
Přílohy 

Příloha č.1: Scénář rozhovoru s majitelem či zástupcem sociálního podniku

1) Představení sociálního podniku
• Proč se rozhodli podnik založit?
• Jaká je právní forma podniku? Proč zrovna tato?
• Jaký je obor podnikání? Proč?
• Proč právě tato cílová skupina?
•  Jaký je cíl sociálního podniku? (má tranzitní podobu?)
•  Jak se sociální podnik v čase vyvíjel? Měnila se forma, zaměřenínebo cílová skupina?

2) Znaky sociálního podniku
• Jakým způsobem podnik podle názoru majitele/ zástupce naplňuje povahu sociálního 

podnikání?
•  Jaký je rozhodovací proces ve společnosti? Jsou do něj zaměstnanci zahrnuti?
•  Jak jsou investovány zisky? Jsou např. rozdělovány mezi pracovníky? Jsou zisky 

investovány zpět do podniku?
•  Jaký je podíl zaměstnávaných znevýhodněných osob na celkovém počtu 

zaměstnanců?
•  Jakým způsobem pomáhají zaměstnancům v integraci?

3) Legislativa, financování
• Setkali se při zakládání podniku s překážkami? Jakými?
•  Co je pro ně při provozu podniku největší výzvou?
•  formu podpory považují za užitečnou?
•  Čerpali při založení nebo během provozu nějakou podporu? (evropské fondy, půjčky?)
•  Kde čerpali informace? Je podle nich dostatečná osvěta ohledně soc. podnikání?
•  Spolupracují nějak s ostatními podniky? Uvítali by nějaké zastoupení?

4) Fungování podniku
• Jak jsou vybíráni, vyhledáváni zaměstnanci?
• Jaký je v podniku režim? Jak probíhá pracovní den?
• Jaké jsou pozice, na kterých zaměstnanci pracují?
• Je možnost kariérního postupu?
• Jak probíhá zaškolování nových zaměstnanců
• Jaká je fluktuace zaměstnanců?



5) Výsledky sociálního podniku

• Stanovuje si podnik nějaké konkrétní cíle v sociální oblasti?
• Sleduje kolik jejich zaměstnanců přejde na volný pracovní trh?

• Za jak dlouho je podle nich zaměstnanec připraven na zaměstnání na volném trhu 
práce? (pokud vůbec)

• Sledují svoje zaměstnance i po opuštění podniku?
6) Budoucnost

• Jaké jsou další plány v podnikání?

• Hodlá se nějak podílet na legislativě?



Příloha č.2 Scénář rozhovoru se zaměstnancem sociálního podniku 

• Život před zaměstnáním v podniku

• Jak vypadal váš život před zaměstnáním zde?
• Co jste dělal před zaměstnáním v podniku?

• Kdy naposledy jste měl práci?
• Zkoušel například nějaké jiné programy? Formu pomoci?

• Jak vypadal dříve typický den?

• Práce v podniku
• Jak jste se o podniku dozvěděl?

• Jak dlouho jste tu zaměstnaný?
• Je zde třeba možnost kariérního postupu?

• Pomáhá podnik i nějakým jiným způsobem kromě toho, že poskytuje práci? Zajímá se o 
životy zaměstnanců?

• Život při zaměstnání v podniku?

• Jak se změnila vaše denní rutina?
• Jak bylo obtížné se se změnou vyrovnat?

• Přínosy zaměstnání

• Co myslíte, že vám zaměstnání zde přineslo?
• Jaké jsou věci, které dnes můžete dělat a dříve jste nemohl?

• Pomohlo mu zaměstnání nejen profesně ale například i v osobním životě? Např: 
Psychicky, v oblasti vztahů?

• Budoucnost

• Kde vidíte svou budoucnost?
• Troufl by si na práci na volném pracovním trhu?

• Co je pro vás teď největší překážkou/ výzvou?



Příloha č.3 Ukázka vypracovaného seznamu sociálních podniků 

 

Název 
organizace

Obor činnosti Právní forma Cílové skupiny Webové stránky Kontakt Kraj aktivní

3B sociální firma Kovy a kovové 
výrobky,  
Zahradnické 
služby, úprava 
zeleně, udržba 
nemovitostí a 
úklidové práce,  
Ostatní,

s.r.o. mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,  
etnické menšiny, 

http://www.3bsoci
alnifirma.cz/

info@3bsocialnifir
ma.cz

Telefon: 
+420 602 101 834 
Ing. Bočková 
Kateřina

Ústecký ?

Aktivně životem Kulturní 
management a 
služby,  
Vzdělávání, 
rekvalifikace,  
Ostatní, 

o.p.s. mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,  
další, 

http://www.aktivne
zivotem.cz/

Helena Zrníková
projektová 
manažerka
Tel.: 734 65 86 97

E-mail: 
akce@aktivnezivot
em.cz

Zlínský Určitě ano

AranžeriE vazba čerstvých i 
sušených květin

o.s. lidé se zdravotním 
postižením,  
mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci

http://www.aranzer
ie.cz/

Tereza Chvalová, 
koordinátorka 
projektu

email: 
info@aranzerie.cz

telefon: 737 044 
332

hl.m.Praha Určitě ano

AZ  Green 
sociální družstvo

Zahradnické 
služby, úprava 
zeleně, udržba 
nemovitostí a 
úklidové práce, 

a.s. mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,

http://www.azgree
n.cz/

Ing. Milan Vacek

gsm: (+420) 724 
173 501

mail: 
info@azgreen.cz

hl.m.Praha Spíše ne

BOK & LK Textilní služby - 
čištění, žehlení...,  
Zahradnické 
služby, úprava 
zeleně, udržba 
nemovitostí a 
úklidové práce, 

s.r.o. lidé se zdravotním 
postižením,  
mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,  
další, 

http://pradelnakad
an.webnode.cz/

Tel.: provozovna: 
725 867 954

E-mail: 
bok.lkpradelna@s
eznam.cz

Ústecký ?

Čáp - Stěhovací 
servis

Stěhování o.p.s. mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,  
etnické menšiny,  
dlouhodobě 
nezaměstnaní, 

http://www.cap-
stehovaciservis.cz/

Tel.: +420 739 665 
196

E-mail: nfo@cap-
stehovaciservis.cz

Moravskoslezský Určitě ano

Centrum 
rehabilitačních 
služeb, člen 
skupiny JITRO

Zdravotnická 
výroba a služby,

s.r.o. lidé se zdravotním 
postižením,  
mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,  
lidé pečující o 
rodinné 
příslušníky,

http://www.jitro-
sluzby.cz/

Telefon recepce: 
735 171 100
588 505 021

E-mail: 
centrum.recepce
@centrum.cz

Olomoucký Spíše ano

Charita sv. 
Anežky 
Otrokovice

Terénní práce, 
sociální integrace 
a služby,  
Zahradnické 
služby, úprava 
zeleně, udržba 
nemovitostí a 
úklidové práce,

církevní právnická 
organizace

mládež a mladí 
dospělí v obtížné 
životní situaci,  
lidé bez přístřeší a 
po výkonu trestu,  
lidé pečující o 
rodinné 
příslušníky,  další,

http://www.otrokovi
ce.charita.cz/

Tel.: 577 112 031

E-mail: 
reditel@otrokovice
.charita.cz

Zlínský Určitě ano


