: družstvo nabízí školení v oblasti 
vysoce specializované stavební činnosti lidem, kteří jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní nebo ukončili práci v zemědělském sektoru. Ti, kteří ab-
solvují školení, budou připraveni k práci na stavbě, která udělá z Byczyny 
hlavní turistickou atrakci: středověká vesnice, která se stane dějištěm 
každoročního středověkého festivalu s hledištěm pro 600 lidí.
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BYĆ RAZEM (BÝT SPOLU) – SDRUŽENÍ  
ROZVOJE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Přepis přednášky Mariusze Andrukiewicze

Od roku 1945 do roku 1989 v Polsku úplně od základu přestal existovat 
společenský občanský život. Existovaly oficiální organizace, které byly kon-
trolovány, ale neměly nic společného se společenským životem. Po roce 
1989 nastal v Polsku velký rozvoj nevládních organizací, různých sdružení 
a nadací, které fungovaly na základě dobrovolnictví. 

Když jsem ukončil vysokou školu, začal jsem přemýšlet o tom, co bych měl 
v životě dělat. Měl jsem zmapované dvě oblasti, kterým bych se mohl vě-
novat. Byla to státní sféra nebo soukromá oblast, která se po roce 1989 
začala v Polsku velmi rychle rozvíjet. Neměl jsem tehdy ponětí o tom, že 
mezi státním a soukromým sektorem existuje ještě jedna oblast. Začal 
jsem pracovat v samosprávě a všimnul jsem si, že existují i jiné organizace.

V Těšíně, který je specifickým městem na hranicích mezi Českem a Polskem, 
je na polské straně velmi rozvinuté občanské hnutí. Město má 30 000 oby-
vatel a je zde registrovaných 300 nevládních organizací. Tyto organizace 
se věnují různým oblastem, jako je sport, kultura, sociální oblast. 

Když jsem tyto organizace sledoval, položil jsem si otázku, zda tyto orga-
nizace spolupracují se samosprávou a zda je v nich možný nějaký kariér-
ní postup. Bylo možné být dobrovolníkem nebo být aktivní, ale realizovat 
profesní kariéru příliš možné nebylo. Kladl jsem si otázku, proč tomu tak 
je, proč někdo, kdo má nadšení a hodně životní energie, nemůže nalézt 
v této oblasti svou cestu. A tak jsem začal zjišťovat, jak je tomu v jiných ev-
ropských státech. Byl jsem v Belgii, Norsku, Finsku, Německu, Švýcarsku, 
protože Těšín má v těchto státech partnerská města. Ukázalo se, že v těch-
to státech je situace úplně jiná – sdružení, nadace a sociální podniky za-
městnávají lidi a mají na to peníze. Tyto peníze pocházejí z různých zdrojů 
a není nutné, aby práce v těchto organizacích byla spojena s dobrovolnic-
tvím. Nechci snižovat hodnotu dobrovolnické práce, ale pokud chce být 
organizace profesionální a splňovat veřejné úkoly, musí na to mít peníze. 
Na začátku devadesátých let byla v Polsku spolupráce organizací se samo-
správou nebo s podnikatelskou sférou tabu.

8
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V roce 1996 jsme se rozhodli založit organizaci, která by byla plnohodnot-
ným partnerem pro obec při řešení sociálních problémů. Nezáleželo nám 
na tom, abychom čas od času dostali nějaký grant, ale na tom, abychom 
byli pro město dlouhodobým partnerem pro řešení sociálních problémů. 
Toto sdružení založilo několik osob – pedagogové a sociální pracovníci, 
právníci a také několik umělců. Na začátku jsme měli sen – pracovat s dět-
mi a mládeží vyrůstající na ulici. Pracovali jsme přímo na ulici, organizovali 
jsme různé výjezdy pro děti a mládež, především socio-terapeutické tábo-
ry. Jednoho dne jsme se rozhodli založit první středisko. 

Motto organizace zní: „Pokud se v životě něco dělá, tak je dobré to dělat 
s láskou, nadšením, angažovaností a nejlépe s dalšími lidmi, protože poté 
to má šanci na úspěch.“ 

Začínali jsme od nuly a dnes máme celý systém. Tento systém sestává 
z různých míst, středisek, kde jsou realizovány velmi různorodé programy 
pro různorodé lidi. 

Naše cesta a náš vývoj je založený na rekonstrukcích starých budov. Všech-
ny budovy, které dnes máme ve správě, byly dříve úplné ruiny. Součástí 
naší filozofie je, že když rekonstruujeme budovy, rekonstruujeme lidi a na-
opak. Spolu s těmi místy rosteme i my. Většina lidí, se kterými pracujeme, 
narazila v životě na mnoho překážek a je zanedbaná stejně jako tyto bu-
dovy. Naše první místo dostalo finanční podporu z Holandska. Tehdy jsme 
nebyli v Evropské unii, ale nalezli jsme takový program, který financoval 
investice a stavby ve střední a východní Evropě. Podařilo se nám získat 
finanční prostředky na rekonstrukci a přípravu místa. Rekonstrukci jsme 
prováděli vlastníma rukama spolu s přáteli. 

Toto místo funguje dodnes, od pondělka do pátku, od 8 do 20 hodin. Co 
tam děláme? Je tam především realizován program právní a psychologic-
ké pomoci. V Polsku jsme byli jednou z prvních organizací, která v takovém 
měřítku zavedla právní pomoc bezplatně, a to pro lidi, kteří nemají peníze 
na soukromé právníky. Pomoc byla poskytována od přípravy dokladů až 
po zastupování u soudu.

Dalším místem je centrum profylaxe, vzdělávání a terapie. Program psy-
chologické a právní pomoci sestává z individuálního právního poradenství, 
individuálního psychologického poradenství, krizové intervence, mediace, 
rodinné a manželské terapie, mimo to centrum provozuje skupiny osobní-
ho vývoje, skupiny socio-terapeutické pro děti a mládež, skupiny pro ano-
nymní alkoholiky a dospělé děti alkoholiků.
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Druhý program realizovaný v tomto středisku je program prevence. Jde 
o školení a tréninky pro děti, učitele, mládež a pedagogy. Organizují se 
také zimní a letní tábory a socio-terapeutické tábory a výlety.
Další program střediska je program školení vzdělávání různorodých kli-
entů (sociální pracovníci, pedagogové, kurátoři). Chtěli jsme, aby to bylo 
místo, ve kterém se spojí všichni tito lidé s cílem plánovat strategie k řeše-
ní sociálních problémů.
Odehrávají se zde různé přednášky, konference atd. Od začátku jsme byli 
přesvědčeni, že velkou hodnotu má umělecká činnost, a tak zde vznikly 
dílny (počítačové, fotografické, malování, keramické, taneční). Ve sklepech 
je galerie, kde probíhají výstavy a různé umělecké akce. Na začátku jsme 
si mysleli, že to bude pouze místo setkání pro rodiny s různými problémy, 
ale situace je taková, že přicházejí i rodiny bez problémů a dochází zde 
k sociální integraci.

V roce 1999, kdy jsme fungovali dva roky, všimli jsme si, že čím dál tím více 
klientů přichází s problémem domácího násilí. V souvislosti s tím jsme se 
rozhodli otevřít další středisko, které by poskytovalo pomoc těmto lidem. 
Polská vláda a Organizace sjednocených národů (OSN) nás podpořily 
a vyhráli jsme projekt na investice financovaný z OSN. Město Těšín nám 
poskytlo starý hotel, který se nám z těchto peněz podařilo zrekonstruo-
vat. Otevřeli jsme středisko pro lidi, kteří jsou obětí domácího násilí. Dnes 
toto středisko financují všechny obce z Těšínského okresu. Výše příspěv-
ků do rozpočtu závisí na počtu obyvatel v dané obci, máme podepsanou 
partnerskou smlouvu mezi obcemi a vedením obcí. Tento úkol byl svěřen 
naší organizaci. V tuto chvíli poskytujeme služby celému okresu, a navíc 
jsou u nás zaměstnaní pracovníci, kteří se specializují na krizovou interven-
ci. Jsou na telefonu 24 hodin denně. Je to 5 pracovníků, jejichž telefony 
mají sociální pracovníci a policie, a tito pracovníci mají povinnost dojet 
do 40 minut na místo události. Událost může být spojena s domácím ná-
silím, ale také může jít o sebevražedné pokusy nebo o dopravní nehody. 
Jde o krizové události, kterých se účastní policie nebo sociálka. Toto stře-
disko funguje 24 hodin denně, má kapacitu 20 míst pro nocleh a funguje 
v něm linka důvěry, kterou mohou obyvatelé okresu použít bezplatně. 

Tato 2 střediska jsme vedli do roku 2000. Byli jsme tehdy přesvědčeni, že 
to stačí. Sami sebe jsme vnímali jako organizaci, která poskytuje služby, 
takže zaměstnáváme odborníky a oni poskytují služby potřebným. 

V určitou chvíli jsem si však uvědomil, že tímto způsobem pomoci o něco 
přicházíme. Lidé obdrží podporu, ale část z nich by chtěla pomáhat jiným. 
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Dostávali jsme zprávy od žen, které bydlely v hostelu, že po obdržení po-
moci by chtěly pomáhat jiným, mít službu na lince důvěry nebo se jinak 
vzdělávat. Tím se objevila otázka zaměstnanosti. Tito lidé dostali psycho-
logickou pomoc a možnost se ubytovat, ale byli nadále bez práce. Začali 
jsme přemýšlet o tom, zda jsme schopni jim pomoct se zaměstnáním. Byli 
jsme bezradní, protože nezaměstnanost v Těšínském okrese byla velmi vy-
soká. Osoby, které mají nějaké potíže, jsou postižené, mají nedostatečné 
vzdělání nebo jsou na něčem závislé, si hledají zaměstnání nejobtížněji. 
Tyto okolnosti nás donutily k tomu, abychom začali přemýšlet o filozofii 
pomoci a o tom, že tato pomoc by měla být velmi široká a systematická. 

Další výzvou byla nabídka starosty města, abychom se zabývali lidmi bez 
domova. Když jsme tuto nabídku obdrželi, v první chvíli jsem ji odmítnul, 
protože jsem nevěděl, jak osobám bez domova pomoci. V Polsku fungo-
vala různá střediska pro bezdomovce, ale byla to jenom místa, kde se oso-
by mohly ohřát nebo šlo o noclehárny. Vznikla otázka, co můžeme udělat, 
abychom opravdu pomohli osobě bez domova, což neznamená, že může 
někde přespat, nebo že dostane polévku. Otázkou bylo, co udělat, aby 
takový člověk začal znovu žít, jak v něm probudit motivaci ke změně, co 
udělat, aby chtěl znovu zapustit kořeny, aby dokázal uvěřit, že v životě ješ-
tě něčeho dosáhne. Nevěděl jsem, jak tento nelehký úkol uchopit, a tak 
jsem nabídku odmítnul. 

Pak jsem si položil otázku, co opravdu potřebuje osoba bez domova. Od-
pověď byla až bolestně jednoduchá – potřebuje domov. Ale ne dům, kte-
rý má čtyři stěny a střechu. Jde o to, co je uvnitř (zodpovědnost, blízkost, 
vazby, rizika, důvěra, láska). Dobře víme, že tyto hodnoty jsou i v našich 
„normálních“ domovech někdy nedosažitelné. A co teprve v domově, 
do kterého přichází někdo, kdo byl bez domova několik let. Často jsou 
navíc tito lidé na něčem závislí. Jsou to osoby, které již ztratily všechny vaz-
by (sociální, rodinné) a už se nemají na koho obrátit. Začal jsem přemýšlet 
o tom, zda někdo v Polsku s bezdomovci pracuje tímto způsobem a zda by 
si tyto osoby mohly domov vybudovat. 

Dozvěděl jsem se o sociální pomoci a škole Hanse Christiana Kofoeda 
a vypravil jsem se do Kodaně. Hans Christian Kofoed založil školu před sto 
lety. Jeho práce začala na nádraží v Kodani, kde oslovil prostitutky a bez-
domovce a založil pro ně školu. Vytvořil malé skupinky, kde mluvili o svých 
potřebách. Ne o tom, jak si zajistit jídlo a střechu nad hlavou, ale o tom, co 
chtějí a čeho by chtěli dosáhnout. Kladl jim magickou otázku „Jaké máte  
sny?“, na což nebyli zvyklí. Zazněly odpovědi jako: Vždycky jsem snil o tom, 
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že budu stolařem, řezbářem nebo malířem; chtěl bych se naučit číst. A tak 
začala škola fungovat. Vytvořila dílny a lidé se učili tomu, čemu se naučit 
chtěli. Dnes má škola téměř 600 různých dílen, včetně nahrávacího studia, 
sportovní haly a dalších.

Nadchla mě filozofie, se kterou tato škola přistupuje k pomoci lidem. V tra-
dičním modelu je na jedné straně odborník (sociální pracovník, terapeut, 
pedagog), který má povinnost pomáhat, na druhé straně je klient, který si 
pro pomoc přichází a kterému je poskytována. Tato vazba je většinou pa-
tologická a nemůže dobře fungovat, protože z ní vyplývají určité důsledky. 
Odborník nikdy přesně neví, jak poskytnout pomoc jednotlivým klientům, 
a v souvislosti s tím narůstá jeho frustrace. Existují dokonce školení pro 
frustrované sociální pracovníky, kteří jsou vyhořelí a unavení. U těchto od-
borníků se často objevuje nechuť z toho, že nedokážou pomoci. Na druhé 
straně máme klienta, který je v těžké situaci a domáhá se pomoci. Tyto dvě 
strany si mohou porozumět jen tehdy, když si klient skutečně uvědomí svo-
je potřeby. 

Filozofie Kofoedovy školy je postavená takto: Na jedné straně máme od-
borníka, který má životní štěstí, protože dostal vzdělání, je přesvědčen 
o své misi a je v pozici člověka, který má poskytovat pomoc. Na druhé 
straně máme nejlepšího odborníka na vlastní život, na své vlastní potřeby. 
Pokud se vzájemnou spoluprací podaří tyto potřeby nalézt a klient dosta-
ne nějakou možnost, všechno ostatní zvládne sám. Úkolem odborníka je 
modelování situací, poukazování na možná řešení a kladení otázek ohled-
ně snů a potřeb. 

Zde je příklad toho, jak funguje filozofie Kofoedovy školy:
V hezky vybavené místnosti seděla pohledná sociální pracovnice. Otevřely 
se dveře a do místnosti vešel člověk, který už tak pohledný nebyl a bylo 
vidět, že je unavený životem, páchnul a prohlásil: „Posílají mě ze sociální 
pomoci. Potřebuji tři věci: umýt se, najíst se a převléct se. Ještě bych potře-
boval lednici, protože tam, kde bydlím, lednici nemám a v sociální pomoci 
mi řekli, že vy tady ty věci máte.“ Sociální pracovnice mu na to odpověděla: 
„Promiňte, to jste si asi spletl místo. Místo, do kterého jste přišel, potřebu-
je vaši pomoc.“ Muž se podivil a odpověděl: „Cože? Podívejte se na sebe 
a podívejte se na mě! Kdo tady potřebuje pomoc? Mimochodem, vy tu 
sedíte za moje daně.“ Tento rozhovor pokračoval a v určité chvíli se sociál-
ní pracovnice zeptala, jaké má sny. „Už jsem vám to řekl!“ odpověděl muž 
rozčíleně. „Potřebuji se umýt, najíst, lednici a možná nějakou ženu na ve-
čer.“ Sociální pracovnice mu sdělila, že mluví jen o základních potřebách, 
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ať jí zkusí říct, jaké měl sny, když byl dítě. Pohár přetekl, muž se rozčílil 
a odcházel se slovy, že si na ni bude stěžovat. Poté se však zastavil, vrátil 
se a řekl jí, že když byl dítětem, chtěl hrát na flétnu. Sociální pracovnice mu 
řekla: „Výborně! Pojďte zpátky! Toto je ta nejcennější informace z celého 
našeho rozhovoru. Máme v naší škole takový problém. Je tu hudební sku-
pina, která bude za půl roku nahrávat desku a chybí nám člověk, který umí 
hrát na flétnu. Takže kdybyste chtěl, pomozte nám, prosím, nahrát tu des-
ku.“ On však odvětil: „Dobře, ale co bude s tím jídlem, mytím, převlečením 
a lednicí?“ „Vy se zase vracíte k tomu stejnému. O patro níž máme místo, 
kde třídíme drobné součástky. Za hodinu práce dostanete 5 kofoedových 
dolarů. To je naše vnitřní měna. Dnes stačí, když budete pracovat 2 hodi-
ny. Pak můžete jít a za 2 dolary hozené do automatu se umyjete, za 3 do-
stanete nějaké oblečení a za další si můžete v jídelně koupit nějaké jídlo. 
Když u nás budete pracovat týden, můžete si u nás v obchodě s použitými 
věcmi koupit lednici. Mám však jednu podmínku, musíme dnes podepsat 
smlouvu a od zítřka u nás musíte hrát na flétnu.“ 

Všimněte si toho rozdílu. V tomto modelu se sociální pracovnice snaží zjis-
tit, jakou má klient skutečnou potřebu a po čem doopravdy touží. Odvo-
lává se k potřebám, které se již zdají být zapomenuty. Základní potřeby, 
které se klientovi jeví jako nezbytné, jsou až na druhém místě. Sociální pra-
covníci se obvykle koncentrují nejprve na základní potřeby, což způsobuje, 
že klient cítí, že mu stále něco chybí. Tento pocit nemá nikdo rád, proto je 
nutné soustředit se na to, co klient má, co může nabídnout, a díky tomu 
může vnímat svou hodnotu. Při práci s lidmi je proto nejdůležitější soustře-
dit se na pocit vlastní hodnoty.

V Poznani jsem našel nadaci vzájemné pomoci Barka, která pracuje po-
dobným způsobem. Seznámil jsem se s manželi Tomaszem a Barbarou Sa-
dowskimi, kteří oba pracují jako psychologové. V roce 1989 začali bydlet 
se svými dětmi a 20 bezdomovci ve společném domově v malé vesnici 
u Poznaně, kde měli malé hospodářství. Otevřeli první sociální družstvo, 
místo, ve kterém společně žili, pracovali a stravovali se. Nebyli tam žádní 
vedoucí, sociální pracovníci ani terapeuti. Celé toto společenství fungova-
lo na základě mnohogenerační rodiny. Vypravil jsem se tam, nějakou dobu 
jsem ve společenství pobýval a dozvěděl jsem se, že nadace Barka spo-
lupracuje se školou v Kodani. S těmito zkušenostmi jsem se vrátil za sta-
rostou do Těšína. Nabídl jsem mu, že místo noclehárny vybuduji nové 
centrum. Město pro tento účel poskytlo prázdné a opuštěné tovární haly. 
Kdybychom postupovali podle modelu, klienti (bezdomovci) by měli tyto 
haly zrekonstruovat a vybavit, a to jak pro sebe, tak pro další bezdomovce, 
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aby pocítili potřebu změnit místo svého bydliště z nádraží nebo zpod mos-
tu na dům. Je snadné o tom mluvit a číst, ale realizace je velmi těžká. 

Začal jsem přemýšlet o tom, jak najít tyto klienty. V mém sdružení neby-
li kolegové přesvědčeni o tom, že bychom měli pracovat s bezdomovci, 
a tak jsem se rozhodl riskovat sám. Začal jsem navštěvovat nádraží a místa, 
kde přebývali bezdomovci, a dal jsem jim tuto nabídku: „Můžeš na této la-
vičce sedět nebo ležet tak dlouho, dokud neumřeš. Nejsem z žádné církve, 
neprovádím žádnou misi ani nejsem sociální pracovník. Všichni, které jsem 
vyjmenoval, tě už navštívili a už se tě pokusili nějakým způsobem měnit. 
Poskytovali ti nějaké dávky nebo  sliby, moje nabídka je však jiná. Pokud 
se zítra ráno probudíš aspoň trochu střízlivý a napadne tě, že bys chtěl po-
slední dny, měsíce nebo roky prožít v důstojnějších podmínkách a v místě, 
kde možná ty sám budeš moci někomu pomoct, třeba svému kamarádovi 
z ulice, jsi zván. Každý den od 6 od rána pracuji v prázdných továrních ha-
lách na předměstí Těšína. Nic ti neslibuji. Pokud přijdeš a zkusíš toto místo 
změnit pro sebe a pro jiné, jsi vítaný. Na shledanou!“ Reakce lidí byly velmi 
různorodé. Ale nejprve přišel jeden, poté druhý... Bylo důležité, aby přišli 
ti, kteří mají v tomto prostředí nějakou autoritu. Za těmito pak přišli další, 
a tak se shromáždila skupina asi 13 osob. Společně jsme v těchto halách 
bydleli a rekonstruovali je. Když z nich vyprchal alkohol, ukázalo se, že ně-
kteří z nich byli docela dobří odborníci. Jeden dělal omítky, druhý malo-
val, třetí dělal dlažby. A co bylo velmi důležité, hodně jsme spolu mluvili. 
V prázdné hale byl uprostřed stůl. Seděli jsme kolem něj, mohli jsme se 
integrovat a mluvili jsme. Měli různorodé dotazy – kdo z toho bude něco 
mít, kdo jsem, proč to nepostaví město, když má lidem pomáhat... Vždycky 
jsem jim říkal, že nereprezentuji město, že tam nemusejí být, pokud ne-
chtějí, a že můžou jít, odkud přišli. Tímto způsobem jsme začali budovat 
centrum sociálního vzdělávání, které bylo propojením instituce a domo-
va. Obyvatelé na začátku říkali, abych jim vymyslel nějaký řád. Říkal jsem 
jim však, že jsou mistři na porušování řádu, a proto je nějaký řád zbytečný. 
A tak vzniklo pět nepsaných pravidel, která je nemožné zapomenout: 

1. Žádný alkohol a narkotika. 

2. Žádné násilí.

3. Práce pro tento domov a péče o jeho dobré jméno.

4. Žádné volné svazky. (Část žen, které k nám přicházely, byly ženy, které 
na nádraží poskytovaly jisté služby. Chtěli jsme, aby v domově měly dů-
stojné místo, a tak obyvatelé vymysleli toto pravidlo.) 
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5. Finanční podílení se na domově. (Každý obyvatel odvádí do pokladny 
domova 50 % svých příjmů bez ohledu na to, zda je to podpora nebo 
výdělečná práce. Obyvatelé sami zajišťují správu pokladny, nakupují 
z ní potraviny a čisticí prostředky. Domov vedou jeho obyvatelé.) 

Dnes se domov sestává z několika částí. Je to místo, kam přicházejí lidé 
přímo z ulice a mají možnost tam bydlet tak dlouho, jakpotřebují. Součástí 
tohoto domova jsou dílny, kde tito lidé pracují. Vzniklo zde stolařství, zá-
mečnictví, krejčovská dílna a dílna uměleckých řemesel. Lidé zde prochá-
zejí procesem rekvalifikace nebo se vzdělávají v určité profesi. Zároveň se 
učí starat o své vlastní životní potřeby, např. se učí hospodařit s finanční-
mi prostředky. Ze začátku jsem si myslel, že těmto osobám chybí střecha 
nad hlavou, bezpečnost a práce. Práce je spojena s odměnou, ale není 
dobré klienty hned odměnit penězi. Při spolupráci s pracovním úřadem 
jsme zaměstnali všechny naše klienty v našich dílnách. Šlo o veřejné prá-
ce, které jsou refinancovány úřadem práce. Z 20 lidí zapojených do těchto 
veřejných prací vytrval do konce pouze jeden člověk. Když tito lidé dostali 
výplatu, první, co si koupili, byl mobilní telefon, značkové boty nebo kal-
hoty. Někdo neměl televizi, a přesto si koupil DVD přehrávač, jeden člověk 
neměl řidičský průkaz, přesto si koupil auto. Nechal ho stát na ulici a čekal, 
až si udělá řidičský průkaz. Některé osoby přemýšlejí tímto způsobem. Ne-
ustále myslí v systému sociálního žebříčku. Hodnotí sami sebe podle toho, 
co vlastní. My je však učíme přemýšlet horizontálně – daleko důležitější 
je to, kým jsou, jaké mají vztahy s druhými a jak fungují, než to, co vlast-
ní. Tento model ukazuje na to, že jsi tím, kým jsi, i když ses ocitnul na dně. 
Někteří klienti byli hodně vysoko, protože jsme v našich komunitách měli 
také právníky, lékaře, pedagogy či psychologa s druhým stupněm klinické 
specializace. 

Bezdomovectví je demokratické a to mě naučilo pokoře. Dílny, které 
v domově vznikly, jsme nazvali „dílny pracovního tréninku“. Nejde nám 
o to, abychom nějak speciálně vydělávali, ale abychom naučili klienty zá-
kladním dovednostem, které buď neumí anebo je už zapomněli. Napří-
klad jsme je učili tomu, že je potřeba vstávat v 6 hodin ráno, kdy se chodí 
do práce, že se musejí nasnídat a naobědvat, že musejí pracovat 8 hodin 
a podepsat docházku. Vzpomínám si na pracovní vzpouru pracovníků, kte-
ří na mě křičeli, proč chci psát docházku, když vidím, že tam jsou. Řekl jsem 
jim, že zapisování docházky nepotřebuji, ale že ji možná bude požadovat 
jejich budoucí zaměstnavatel. Upozornil jsem je, že v zaměstnání můžou 
být za takové chování nadruhý den opět bez práce. 
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V těchto dílnách vyrábíme různé předměty. Například ve stolařské dílně 
vyrábíme tradiční truhly, na které se malují těšínské vzory. Kdysi je nevěsty 
dostávaly jako věno a ukládaly si do nich prádlo. Dále děláme různé drob-
né výrobky z recyklovaných materiálů. Jsou to především dřevěné výrobky, 
které jsou ze dřeva druhé nebo třetí kategorie, někdy jsou to okenní rámy. 
Tyto výrobky prodáváme na internetu, na aukcích a různých trzích. 

Jeden z našich obyvatel byl jedním z nejznámějších těšínských bezdomov-
ců. Je vysoký 2 metry, a když k nám přišel, vážil 45 kilogramů. Mysleli jsme 
si, že nevydrží déle než týden. Strávil rok v nemocnici – měl tuberkulózu, 
resekci žaludku a problémy s pankreatem. Dnes už abstinuje 12 let, bydlí 
v Praze a píše knížku. Vede tým pracovníků v jedné české firmě, která pra-
cuje na speciálních stolařských strojích. Když je nějaký zajímavý koncert, 
koupí lístky a zorganizuje pro nás výlet do Prahy. 

V dalších letech vznikly další domovy. Budovy jsme získali opět ve zruinova-
ném stavu. Jeden dům obyvatelé sami zrekonstruovali a bydlí v něm zcela 
samostatně. Jsou to cílové domovy, ve kterých může klient bydlet, teprve  
když ukončí program v prvním domově. To znamená, že musí mít příjem, 
protože tento domov si financuje již zcela sám. Obyvatelé financují veškeré 
náklady na tento domov z vlastních zdrojů. 

V roce 2006 jsme se rozhodli otevřít místo pro těhotné ženy nebo ženy 
s malými dětmi, které nemají kde bydlet. Domov pro matky bývala ruina 
v centru města. Rekonstrukci jsme prováděli za pomoci širokého part-
nerství – pomáhaly nám dvě soukromé firmy, Městský úřad a Úřad práce 
v Těšíně, jehož prostřednictvím byli zaměstnáni obyvatelé domovů pro 
bezdomovce. Domov má kapacitu pro pouhých sedm žen, kterým je zde 
poskytována psychologická podpora, vzdělávání, právní poradenství, pe-
dagogická práce s dětmi, vytváření návyků, umožnění kontaktu s lékařem, 
pracovní aktivizace, vzdělávání sociálních dovedností. Organizují se zde 
kurzy první pomoci, mateřská akademie, vzdělávací programy pro děti, ka-
nisterapie a rodinné pikniky. 

Poslední část tohoto sdružení je dobrovolnické centrum. V tomto centru 
nyní působí okolo 80 dobrovolníků. Jsou to především studenti sociální 
práce ze Slezské univerzity. Dobrovolníci pracují v několika programech. 

První program je Starší bratr, starší sestra. Dobrovolník pracuje v relaci 
1:1 v neúplných rodinách, kde z různých důvodů chybí buď otec, nebo 
matka. Může se jednat například o dlouhodobý pobyt jednoho z rodičů 
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v zahraničí, smrt rodiče či rozvod. Program využívá model zástupného sou-
rozenectví. Dobrovolník pomáhá dítěti s učením, s životními rozhodnutími 
a někdy spolu jedou na prázdniny. 
Druhý program je doučování. Je určen především dětem, které potřebují 
doučování a nemají na to prostředky. 
Třetí program je určen starším osobám. Dobrovolníci buď docházejí 
za klienty do domácnosti nebo do domu sociální pomoci. Buď pomáha-
jí s drobnými úkony, jako jsou nákupy, anebo je navštěvují ze společen-
ských důvodů. Dobrovolníci také organizují festival Umění bez domova. 
Na tuto akci zveme lidi z celého Polska a ze zahraničí. Je to festival osob, 
které měly v životě nějaké potíže a zvládají je pomocí umění. Malují, věnují 
se řezbářství anebo píší. V rámci festivalu je také turnaj ve fotbale mezi 
bezdomovci z různých organizací a domovů. Probíhá tam spousta výstav, 
koncertů a jiných akcí. 

V roce 2009 jsme dostali hlavní cenu pro nevládní organizace, kterou dává 
nadace Dílo nového tisíciletí a polská církev. My jsme necírkevní organi-
zace, proto má pro nás toto ocenění, zvané Katolický nobel, obrovskou 
hodnotu. Tuto cenu jsme použili pro naše činnosti. 

Naše činnost je financována z veřejných prostředků, z grantů, projektů 
a dotací ze stálých smluv, které máme podepsané s těšínskou samosprá-
vou a okolními samosprávami. Tento systém pomáhá ročně okolo 5 000 
klientů, kteří využívají všechny formy pomoci (psychologická, právní, uby-
tování atd.). V tomto systému je zaměstnaných 25 pracovníků, 12 z nich má 
plné úvazky a ostatní mají jiné smlouvy, např. smlouvu o provedení práce, 
a dále 80 dobrovolníků. Rozpočet naší organizace je milion až milion a půl 
PLN ročně. Organizace nevede hospodářskou činnost, nevydělává peníze 
a nezaměstnává lidi, se kterými pracuje. Věnujeme se především bezpro-
střední práci v krizových situacích. Neustále jsme přemýšleli, jak tyto lidi, 
kterým pomáháme, zaměstnat. A tak vznikl nápad sociálního podniku, kde 
tyto osoby naleznou svoje zaměstnání. 

V roce 2004 jsme v Těšíně našli další místo, které jsme mohli obsadit. Bylo 
to staré sídlo fabriky Polifarb. Polifarb měl dlouhou dobu sídlo v Těšíně, 
pak se přestěhoval do Wrocławi. Po této fabrice zůstalo velké množství 
budov a výrobních hal. Oblast, která se nám pro naši činnost zdála vhod-
ná, měla jeden hektar a několik tisíc metrů čtverečních výrobních hal. Byly 
prázdné a zničené. Bylo to také místo, kde se konaly různé neformální 
akce, na kterých často zasahovala policie. Nabídli jsme samosprávě Tě-
šína, že tuto oblast využijeme, uklidíme a budeme se o ni starat. Jednu 
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z těchto továrních hal jsme využívali jako sklad pro použitý nábytek, odě-
vy a potraviny, které jsme poskytovali potřebným. Abychom celou oblast 
obhospodařili, potřebovali jsme spoustu peněz. Napadlo nás, že napíše-
me partnerský projekt mezi naším sdružením a samosprávou Těšína. Ten-
to projekt byl financován z evropských prostředků, nazýval se Spor a šlo 
o Integrovaný program regionálního rozvoje. V rámci tohoto programu 
se revitalizovaly opuštěné oblasti po různých podnicích nebo po armá-
dě. Celkový rozpočet tohoto investičního projektu byl 6 milionů PLN. Ten-
to projekt nám dovolil celou oblast revitalizovat, rekonstruovat budovy 
a také je částečně vybavit. 

Na fotografiích jsou budovy před rekonstrukcí. Byly zničené, nevedly k nim 
silnice, střechy budov se propadaly pod tíhou sněhu. Dnes jsou všechny 
budovy zrekonstruovány a vzniklo z nich malé městečko.

Budovy sdružení Być razem – současný stav. 

Budovy sdružení Być razem – původní stav.
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Sdružení založilo nadaci, která podepsala smlouvu se samosprávou, aby 
mohla vést hospodářskou činnost. Na grafu je struktura nadace.

Velmi důležitá je finančně-administrativní část, která nás odlišuje od klasic-
ké organizace, protože máme obchodní oddělení. Obchodní oddělení se 
skládá z oddělení marketingu, prodeje, reklamy a skladu. 

Hlavními oblastmi naší činnosti je podnikání v dílnách, vzdělávací činnost 
a inkubační činnost. 

Stolařství.

Struktura nadace.
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Součástí našeho podniku jsou dílny – velké stolařství, prádelna (vodní 
i chemická), zámečnictví, kuchyně s jídelnou. Ve stolařství vyrábíme vše 
od drobných předmětů ze dřeva až pro nábytek. Zámečnictví je podpůrnou 

Prádelna.

Zámečnictví. 
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dílnou pro celý podnik, ale také subdodavatelem pro jiné firmy. Prádelna, 
vodní a chemická, poskytuje služby penzionům, hotelům a domům soci-
ální pomoci. Kuchyně s jídelnou zabezpečuje potřeby podniku a zároveň 
poskytuje cateringové služby pro externí subjekty. 

Máme devět sociálních družstev, která mezi sebou spolupracují a tvoří 
kooperativu. Vznikla v posledních pěti letech a dvě z nich se v současnosti 
rozpadají. Sedm družstev však funguje a zabývají se rozmanitými služba-
mi. První zaměstnává postižené osoby a zabývá se úklidem. Druhé se za-
bývá gastronomií. Dalšími jsou krejčovské družstvo a družstvo zabývající 

Kuchyně/kantýna.
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se ekologickou činností. Oko do budoucna poskytuje pečovatelské služby 
a má smlouvu s obcí (ohledně poskytování pečovatelských služeb). Mi-
nerva vede předškolní středisko a také obchod s lékařským vybavením. 
Další družstvo zaměstnává mentálně postižené a poskytuje úklidové služ-
by: úklid sněhu, hrabání listí a sekání trávy. Družstvo Tup tup jsou jesle. 
Družstvo Les a zahrada se zabývá kácením dřeva a obchodem se dřevem 
a dále poskytuje zahradnické služby a prodej nářadí. Díky těmto druž-
stvům vznikla síť spolupráce mezi firmami. 

Mimo to se věnujeme vzdělávací činnosti, organizujeme školení, stu-
dijní návštěvy, konference a máme také centrum zprostředkování práce, 
ve kterém organizujeme stáže pro nezaměstnané osoby. Hlavními kli-
enty centra zprostředkování práce jsou mladí lidé po škole, kteří hledají 
své uplatnění na pracovním trhu. Někdy se na nás obrátí zaměstnavatel, 
abychom mu našli pracovníka. Jakmile najdeme vhodného člověka, pro-
školíme ho a připravíme ho na konkrétní pracovní místo a na zaměstnání 
u zaměstnavatele. 

Tréninky, školení, studijní cesty.
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Další formou naší činnosti je centrum pro místní partnerství, ve kterém 
fungují různé partnerské smlouvy mezi obcí, naší organizací a podnikatel-
skou sférou. Toto centrum je inkubátorem pro sociální družstva, který posky-
tuje právní pomoc, pomoc s účetnictvím atp. Centrum pro místní partnerství 

Centrum zprostředkování práce.

Centrum pro místní partnerství.
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je místem setkání, kde diskutujeme, vyměňujeme si zkušenosti, provádíme 
školení atp. Naše spolupráce s podnikatelskou sférou je již docela pokro-
čilá. Navštěvujeme veletrhy v Polsku, účastníme se velkých mezinárodních 
výstav a trhů. Partnerství mezi Těšínským zámkem, finskou firmou Teak, naší 
nadací Być Razem (Být spolu) a Uměleckou akademií ve Varšavě bylo uzná-
no za nejlepší sociálně-podnikatelské partnerství v roce 2012.

Vše udržujeme jen z naší hospodářské činnosti, bez dotací. Samozřejmě 
někdy žádáme o dotace, ale naši běžnou činnost nám nefinancují. Takže 
fungujeme z toho, co prodáme. V souvislosti s tím jsme museli od určité 
chvíle přemýšlet tržně – museli jsme začít přemýšlet nejenom o svých po-
třebách, ale i o potřebách klientů. Protože zákazníka nezajímá, kdo stojí 
u stroje, ale služba nebo výrobek, který musí mít dobrou kvalitu, být zho-
tovený včas a nejlépe zadarmo. Trh je bezohledný. Začali jsme přemýšlet 
o tom, co nám pomůže prosadit se, protože trh je již nasycený. V oblastech, 
ve kterých působíme, funguje spousta firem. V souvislosti s tím se nám 
role subdodavatele velmi často nevyplácí. A proto jsme přišli s nápadem, 
že naše výrobky musí být výjimečné. Přizvali jsme ke spolupráci umělce, 
především mladé návrháře. Jsou to buď studenti nebo absolventi Umě-
lecké akademie ve Varšavě. Napsali jsme náš nejzajímavější mezinárodní 
projekt. Bylo v něm několik partnerů, Umělecká akademie ve Varšavě, Aka-
demický institut z Varšavy, obdobná vysoká škola z Izraele, Zámek v Těší-
ně (kontrolní instituce, která propaguje polský design). Pozvali jsme deset 
studentů z Polska a deset z Izraele. Ti se setkávali, diskutovali a měli pro 
nás vymyslet výrobky. Projekt se jmenoval Od idejí k objektu, od objektu 
k výrobku. Tímto způsobem vzniklo deset výrobků ve dvou vyhotoveních, 
v polském a izraelském. Tyto produkty jsme prezentovali na výstavách 
ve Varšavě, Berlíně a Francii. Na jedné z výstav si nápadu všimlo OSN, kte-
ré nám nabídlo spolupráci. Shodli se na tom, že nápad spojit design a so-
ciální družstvo je velmi dobrý, protože díky tomu vznikají výrobky, které 
skutečně mohou být atraktivní, které se mohou prodávat a za kterými stojí 
lidé, kteří se vracejí na pracovní trh (z různých důvodů a s různými problé-
my). Díky tomu vznikla značka Well Done. Máme ji registrovanou v Evropě, 
nepodařilo se nám ji ovšem registrovat v Číně. Série výrobků Well Done 
jsou drobné předměty, drobné dárky, suvenýry, které mají dvojí význam, 
mají nějaký obsah. Jsou baleny do papírových tub z vytříděného materiálu. 
Zepředu na nálepce je výrobek, vzadu je popis nadace a reklama návrháře. 
Naše výrobky propagují nejenom svůj výrobek, ale také projektanta, což 
mu umožňuje zviditelnit se na trhu.
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Co je to za výrobky? Vánoční stromek se nejčastěji prodává před Vánocemi. 
Po Vánocích ho můžete rozšroubovat a udělat z něj svícen. V polské verzi 
je na svíce a v izraelské verzi je na čajové svíčky. Výrobek je těžký, takže je 
jasné, že není vyroben v Číně. Je ze dřeva dobré kvality, spojený pomocí 
hliníku nebo pochromované oceli. Někdy na něj necháváme vyrýt název 
firmy, která si ho kupuje jako vánoční dárek. Před Vánocemi má vánoční 
stromek velké množství zájemců. Jsou to například ambasády v Německu 
a Rakousku nebo velké firmy. 

Dalším předmětem je pokladnička – prasátko. Jsou to siamské sestry, spo-
jené nožičkama a jsou v rovnováze, když je v každé pokladničce stejně 
peněz, takže podporují spravedlivé šetření. Když máte dvě děti, házíte 
do jedné jednomu a do druhé druhému. 

Trojrozměrné puzzle je stromeček, který si můžete postavit na pracovní stůl 
a dávat na něj vizitky nebo upozornění. 

Další výrobek se jmenuje modulo. Jsou to dvě destičky ze dřeva dobré 
kvality, které slouží k aranžování stolů. Jsou spojené pomocí kovových 
součástek, mezi které se vkládají dlouhé ubrusy. Mohou se také použít 
pod teplé nádoby. 

Dále vyrábíme stojany na víno, ze dřeva a hliníku. Jsou jednoduché a láhev 
vína tvoří základ stojanu. Dalším výrobkem je městečko, organizér na pra-
covní stůl. Jsou to těšínské budovy, kostel, radnice a zámek. Vyrábíme 
i věšák na oděvy ve tvaru srdce. 

Začali jsme pořádat konkurzy pro návrháře, a tak jsme přišli k dalšímu vý-
robku nazvanému Pasoucí se ovce. Je to stojan na podložky pod hrnky 
s čajem nebo kávou. Tento výrobek se v současné době prodává nejlépe. 
Je to typický regionální výrobek pro Těšínské Slezsko. 

Velmi nám záleželo na tom, abychom s výrobky Well Done prorazili na trh, 
ale neměli jsme peníze, abychom otevřeli vlastní prodejní síť. V souvislosti 
s tím jsme hledali firmu, kterou by zajímala spolupráce. Vedli jsme jednání 
s firmou Ikea, ale zatím neúspěšně, Ikea je pro nás příliš levná. Před dvěma 
měsíci se nám podařilo jednat s firmou Vox nábytek, což je velká designo-
vá firma, která působí na trhu a má v Polsku kolem stovky prodejen. Firma 
Vox se rozhodla podepsat s námi smlouvu a v důsledku toho budou naše 
výrobky v obchodech v deseti největších polských městech. Na základě 
tohoto partnerství si bude značka Well Done budovat obraz ve společnosti 
a 13 produktů Well Done bude možné koupit po celém Polsku. 
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Známí polští návrháři souhlasili s tím, aby vznikla série Well Done classic. 
Předají nám jeden ze svých produktů ze své sady, takže budeme mít 
i výrobky dělané podle zavedených projektů známých polských návrhá-
řů. Značka Well Done bude mít dvě řady produktů, jednu pro zavedené 
a uznávané projektanty a druhou pro mladé designéry, kteří si hledají mís-
to na trhu.

Kromě Well Done vyrábíme i jiné věci – postele, nábytek, dřevěná galante-
rie, krabice na víno, květináče a vázy. 

Slovo na závěr 

V období 7 let jsme zaměstnávali průměrně 70 až 90 osob ročně. Jsou to 
především lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Okolo 250 lidí nalez-
lo zaměstnání prostřednictvím centra zprostředkování zaměstnání. 

Kromě devíti družstev vznikly ještě nevládní neziskové organizace. Utvořili 
jsme Polský svaz zaměstnavatelů sociálních podniků. Od roku 2012 jsme 
členem Leviatana, což je skupina podnikatelů v Polsku a obdrželi jsme 
několik ocenění. Polská rada podnikatelů, tzn. všichni největší podnika-
telé v Polsku, již dva roky dávají ocenění ve třech oblastech: úspěch, vize 
a inovace a sociální činnost. Měli jsme štěstí a v minulém roce jsme toto 
ocenění obdrželi. V současnosti patříme k těm, kteří dávají ocenění jiným. 
V průběhu 7 let jsme realizovali 20 projektů především pro nezaměstnané. 

Naším plánem do budoucna je rozvíjet činnosti, které již fungují, podporo-
vat a reorganizovat již existující sociální družstva a zakládat nová družstva. 
Pokud bude naše finanční situace dostatečně dobrá, chtěli bychom oteví-
rat grantové konkurzy pro jiné organizace, které by se chtěly osamostatňo-
vat prostřednictvím své hospodářské činnosti.

Dále chceme prosazovat značku Well Done na  trhu a  prodávat výrobky 
Well Done. 
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PAROSTATEK (PARNÍK) – SOCIÁLNÍ 
DRUŽSTVO

Dva roky práce sedmi žen. Spousta 
dobrodružství, několik změn kurzu, 
bouře. Toto je stručný popis cesty 
k sociálnímu družstvu Parostatek 
(Parník). Konečné složení našich 
aktivit je souhrnem našich indivi-
duálních schopností a zájmů každé 
z nás. Toto je důležité pro ekonomi-
ku, ale neméně důležité jsou hod-
noty, kterým se snažíme být věrné.

9
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KDO STOJÍ ZA SOCIÁLNÍM DRUŽSTVEM PARNÍK?

Alicja Woźnikowska – návrhářka. Stará se o estetiku a vzhled všeho, co 
Parník vyprodukuje. Ráda vynalézá věci líbivé, i když často absurdní, vede 
nekonečný závod s časem a je stále zamilovaná. do Těšína, samozřejmě. 

Anna Falkiewicz – vždy na vlně. Je zodpovědná za tvorbu programu 
workshopů, vede školící aktivity. 

Justyna Świerczek – milovnice všeho živého a toho, co je možné vyfotit. 
Ráda o sebe pečuje. Má slabost pro peníze, a proto obhospodařuje peníze 
družstva. 

Anna Krężelok – loďmistr v Těšíně – Zdroj, specialista na jazyky. Spolupra-
cuje s ostatními zeměmi a je kontaktní osobou pro poskytování informací. 
Má ráda kočky a pohovky.

Anna Pillar – „Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás do-
stane kamkoliv.“ A. Einstein. Všeuměl workshopů. Vymýšlí, kreslí, provádí.

Paulina Adamska-Malesza – drží otěže Živé architetury. Obdivovatelka pří-
rody a řemeslného zpracování. Pracuje na uvolňování tempa, obhajuje po-
malý trend. Mohla by dát střih na velkou dávku smíchu v dobré společnosti.

Urszula Szwed – osoba podílející se na propagaci, nerada mluví sama 
o sobě. O Parníku může mluvit celé hodiny. Miluje neustálé opakování, mi-
luje Těšín a žádný z 30 000 nespokojených to nikdy nezmění.. 
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CO ZAHRNUJE SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO?
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Rozvíjíme a provozujeme semináře. Centrum 
workshopů se nachází v budově na Zámku 1 
v Těšíně. Nabízíme workshopy i tam, kam 
jsme pozváni.

Specializujeme se na řemesla, ekologickou  
výchovu a osobní rozvoj. Děláme workshopy 
v duchu slov. Naše workshopy objevují talen-
ty, stimulují tvořivost, podporují rozvoj emo-
cionální inteligence a manuálních dovedností, 
podporují rozmanitost a rovnost, kombinují 
učení se zábavou.

Naše oblíbená témata:

• živá architektura,

• městské zahradnictví,

• krajinotvorba,

• umění recyklace,

• tesařské práce,

• keramika

a mnoho, mnoho dalších...
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Pro koho workshopy nabízíme:

• děti, 
• dospělí,
• skupiny (školy, školky, firmy, exkurze).

K zapamatování:

Když vám přijde na mysl jakýkoliv workshop, zavolejte nám a zeptejte se, 
jestli ho náhodou nenabízíme. Pracujeme s osvědčeným týmem trenérů 
a odborníků v různých oblastech. Rádi cestujeme.
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Navrhujeme, sázíme a pěstujeme rostoucí vrbové struktury. Stavby jsou 
důsledkem pěstování dlouhých nových výhonků vrb (Salix viminalis). Svaz-
ky jsou zakopány do hloubky cca 0,7 m. Opletené struktury rostou, jsou 
zelené a každý rok se mění.
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S radostí do vaší zahrady umístíme:

• altán,

• pergolu,

• chatu,

• plot,

• bludiště,

• abstraktní sochu,

Realizujeme také kompletní přírodní hřiště.

Živá Architektura je také perfektní do městského prostoru jako objekty pro 
festivaly (dělali jsme dva pavilony na OFF Festivalu 2013) a  příležitostné 
objekty (venkovní svatby).
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Můžete si u nás objednat:

• dokončené stavby,

• společná práce – workshop,

• ukázky,

• údržba

• renovace.

K zapamatování:

Jsme jednou ze čtyř organizací v Polsku, které se zabývají vytvářením ži-
vých vrbových struktur. Pouze my jsme byli vyškoleni a zvoleni mistrem 
žánru, Hansem Peterem Sturmem.
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Rotunda se stává jedním ze sedmi nových divů Polska. Trh se třpytí, Těšín-
ské Benátky potěší, hrad fascinuje. Je těžké popřít, že Těšín je kompletní 
turistická atrakce. Je těžké nalézt lidi, kteří by sem přijeli a neřekli: „Krásné 
město“. Ale to pro nás není to nejdůležitější.

Nemáme zájem o standardní cestovní ruch, chceme ukázat Těšín z jiného 
pohledu.

To je důvod, proč pořádáme:

• procházky,

• městské hry.

A to nejdůležitější – nabízíme jízdu na kajaku městem po Olši!
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Využíváme specifika hranic, zveme vás do restaurace U Huberta, ukazujeme 
úkryty v budově v ulici Zamkowa 1, hledáme příběh o Avionu, „donutíme“ 
Vás popovídat si s místními obyvateli a objevovat jejich vlastní cesty po Těšíně. 

K zapamatování:

Můžete si zapůjčit kajaky u nás, můžete nám vysušit Olši.
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Podle slovníku je v polštině „dinks“ 
hovorové slovo pro malou věc 
kterou nedokážeme pojmenovat.

Pro nás toto slovo ukrývá velké 
a malé designové a grafické pro-
dukty.
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Co byste o nás měli vědět: 
Neděláme pěkné obrázky, vytváříme poselství.
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PORMU – SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

Družstvo PORMU bylo založeno v roce 2009 Baskickou asociací pro pod-
poru romských obyvatel, která pracuje s mládeží v procesu léčby a reha-
bilitace nebo propuštěnými z výkonu trestu. Cílem je podpořit začleňo-
vání 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 perspek-
tivní z hlediska možnosti dalšího uplatnění na pracovním trhu) v průběhu 
běžných oprav automobilů, kdy za odborné podpory zkušeného techni-
ka radí zákazníkům, jak si opravit vlastní vůz. Organizace vytváří chráně-
ná pracovní místa pro občany romské národnosti. Na vytvořená chráněná 
místa získává družstvo podporu od baskické vlády ve výši 12 tis. EUR roč-
ně 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 vo-
zidel mají k dispozici prostor k opravě svého vozidla bez čekání, bez vyso-
kých 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 nakoupe-
ných autodílů, olejů apod. Zaměstnanci z podporovaných chráněných míst 
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se za pomoci zkušeného technika, který v dílně také působí, učí provádět 
veškerou údržbu i jednodušší opravy osobních aut. Autodílna je provo-
zována formou franchisingu – tento model fungování autodílen pochází 
z Francie a Velké Británie, několik takovýchto dílen působí i ve Španělsku. 
Většina ostatních dílen však působí na běžné komerční bázi; přinejmen-
ším ve Španělsku je toto družstvo jediné, které funguje formou sociální-
ho 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 roz-
rostla až na 300 m2 s veškerým potřebným vybavením v šesti dílenských 
boxech. V současnosti družstvo vytváří pět chráněných pracovní míst, při 
jejichž obsazování družstvo spolupracuje s úřadem práce a sociálními orga-
nizacemi, jejichž činnost je zaměřena na podporu romského obyvatelstva. 
Každý den pak pracují v podniku čtyři osoby – dva mechanici, kteří se stří-
dají na ranních a odpoledních směnách, jeden sociální pracovník, který je 
nápomocen při potížích zaměstnanců v pracovním procesu, jeden technik 
poskytující odbornou technickou pomoc a jedna administrativní pracovni-
ce. 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 12 300 EUR ročně 
na nákup potřebného materiálu.
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KOOPERA – SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO 

Koopera byla založena v roce 1990 jako sociální družstvo. Inspirací pro 
založení podniku byly podobné projekty realizované v Belgii a Německu.

V roce 2013 měla organizace 250 zaměstnanců a pracuje pro ni rovněž cca 
300 dobrovolníků, převážně žen z Charity, kteří při úvazku okolo dvou ho-
din týdně zajišťují zejména propagaci organizace. Rozhodovací pravomoc 
mají členové družstva, členy se mohou stát zaměstnanci po odpracování 
dvou let v družstvu. Členy vedení organizace jsou dále zástupci Charity, 
která činnost družstva spolufinancuje.

Koopera se zabývá sběrem, svozem a tříděním surovin – domácího odpa-
du, převážně textilu, ale také papíru, hraček, elektroniky a nábytku. Sběr 
odpadu je zajišťován na základě smluvního vztahu s jednotlivými obcemi 
v regionech, kde sociální družstvo Koopera působí (Baskicko, Kantábrie). 
Na tuto činnost navazuje prodej použitelných věcí ve vlastních obchodech, 
nebo předání nepoužitelných věcí k následné recyklaci.
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Sociální družstvo Koopera také započalo s výzkumem možného využití 
i některých prozatím nerecyklovatelných surovin a materiálů. Doplňkovou 
činností družstva je navázání spolupráce s lokálními ekologickými pro-
ducenty potravin a následný prodej regionálních ekologických potravin 
ve vlastní síti obchodů. Z této činnosti pochází přes 90 % příjmů organiza-
ce. Samotný prodej produktů ve vlastních obchodech činní cca 30 % ob-
ratu organizace.

Princip sociální orientace podniku je ve vytváření stálých chráněných pra-
covních míst pro sociálně vyloučené osoby a současně orientace aktivit 
na ochranu životního prostředí. Vytváření zmíněných chráněných pracov-
ních míst je podporováno baskickou vládou (12 300 EUR ročně po dobu 
tří let). Zaměstnanci jsou přijímáni ve spolupráci s úřady práce a také s or-
ganizacemi, které podporují po určenou dobu chráněná místa (na této 
bázi pracuje v sociálním družstvu Koopera okolo 45 % zaměstnanců). Při 
financování organizace se jedná u podpory na vytvořená pracovní místa 
o cca 9 % jejích příjmů. Celkový obrat organizace je ve výši 7–8 mil. EUR.
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EKORREPARA – SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO 

Sociální družstvo Ekorrepara bylo založeno v roce 2007 jako dceřiná orga-
nizace družstva Koopera. Ekorrepara je sociálně zaměstnanecké družstvo, 
které vytvořilo pracovní místa pro osoby s problémy se získáním volného 
pracovního místa (zejména příjemci minimálních sociálních dávek, samoži-
vitelé apod.) a vznikla jako výstup vzdělávacího kurzu „technik obnovy 
elektrických přístrojů a domácích elektrospotřebičů“, který byl financován 
Evropským sociálním fondem prostřednictvím iniciativy EQUAL, ARIADNA 
pro družstevní podnik se znevýhodněnými kolektivy. Činnost Ekorrepary 
doplňuje systém odpadového hospodářství sdružení sociálních družstev 
Koopera. Po důkladné prohlídce (revizi) a následné opravě jsou vyřazené 
elektrospotřebiče podrobovány kontrole kvality, jejímž výsledkem jsou 
podrobné záznamy, které nám umožňují nabídnout optimální výrobek 
za velmi přijatelné ceny. Dříve byly tyto vyřazené spotřebiče v Baskicku 
automaticky recyklovány. Ekorrepara spotřebiče opravuje a předává zpět 
do prodeje zákazníkům, kteří si nemohou dovolit pořízení nového elektro- 
spotřebiče.

Původní záměr při založení pod-
niku byl postaven na povinnosti 
recyklovat veškeré elektrospotře-
biče. Prodejci mají z tohoto důvo-
du povinnost odebírat staré spo-
třebiče a řeší, jakým způsobem 
a za jaké náklady je mohou zlik-
vidovat. V současné době je pro 
prodejce stále jednodušší spotře-
biče rovnou recyklovat. Nicmé-
ně družstvo Ekorrepara se snaží 
obchodníky ovlivnit, aby odebrané spotřebiče poskytli k dalšímu použití, 
a nabízí jim službu recyklace domácích elektrospotřebičů, která vytváří 
zaměstnání pro znevýhodněné kolektivy. Za tímto účelem má Ekorrepa-
ra podepsané dohody s velkými prodejci elektrospotřebičů (Mediamarkt, 
PC City, Carrefour apod.). V této souvislosti Ekorrepara také vyvíjí aktivitu 
a snaží se ovlivnit zákonné vymezení, aby vznikla pro obchodníky povin-
nost zajistit u určitého procenta odebraných spotřebičů jejich opětovné 
využití. Podnik je první na trhu, který se snaží o opravy starých vyřazených 
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spotřebičů. V dřívějších letech bylo vše recyklováno, nyní je část ze spotře-
bičů znovu používána.

Při opravě spotřebičů je postupováno tak, že každý spotřebič získá svůj 
průvodní list, do kterého je zaznamenáván charakter poruchy či skryté 
vady. Zákazník je plně informován o stavu spotřebiče v okamžiku jeho od-
běru.

Ekorrepara prodává opravené spotřebiče v síti obchodů Koopera a rovněž 
přímo v místě, kde jsou spotřebiče opravovány. Nabízejí dále vyhozené 
kabely, nabíječky; kdo nějaký komponent například ztratí, může si přijít 
vybrat náhradu a přímo na místě vyzkoušet, zda je daná součástka funkční. 
Část spotřebičů je dále určena k pronájmu, což je využíváno např. orga-
nizátory různých kulturních akcí, při kterých jsou potřeba na velmi krátký 
časový úsek například ledničky nebo mikrovlnné trouby.

Ekorrepara má funkci sociálního družstva, tudíž polovina ze čtyř zaměst-
nanců pracuje na chráněných místech se státní podporou (12 tis. EUR 
po dobu max. 3 let – podpora činí 70–80 % jejich skutečné mzdy). Tito 
zaměstnanci jsou přijímáni prostřednictvím úřadu práce. Nově přijímaní 
pracovníci projdou na úvod přípravným kurzem. Poté se zabývají čištěním 
spotřebičů a následně se učí spotřebiče i opravovat. Smyslem této čin-
nosti je, že nejvíce se naučí tím, že začnou spotřebiče skutečně opravovat. 
Konečným cílem však není, aby se z pracovníků stali odborníci na opravu 
spotřebičů, ale aby se vyloučeným osobám, které jsou v podniku zaměst-
nány, zlepšily pracovní návyky a vzrostlo jim sebevědomí při začleňování 
do pracovního i běžného života.
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ORGANIZACE DENOKINN – PROJEKT 
DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ 
PODPORY 

 Projekt je zaměřen na poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti in-
tenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost Denokinn z Bas-
kicka, která se zaměřuje na realizaci inovativních projektů v oblasti sociální-
ho podnikání. V případě, že by se plánované výsledky v průběhu ověřování 
potvrdily, Denokinn počítá se založením nové firmy, která by se zaměřovala 
výhradně na tuto oblast. Služba má podporovat rodiny, které pečují o zá-
vislé osoby v poslední fázi života. Jednou z důležitých složek je vyhodno-
cování zdravotního stavu pacienta za účelem vyhodnocení nutnosti trans-
portu do zdravotnického zařízení. Druhá složka je podpora rodin při péči 
o pacienta. Třetí složkou je psychologická podpora umírajících při přípravě 
na smrt.

Východiskem pro realizaci projektu byly výsledky výzkumu, na jehož zákla-
dě bylo zjištěno, že stále větší počet pacientů, u kterých bylo diagnostiko-
váno smrtelné onemocnění, by preferovalo strávit poslední měsíce svého 
života doma. Následný rozsáhlý průzkum demonstroval, že léčba v místě 
domova pacienta zajišťuje v posledních fázích života lepší kvalitu péče, 
a to jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu. Lékařské zařízení pro nevylé-
čitelné pacienty poskytuje velmi kvalitní služby, ale velké množství rodin 
i tak dává přednost tomu, aby pacient své poslední měsíce strávil se svými 
bližními doma. Současně je však třeba si uvědomit, že současné služby 
zdravotní péče nabízí dobrou zdravotní asistenci, ale stále nedokáží sou-
časně vyřešit tento zjištěný požadavek, který by umožnil ponechat paci-
enty zemřít ve svém domově. Současně však bez lékařské asistence u pří-
buzných pacienta existuje tendence, že v kritických momentech panikaří, 
a pacient proto musí být (velmi často zbytečně) hospitalizován. Projekt 
poskytování domácí paliativní péče vychází z výše uvedených předpokla-
dů, pokrývá tuto mezeru péče v období konce života pacientů, připravu-
je hlavní opatrovníky a rodinu na celý proces úmrtí a nabízí 24hodinovou 
osobní a profesionální pomoc.

S tímto novým přístupem je významné množství pacientů schopno zůstat 
doma v kruhu svých blízkých s pocitem, že se jim dostalo mnohem lepších 

13



92

služeb, než kdyby byli hospitalizováni. Současně také zdravotní a sociální 
služby pracují efektivněji a přímé úspory jsou vytvářeny v důsledku pokle-
su naléhavých situací, hospitalizací a špatně řízených procesů. Model je za-
ložen na vytváření malých odborných týmů poskytujících individuální péči 
pacientům a jejich rodinám, které se o umírajícího starají. Vytvořené týmy 
jsou rodinám pacientů vyžadujících služeb paliativní medicíny k dispozi-
ci na konzultace a poradenství, a v případě potřeby i na přímou asistenci 
v domácnosti. Smyslem realizace tohoto projektu je vytvoření bezpečného 
zázemí pro rodiny a pacienty, které jim umožní strávit poslední dny života 
v rodinném kruhu, a dosažení úspor na nákladech vznikajících v důsledku 
nadměrného využívání služeb nemocnic. Klíčovým aspektem je sledování 
symptomů a vyhodnocování nutnosti lékařské intervence. Cílovými skupi-
nami jsou osoby v poslední etapě života, především pacienti s rakovinou 
a pacienti s pokročilým chronickým onemocněním.

Základem pro poskytování péče je vytvoření šestičlenného odborného 
týmu složeného z jednoho lékaře, jedné zdravotní sestry, jednoho sociální-
ho pracovníka a tří pečovatelek. Tento odborný tým zajišťuje současně péči 
o 20 pacientů. Pokud se rodina ocitne v situaci, která vyžaduje péči o umí-
rajícího člena rodiny, je na tuto situaci připravována. Lékař situaci vyhod-
nocuje z lékařského hlediska a sociální pracovnice ze sociálního hlediska 
a pomáhají rodině připravit se na ošetřovatelství. Ošetřovatelky pomáhají 
přímo v rodinách 15–20 hodin týdně. Celková doba poskytování asistenč-
ních služeb vychází zpravidla u jednoho pacienta na období do tří měsíců. 
Konkrétně je podpora je poskytována především následující formou:
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• Poskytování péče (osobní nebo telefonické) formou psychické podpory 
a doprovodu pacientů a rodin každý den roku v jakoukoliv dobu (při 
mimořádných situacích i v noci).

• Spolupráce s ostatními centry paliativní péče v Baskicku pro zajištění 
komplexní péče skrz specializovanou sociální pomoc.

• Usnadňování domácí péče a plnění žádostí pacientů, kteří preferují ze-
mřít doma v rodinném kruhu, zmírňování bolesti, nabízení doprovodu 
a péče ve formě psychické podpory, stejně jako řešení jejich citových 
a sociálních potřeb.

• Podpora rodinných příslušníků prostřednictvím kurzu během nemoci 
a v období smutku po smrti pacienta.

Pozitivní dopady projektu lze rozdělit na ekonomické přínosy a přínosy 
duchovní, které nelze ekonomicky vyjádřit. Finanční úspora se pohybuje 
ve výši 6 tis. EUR na pacienta, což je snížení nákladů o cca čtvrtinu oproti 
stavu, kdy je pacientům poskytována klasická ústavní péče. Současně je 
z tohoto hlediska pozitivním aspektem to, že dochází ke snižování nároků 
kladených na zdravotnická zařízení a sociální pracovníky prostřednictvím 
redukce naléhavých situací, hospitalizací apod.

Neméně významné přínosy spadají do duchovní sféry. Nemocnice není 
vhodné místo pro dožití. Podle průzkumů realizátorů projektu si 70 % osob 
přeje strávit poslední dny života doma, ale reálně 70 % lidí umírá ve zdra-
votnickém zařízení. Projekt se snaží kombinovat úspory se strategií zlep-
šení kvality života. Projekt primárně pomáhá pacientům a jejich rodinným 
příslušníkům, kterým jsou poskytovány komplexní pečovatelské služby, 
služby založené na potřebách dané rodiny (na rozdíl od standardních ře-
šení). Profesionálové připraví paci-
enta a rodinu na vývoj, ve kterém 
se bude stav pacienta následně 
odehrávat a budou je podporo-
vat v kritických situacích. Rodina je 
podporována v morálních a psy-
chologických aspektech, které 
tvoří značně důležitou část života 
a smrti. V některých případech se 
může smrt transformovat z trau-
matického zážitku do pozitivního.
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