Principy sociálního podnikání
Společensky prospěšný cíl
•

•

•
•
•

Družstvo přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. Nejméně
50 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců obchodního závodu provozovaného
družstvem musí pocházet z cílových skupin na něž se družstvo zaměřuje, zejména ze skupiny
osob se zdravotním postižením.
Každý životní příběh je jiný, naší misí je vytvářet pomoc na míru a zajistit potřebným komplexní
integraci. V současné době družstvo zaměstnává 140 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním
postižením.
Poskytujeme služby sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství. Cílem je zapojení OZP
do pracovního procesu i do sociálního a kulturního života společnosti.
Družstvo se soustředí na realizování vlastních projektů a služeb, které umožňují nabídnout
důstojné zaměstnání s možností profesního a osobního růstu.
Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou významných organizací a snažíme se předávat
potřebnou zpětnou vazbu z praxe.

Sociální prospěch
•
•
•
•

•

Společnost SDZP družstvo zaměstnává více než 140 zaměstnanců, z toho 91% jsou osoby se
zdravotním postižením.
Podnik zajišťuje dlouhodobé vzdělávání a individuální rozvoj pracovních kompetencí svých
zaměstnanců.
Zaměstnancům je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby.
V kancelářích zajištujeme hendikepovaným potřebný komfort. Počítáme i s flexibilitou změn,
při onemocněních, nutnosti navštívit lékaře apod. Proto je v podniku zaměstnáno více osob na
kratší úvazky.
Uspořádání vnitřních vztahů v družstvu směřuje k nejvyššímu možnému zapojení zaměstnanců
do rozhodování, k posílení sociální soudržnosti a k samosprávě. Vnější vztahy s okolím posilují
sociální kapitál družstva a místních společenstev.

Ekonomický prospěch
•
•

•
•

Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli. SDZP družstvo je nezávisle
fungující společnost, nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.
Finanční vztahy a hospodaření družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli družstva.
Hospodaření družstva směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a vnitřní i vnější
udržitelnosti.
K financování činností spojených s uspokojováním sociálních potřeb osob zaměstnaných
v provozu podniku družstva vytváří družstvo ze svého zisku sociální fond.
Nejméně 60% zisku družstva je využíváno na rozvoj jeho činnosti a k naplňování jeho obecně
prospěšných cílů. V posledních letech např.:
o Založení a poskytování sociálních služeb pro své zaměstnance i veřejnost (doposud
hrazeno vlastními prostředky) - pro klienty zdarma
o Investice do vlastní nemovitosti, která je vhodněji koncipována pro práci OZP
(bezbariérové prostory a dobrá dostupnost) a nabízí větší prostory pro vzdělávání
o Navyšování mezd a s tím související životní úrovně naších zaměstnanců
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Investice potřebné ke vzniku nových služeb (resp.
pracovního uplatnění) v technicky zaměřených oborech
(např. otevření e-shopu Dáme zboží, nákup vlastního SW nástroje pro komunikační
služby a telemarketing, vznik střediska v Hradci Králové pro spolupráci s významnou
bankovní institucí…)
o Rekvalifikace a vzdělávání OZP do technických oborů
o Investice do personálních a mzdových nástrojů (mzdový systém PAMICA)
o Pořízení nového vybavení pro zaměstnance, které napomáhá k snadnějšímu
vykonávání práce (nákladní automobil pro techniky, ergonomické kancelářské
vybavení, nová kancelářská PC)
Tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech tvoří alespoň 30%.
o

•

Environmentální prospěch
•
•
•
•

•
•

Podnik má formulované zásady k přírodě šetrného podnikání a tyto zásady dodržuje.
Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to: recyklované tonery, papíry pro tisk, toaletní papír,
ekologicky nezávadné čistící prostředky, úsporné zářivky.
Třídíme odpad, konkrétně: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný
odpad, a další.
V oblasti administrativy upřednostňujeme elektronické zpracování dat a elektronickou
komunikaci, snižujeme tak spotřebu papíru. Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných
případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické
podobě.
V podniku používáme moderní stroje, zařízení a spotřebiče, které jsou energeticky úspornější.
Zaměstnanci dbají na úsporu energií i zdrojů, vždy při odchodu z pracovního místa vypínají
veškerá světla či jiná elektronická zařízení, šetří vodou i teplem.

Místní prospěch
•

•

•
•

Poskytujeme přednostně služby v regionu a podporujeme rozvoj místní ekonomiky, např.:
o Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – administrativní práce a recepční služby
o Město Česká Kamenice – technické zajištění kamerové sítě a následný dohled, PCO
o Oblastní muzeum v Děčíně – instalace a správa EZS, EPS
o Terénní sociální služby na území měst Děčín, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Česká
Kamenice) – sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství pro veřejnost
o Premium Clinic s.r.o. – IT služby a zabezpečení objektů
Své potřeby řešíme prvořadě na základě místní poptávky a využívání místních zdrojů, tedy
využíváme místní suroviny / materiály / služby a nakupujeme od místních dodavatelů, např.:
o Korselt a Rychnovský s.r.o. - oblast tisku, reklamy a propagačních předmětů
o Družstvo Tiskograf - oblast tisku, reklamy a propagačních předmětů
o Chemotex a.s. – čistící a úklidové přípravky
o Cedrovatka družstvo (čokoládovna Mana) – prezenty pro klienty a zaměstnance
o Pražírna kávy Oliver – odběr kávových produktů
o Diestra consulting CZ, s.r.o. – zajištění bezpečnosti ICT, dodavatel HW
o INTERPAP Office, s.r.o. – kancelářské potřeby
Zaměstnáváme přednostně obyvatele z území Ústeckého kraje.
Spolupracuje přednostně s lokálními aktéry trhu z území Ústeckého kraje: obcemi, městy,
úřady, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi, např.:
o Úřad práce Děčín – spolupráce a účast na projektech v zaměstnanosti, spolupráce při
výběrových řízeních na obsazení pracovních míst
o Město Děčín – člen komunitního plánování soc. služeb, obchodní spolupráce
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o
o
o
o

Město Česká Kamenice – člen komunitního plánování
soc. služeb, obchodní spolupráce
Okresní hospodářská komora v Děčíně – spolupráce a účast na projektech
v zaměstnanosti
Domov svaté Máří Magdaleny – dlouhodobá podpora domova, dobročinné sbírky
Evropská obchodní akademie v Děčíně – spolupráce při vzdělávání, rekvalifikacích
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