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Trutnovská zeleň, o.p.s.

• od roku 2010, navázání na zkušenosti soc. podniku G-eko 
biomasa, s.r.o.

• 2011 získání dotace z IOP a OP LZZ (do roku 2013)

• rozšíření činností do oblasti environmentálního vzdělávání a 
spolupráce s různými subjekty na otázkách dlouhodobě 
udržitelného rozvoje



Sociální podnikání v našem podání

• zaměstnávání min. 66,67% zaměstnanců ze znevýhodněných
skupin

• zisk – je navracen zpět do společnosti, letos máme
vyrovnaný rozpočet

• místní rozměr

• veřejně prospěšný cíl

• vnitřní vztahy



Činnosti

zakázky na běžném trhu 
lesnictví

separace elektroodpadu 

péče o zeleň

úklidové práce

poradenství apod.

- velká úskalí s naší cílovou 

skupinou obstát na trhu zakázek

a konkurence

zázemí společnosti „ranč Bojiště“
environmentální vzdělávání  a osvěta 

- příprava projektů pro předškolní a 

školní mládež pro zájemce z celé ČR

- příprava prostředí pro NNO Ostrov

přírody z.s.

pracovní rehabilitace

- zatím se nepodařilo tuto činnost uvést

do života – v našem okolí údajně nejsou

vhodní klienti



Práce na zázemí



Environmentální výuka a LMŠ



Úskalí pro naše sociální podnikání

• podtržené ceny nekvalifikovaných prací

• (ne)podpora pracovních míst z jiných cílových skupin než
zdravotně znevýhodnění

• přístup úředníků a zástupců obcí

• nastavení společnosti proti Romům, bezdomovcům, lidem po
výkonu trestu apod.

• nastavení sociálního systému - nedává možnost motivovat
cílové skupiny – většinou mají přehnané požadavky na otázky
odměňování x vysoké sociální dávky, nezodpovědnost ke
vzniku dluhu x neplatím a nic se neděje, jednoduše lze
obcházet stávající systém x práce na černo



Úskalí pro naše sociální podnikání II.

• na ÚP jsou často lidé, kteří jsou ve své situaci již dlouhou dobu a trvá i 
několik let, než jsou schopni návratu na otevřený trh práce

• chybí dlouhodobé nástroje pomoci pro jiné cílové skupiny než-li jsou 
zdravotně znevýhodněné skupiny osob

• neprovázanost pomoci

• nedůvěra v propojení pojmů „sociální“ a „podnikání“

• neochota měnit zažité rámce

• a drobnosti běžného byrokratického ražení



Šance pro naše sociální podnikání

• sociální podnikání jako nástroj řešení otázek nezaměstnanosti

• rostoucí občanská společnost a potřeba zodpovídat otázky

• potenciál podnikatelů, kteří mají chuť dělat věci jinak

• přístup obcí a zástupců státní správy

• poptávka po výrobcích/službách s „přidanou hodnotou“ a 
příběhem



Šance pro naše sociální podnikání II.

• na základě dobrých zkušeností propojení i s ostatními subjekty 
pečujícími o naše zaměstnance

• výchova dětí k dlouhodobě udržitelnému přístupu a 
zodpovědnému občanství

• šíření povědomí o sociálním podnikání a budování naší značky



Děkuji za pozornost 
a přeji Vám hezký zbytek dnešního dne

Terezie Mertlíková

724804675
tm@trutnovskazelen.cz
www.trutnovskazelen.cz

http://www.trutnovskazelen.cz/

