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(Seznam podniků nemusí být kompletní.)

„Skvělá práce je
odváděná lidmi, 
kteří se nebojí být skvělí.“
Fernando Flores
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AKROBRAB s. r. o. 
Barborka 1191, 58402 Ledeč nad Sázavou

Sociální podnik AKROBRAB s.r.o. 
je nově založená firma, která 
navazuje na aktivity obecně pro-
spěšné společnosti Háta, o.p.s. 
V roce 2014 získala Háta, o.p.s. 
v centru Ledče nad Sázavou od 
společnosti ZENTIVA třípodlažní 
průmyslovou budovu. Prvními 
aktivitami bylo přestěhování Po-
travinové banky Vysočina, z. s., 
následoval vznik Centra denních 
služeb Barborka a Sociálního ba-
zaru. V roce 2015 se zrodil nápad 

provozovat prádelnu. Na základě této myšlenky vznikla společnost 
AKROBRAB s.r.o. – „BARBORKA pozpátku“, která uspěla se svým 
projektem prádelny – „Pradlenka Barborka“. Finanční prostřed-
ky jsme získali od EU, Evropského sociálního fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost a od listopadu 2016 budeme poskytovat 
jak firmám, tak osobám kompletní služby v oblasti praní, žehle-
ní, mandlování, doplněné o služby, zašívání knoflíků, oprava zipů 
a úpravy oděvů. Naším heslem je „Čisté prádlo do druhého dne“.

| Kontakt: Miroslav Krajcigr | Tel.: 737 034 558 
| E-mail: info@pradlenkabarborka.cz
| Web: www.pradlenkabarborka.cz

Chráněné dílny Fokus Vysočina, s. r. o.
5. května 356, 58001 Havlíčkův Brod

Našim zákazníkům, přede-
vším firmám, nabízíme kva-
litní služby v oblasti komple-
tace a třídění průmyslových 
komponentů, textilní a ke-
ramické výroby, praní prá-

dla a údržby zeleně. Provozujeme prodejnu potravin v areálu PN  
Havlíčkův Brod.

| Kontakt: Mgr. Anna Šimonová | Tel.: 569 421 845
| E-mail: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
| Web: www.fokusvysocina.cz

Kavárna AveKave
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod

Kavárna AveKave kromě poskytování kvalitní 
kávy provozuje i drobné domácí pekařství. Za-
jišťuje školení baristů, prodej kávy, kávovarů, 
kávomlýnků, kávové speciality.

| Kontakt: Josef Švec | Tel.: 775 785 885
| E-mail: avekave@avekave.cz
| Web: www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-AveKave-869418173071387

EKOVYSOČINA s. r. o. |Baliny 1, 594 01 Baliny

Vytváříme pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby a přidá-
váme k ochraně přírody a krajiny další přidanou hodnotu. Naše 
podnikání naplňuje principy sociálního podnikání.
Nabízíme:
■ specializované služby v oblasti ochrany přírody a krajiny – péče 
o chráněná území a přírodně cenné lokality (sečení, likvidace bio-
masy, odstraňování náletů, prořezávky a další…)
■ specializované služby v oblasti přírodních zahrad – návrhy a za-
kládání přírodních zahrad, údržby zahrad, řez stromů, konzultace 
a další
■ nespecializované doplňkové služby

| Kontakt: Bc. Marek Holemář | Tel.: 736 523 681
| E-mail: marek.holemar@ekovysocina.cz
| Web: www.ekovysocina.cz

IKAfol s. r. o.
Poříčí 1135/16, 678 01 Blansko

Všem našim zákazníkům zabez-
pečujeme efektivní ochranu 
jejich výrobků před jakýmko-
liv poškozením. Toho docílíme 
prostřednictvím správně vy-
braných a dodaných obalových 
materiálů.

| Kontakt: Jiří Kratěna | Tel.: 516 419 080 
| E-mail: expedice@ikafol.cz
| Web: www. eshopsobaly.cz

Kunštát PRO FUTURO o. p. s.
Pod Hotelem Rudka 252, 679 72 Kunštát

Naše společnost si dává za cíl pomoci lidem na okraji společnosti 
a použít zaměstnané jako pozitivní příklad po ostatní. Věnujeme se 
oblastem zábavy, volného času a turistického ruchu. Každý rok po-
řádáme akci Sázení stromů s nevidomými. Budujeme také zahradu 
smyslů, kde mají nevidomí lidé možnost vnímat rostliny, přivonět si 
k nim a naučit se je rozeznávat.

| Kontakt: Antonín Krejčiř | Tel.: 608 949 515
| E-mail: krejcirant2013@gmail.com
| Web: www.kunstatprofuturo.cz
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Světlo Jihlavské Terasy, o. p. s.
Havlíčkova 1395/30, Jihlava

Umění s handicapem je projekt 
společnosti Služby Jihlavské Terasy 
o.p.s., v rámci kterého byla v krás-
ných prostorách bývalé Tesly na 
ulici Havlíčkova v Jihlavě vybavena 
kavárna spojená s galerií prezentují-

cí umění handicapovaných umělců, jak vyplývá z názvu projektu. 
Primárním cílem projektu je vytvoření nových pracovních příleži-
tostí pro lidi ohrožené vyloučením z trhu práce, a to jak z důvodů 
sociálních či zdravotních omezení.

| Tel.: 604 391 342, 
| Web: www.jihlavsketerasy.cz/bydleni/sluzby-jihlavske-terasy/ 
   umeni-s-handicapem

Sociální podnik KOVOLES o. p. s.
Náměstí republiky 286/22, 59101 Žďár nad Sázavou

KOVOLES zaměstnává dlouho-
době nezaměstnané a osoby se 
zkušeností s drogovou závislostí. 

Realizuje dva provozy:
■ lesnický provoz – realizace pomocných lesnických prací, 
vyžínání zelených ploch, produkce a prodej palivového dřeva
■ zámečnická a kovářská dílna

| Kontakt: Pavel Beneš | Tel.: 608 444 099
| E-mail: kovoles@kolping.cz
| Web: www.kovoles-ops.cz

ŘÍZEK-DRIVE s. r. o.
Havlíčkova 2569, 580 01 Havlíčkův Brod

Už od roku 2015 připravujeme a vlastním vozidlem dodáváme přes 
200 jídel denně pro soukromé, závodní i slavnostní účely. 
Specializujeme se na řízky, které vám rádi zhotovíme podle vašeho 
přání přesně na míru.

| Kontakt: Zlatka Petrů | Tel.: 725 443 206
| E-mail: lidovajidelnaletna@seznam.cz
| Web: www.rizekdrive.cz

Vrátka Třebíč s. r. o.
L. Pokorného 56/19, 67401 Třebíč
Maloobchodní prodej- 3 trafiky s občerstvením. Květinářství Kyt-
ky u Vrátek: prodej živých květin i suché vazby, dárkového zboží 

z naší výtvarné a šicí dílny. Koření u Vrátek: 
koření bez soli a glutamátů od Davídka, kvás-
kové pečivo, regionální výrobky a potraviny, 
bezlepkový program a zdravá výživa.
Prodej (obecně), Pohostinství a ubytování, 
Potravinářská výroba a prodej, Textilní výro-
ba, oděvní výroba, obuv.

| Kontakt: Bc. Irena Rybníčková | Tel.: 737 565 011 
| E-mail: rybnickova.irena@vratka.cz
| Web: www.vratka.cz

MYJÓMI družstvo invalidů
Montážní dílna Třebíč; Koželužská 20, 674 01 Třebíč

MYJÓMI, družstvo invalidů začínala 
jako firma zabývající se ručním my-
tím automobilů již v roce 2012 pod 
jmény CARCLEAN a MINARDINIS.
V březnu roku 2014 jsme přešli pod 
název MYJÓMI a koncem téhož roku 

jsme se začali zabývat montážními a demontážními kooperacemi. Dnes 
jsme již významnými spolupracovníky v rámci kooperací a controllingu 
s řadou společností, pro které zpracováváme nespočet výrobků mnoha 
různých druhů.

| Kontakt: Daniela Hanzlíková | Tel.: 737 845 012
| E-mail: dhanzlikova@myjomi.cz
| Web: myjomi.cz

OAKTREE s. r. o.
Příseka 84, 58291 Světlá nad Sázavou

Sociální podnik OAKTREE 
s.r.o. byl založen v roce 
2014. Smyslem naší exi-
stence je podpora a po-
moc lidem, kteří by se bez 
cizí pomoci těžko vraceli 
do pracovního zařazení. 

Naše současné aktivity zahrnují textilní dílnu, výrobu dekoračních 
předmětů, fotografické aktivity, poradenství apod.

| Kontakt: Lukáš Mrklas | Tel.: 602 440 464
| E-mail: info@oak-tree.cz
| Web: www.oak-tree.cz

PTL, s. r. o. | Senožaty 75, 394 56 Senožaty
Jsme nový sociální podnik, který pomáhá s integrací do běžného 

života osobám se zdravotním postižením. 
Poskytujeme profesionální služby v oblas-
ti internet marketingu: SEO, copywriting, 
správa PPC kampaní, e-mail marketing, 
včetně poradenství, nastavení a správy 
komplexních kampaní.

| Kontakt: PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D. | Tel.: 603 584 550
| E-mail: info@ptl.cz 
| Web: www.ptl.cz

Semitam s. r. o.
Čechova 3810, 580 01 Havlíčkův Brod

Naším posláním je dávat 
práci a psychosociální pod-
poru lidem, kteří by bez 

pomoci jen těžko práci našli. Nabízíme komplexní úklidové práce 
všeho druhu. V e-shopu naleznete i dekorativní a zároveň užitečné 
ručně zpracované výrobky jako diáře, kroniky, fotoalba nebo plátě-
né tašky. Studenti u nás rádi využijí možnost nechat si svázat baka-
lářskou či diplomovou práci do druhého dne.

| Kontakt: Mgr. Martina Kadlecová | Tel.: 602 560 255
| E-mail: martina.kadlecova@semitam.cz
| Web: www.semitam.cz
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Zpracovatel: PTL, s.r.o., Senožaty 75, 394 56 ve spolupráci s Kraj Vysočina
Grafika: Hana Skálová

Víte o sociálním podniku, který v tomto přehledu 
není uveden? Napište nám nebo volejte!

info@ptl.cz 

603 584 550

Stanice Pavlov o. p. s
Pavlov 54, 584 01 Pavlov
Stanice Pavlov o. p. s. je záchranná stanice pro hendikepované ži-

vočichy, která splňuje parametry sociálního 
podniku. Naším hlavním posláním je přijímat 
a starat se o zvířata, která potřebují naši po-
moc (zraněná, mláďata). Další naší činnos-
tí je environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta. Zapojujeme se také do záchranných 
programů určených pro druhy naší přírody, 
kterým hrozí vyhubení.

| Kontakt: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. | Tel.: 734 309 798
| E-mail: stanicepavlov@seznam.cz 
| Web: swww.stanicepavlov.eu

Chráněná dílna Vysočina s. r. o.
Potoční 341, 592 14 Nové Veselí

Provozujeme chráněnou dílnu se zaměřením na ruční práce. Za-
měřujeme se na gastronomické výrobky. Vyrábíme bagety, sand-
wiche, panini, curkovinky, dezerty, dorty, rauty, zeleninu a další.

| Kontakt: Jiří Klíma | Tel.: 773 193 333
| E-mail: info@chranenadilnavysocina.cz
| Web: www.chranenadilnavysocina.cz


