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Stručný popis projektu 

Předmět projektu spočívá ve vybavení textilní dílny, kde bude probíhat potisk na různé textilní 

výrobky, které budou nakupovány u externích dodavatelů.  Potisk bude realizován na zakázku 

dle grafických návrhů klientů a dle svých vlastních návrhů, kdy hotové výrobky budou 

prodávány v obchodech a na stáncích jednotlivým zákazníkům. Bude nakoupena technologie, 

vybavení dílny nábytkem a zařízení a užitkové vozidlo. Budou vytvořena 3 nová pracovní místa 

a všechna budou obsazena zdravotně hendikepovanými osobami. 

 

Cíle projektu  

Obecným cílem projektu je rozvoj aktivit sociálního podnikání předkladatele ve smyslu 

rozšíření předmětu podnikání a umožnění zdravotně hendikepovaným osobám, osobám 

sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením vstupu na trh práce.  

Naplnění tohoto obecného cíle bude možné pouze při naplnění dílčích specifických cílů, které 

reagují na výše zmíněné problémy. Mezi specifické cíle tedy patří tyto:  

a) Posílit finanční a ekonomickou stabilitu již provozovaného sociálního podnikání a 

diverzifikovat jeho aktivity tak, aby přinesly vyšší jistotu udržitelnosti. Naplnění tohoto 

cíle se projeví ve vyšším obratu, vyšší míře příjmů a zisku, který pak bude využit jako 

zdroj pro neziskové aktivity žadatele. Tímto cílem bude naplňován ekonomický 

prospěch soc. podnikání. 

b) Zvýšit podíl vlastních zdrojů určených pro neziskové aktivity (nízkoprahové centrum, 

podpora pěstounské péče apod.) a tím eliminovat rizika nezískání dotací, rizika 

utlumení neziskových aktivit a tím i ztráty kvalifikovaných zaměstnanců. Tímto cílem 

bude naplňován ekonomický prospěch soc. podnikání. 

c) Vytvořit pracovní místa pro zdravotně hendikepované a další sociálně vyloučené osoby 

(či ohrožené soc. vyloučením) a tím přispět k začlenění do běžného života a současně 

jim tím pomoci ke zvýšení životní úrovně. Tímto cílem bude naplňován sociální 

prospěch a společensky prospěšný cíl sociálního podnikání.  

Textilní dílna Domeček  



d) Uspokojit poptávku po cenově dostupném sortimentu výrobků při vysoké míře kvality 

tisku. Tato nabídka ve spádovém regionu Sdružení Růže (především ORP Trhové Sviny) 

chybí, takže zájemci musí tuto svoji poptávku uspokojovat s vyššími náklady v Českých 

Budějovicích. Tímto cílem bude naplňován místní prospěch soc. podnikání.      

e) Cílem projektu je zohlednění environmentálních aspektů, k čemuž by mělo dojít 

pomocí použité technologie, způsobem a šetrným chováním žadatele při výrobě a 

distribuci. 

Očekávané výstupy a výsledky projektu 

Konkrétně lze očekávané změny charakterizovat takto:  

1) Současný okruh aktivit v rámci sociálního podnikání bude rozšířen, tedy diverzifikován, čímž 

se na jedné straně sníží riziko podnikání jako celku. Například v situaci, kdy některá z 

dosavadních aktivit bude stagnovat. Na druhé straně se rozšíří zdroj příjmů vytvořených 

vlastní činností. Celkově tak dojde k dosažení vyšší finanční a ekonomické stability 

organizace.  

2) Vyšší příjmy a zisk z nové podnikatelské aktivity umožní vyšší podporu neziskových sociálně 

zaměřených aktivit žadatele, což na jedné straně sníží závislost na grantech a dotacích a na 

straně druhé to pomůže zvyšovat kapacity neziskových aktivit (více klientů, více programů) 

a zlepšovat kvalitu stávajících neziskových aktivit. Opět tím dojde k posílení stability 

organizace jako poskytovatele sociálních služeb. Silnější stabilita a vyšší kapacita se 

pozitivně projeví i změně situace a postavení stávajících i nových klientů střediska. 

 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU 


