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Odborný garant programu
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Nezisková organizace P3 – People, planet, profit se zaměřujeme na rozvoj sociálního 
podnikání v České republice, odborně zaštiťuje pro Radu kvality ČR cenu pro sociální podniky 
v rámci kategorie „Podnikáme odpovědně dlouhodobě“ a spolupracuje s MPSV na 
nastavování podmínek pro sociální podnikání.

V současné době se její aktivity upírají k poradenství, mentoringu a tvorbě dlouhodobého 
vzdělávacího programu pro potenciální sociální podnikatele.

Nabízí:

- poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do 
zakládacích dokumentů,

- spolupráci na podnikatelském plánu, 

- pomoc při zpracováních dotačních žádostí,

- konzultaci a podporu v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií 

- semináře na míru pro úředníky, zapracování strategií a analýz

- pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií



O programu Stabilizace sociálních podniků
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Grantový program je určen na stabilizaci a rozvoj již existujících sociálních podniků, které 
minimálně 2 roky vyvíjejí svou činnost, čímž prokázaly svoji životaschopnost a potřebují se 
dále rozvíjet. 

Program je určen pro:

integrační sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním či mentálním 
postižením nebo osoby sociálně znevýhodněné.

sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné 
služby v oblasti sociálního začleňování (např. výdělečné aktivity nestátních neziskových 
organizací na dofinancování jejich hlavní činnosti, environmentální podnikání, fair-trade, 
komunitně podporované zemědělství apod.).

Forma grantové podpory:

Přímá finanční podpora 200 000 korun každému vítězi grantu

Odborné konzultace v hodnotě 50 000 korun

Společné workshopy v prostorách ČSOB

Možnost stát se dodavatelem ČSOB 



Shrnutí od začátku programu
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7 let fungování ČSOB Grantového programu 
Stabilizace sociálních podniků (2013-2018)

Podpořeno 34 sociálních podniků z 211 
přihlášených (všechny námi podpořené 
podniky stále fungují).

Objem finančních pobídek sociálním podnikům 
přesahuje 5,6 mil. Kč.



Příklady podpořených SP
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ZPRACOVÁNÍ OPERACÍ – HRADEC KRÁLOVÉ

CENÍME SI SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PODNIKY



Jsme back-office s dlouholetou tradicí

Máme 280 pracovníků, kteří 
pracují na jednoduchých i 

složitých činnostech.

Skenujeme, zpracováváme 
smlouvy a platby, exekuce, 

reklamace, účtujeme,…

Jsme tu více než 25 let, ale 
naše činnosti se mění a 

rozvíjejí. Jdeme s dobou.

V roce 2021 se stěhujeme do 
nové budovy.

U nás nemusíte nosit kravatu 


Máme klouzavou pracovní 
dobu a zaměstnáváme na 

HPP, DPČ a DPP.

Spolupracujeme se sociálním 
podnikem Ergotep.

Pracujeme nejen pro ČSOB, 
ale i pro dceřiné společnosti.

| Zpracování operací – Hradec Králové |12



Za 11 let spolupráce pro nás chráněná dílna Ergotep
zpracovala 36 564 101 případů

Naše spolupráce začala 
v roce 2008

Ergotep nám pomáhá přímo ze 
svého pracoviště a nově bude i 
součástí našeho týmu

Chráněná dílna pro nás zpracovává 
platební příkazy a kontroluje 
správnost dat na dokumentech

| Zpracování operací – Hradec Králové |13

My dodáváme postupy a 
zaškolujeme kolegy

Navzájem udržujeme spolu 
neustálý kontakt a dáváme si 
zpětnou vazbu

Fungujeme na principu 
poptávky a nabídky



Chcete být naším partnerem?

Dejte nám o 
tom vědět

Sejdeme se a 
ujasníme si 
možnosti

Potvrdíme si 
zájem

Vztah ošetříme 
férovou  

smlouvou

Zajistíme 
zaučení a 

začleníme Vás 
do našeho týmu

Jsme partneři

| Zpracování operací – Hradec Králové |14

… NÁŠ KONTAKT ALE ZDALEKA NEKONČÍ 

Jsme spolu stále ve spojení, zajišťujeme si oboustrannou zpětnou vazbu, řešíme 
vykazování činností, nestojíme na jednom místě a vymýšlíme co dál, aby se nám 

všem co nejlépe pracovalo. Zaujali jsme Vás?
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Děkujeme Vám 
za pozornost

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI 

V případě zájmu kontaktujte csr@csob.cz


