KATALÓG
PODNIKATEĽSKÝCH
PRÍLEŽITOSTÍ

Katalóg podnikateľských príležitostí vznikol v rámci projektu
Podpora obecných podnikov založených na zvýšenie
zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce.
Cieľom projektu je poskytnúť asistenciu malým obciam, prioritne
z Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja v oblasti zakladania
a vedenia obecných sociálnych podnikov.

Tento švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

PROGRAM ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE
SWISS-SLOVAK COOPERATION PROGRAMME

Slovenská
republika
Na projekte sa finančne spolupodieľajú
Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.

B LO KOV Ý GR A N T P R E M VO A P OD P OR U PAR TNE R STIE V ŠVA J ČIAR SKO -SLOVE NSKE J S P O LU P R ÁC E
R E ALIZUJ E NADÁCIA E KOP OLIS
V SP O LU P R ÁC I S PA R T N ERMI N A DÁCIOU SOCIA A K A RPATSKOU N A DÁCIOU
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Projekt je realizovaný v partnerstve so švajčiarskou organizáciou Social Business Earth.

Garantom a spolupracovníkom organizácie Social Business Earth
je profesor Muhammad Yunus, nositeľ Nobelovej ceny mieru za program mikropôžičiek.

Katalóg podnikateľských príležitostí vznikol ako reakcia na požiadavku samospráv vytvoriť a popísať sumár možných ekonomických činností, adekvátnych pre podnikanie obcí. V posledných
rokoch narastá záujem obcí o založenie a prevádzkovanie obecných firiem, ktoré napĺňajú kritériá tzv. sociálnych podnikov. Je
prirodzené, že si v tomto prípade hľadajú náplň činnosti a vhodné
zameranie.
V úvode chceme zdôrazniť, že katalóg podnikateľských príležitostí
je len ilustračnou pomôckou, ktorej zámerom je inšpirovať samosprávy a mimovládne organizácie, aby získali predstavu o možných činnostiach takýchto podnikov.
Obec na začiatku podnikateľskej činnosti vstupuje do prostredia,
ktoré je legislatívne určené a stáva sa podnikateľským subjektom
ako každý iný. Rovnako aj pre ňu platia pravidlá ako pre každý iný
subjekt. Inými slovami, ako náplň podnikania si môže vybrať ktorúkoľvek činnosť, ktorú umožňuje legislatíva. Činnosti, ktoré ponúka katalóg, len orientačne ukazujú možnosti, ktoré sme vybrali
po skúsenostiach so zakladaním a prevádzkovaním sociálnych
podnikov. Rovnako aj jednotlivé položky, viažuce sa na navrhované činnosti sú len orientačné. Ceny technológií alebo personálne
obsadenie závisia od mnohých faktorov a vždy treba zohľadňovať
špecifické podmienky a možnosti realizátora.
Pri kreovaní obecného sociálneho podniku je nevyhnutné absolvovať proces, ktorý nie je len formálny (určenie formy a podoby). Proces začína auditom zdrojov obce, od personálnych, priestorových,
finančných, technických a technologických až po prírodné zdroje
ako aj analýzy rozvojového potenciálu obce. Až na základe toho
možno začať s prípravou stratégie obecného sociálneho podniku,
vypracovať podnikateľský plán a formalizovať subjekt. Nesmieme
zabúdať, že k príprave obecného sociálneho podniku musíme pristupovať zodpovednejšie ako k hociktorej inej individuálnej alebo
obecnej aktivite, a to najmä preto, že ide o hospodárenie a zveľaďovanie verejných zdrojov.
Veríme, že katalóg prispeje k podpore rozvoja sociálneho podnikania a pomôže kreovať nové rozvojové smerovania, predovšetkým v obciach s vážnymi sociálnymi problémami.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

výroba potravín

vidiecke prostredie

živnosť

poznámky a komentáre

SPRACOVANIE MLIEKA
A MLIEČNYCH PRODUKTOV

dobré priestorové vybavenie
s potrebnou infraštruktúrou

+

vybavenie splňajúce
hygienické normy

potreba splnenia prísnych hygienických noriem typu prevádzky
+
potreba disponovania hygienickými preukazmi zamestnancov
+
zameranie na produkty typu výroby syrov, domácich jogurtov a pod.
+
orientácia na nedostatkové produkty blízke „domácej výrobe“

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

2400 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

výrobné nádoby na udržiavanie stabilnej teploty (20l)

400 €

vybavenie, nádoby, teplomer, látky na syreninu

300 €

potrebná potravinárska chémia

50 €

formy

200 €

potrebné základné vybavenie kuchyne
(umývací stôl, pracovné stoly a pod.)

1 000 €

drobné pracovné náradie a pomôcky pre umývanie, upratovanie

200 €

registračná pokladnica

250 €

(po základnej stabilizácii)

roky

1 odborný
pracovník

SOŠ alebo
dlhodobá prax

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti

1 pomocný
pracovník

dlhodobá prax

ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
súkromné osoby
maloobchodná sieť

postupné kvantitatívne i kvalitatívne
rozširovanie prevádzky, počtu zamestnancov, sortiment výrobkov,
okruh odberateľov, technológií (podľa
výrobného programu) a pod. Možnosť rozšíriť o internetový predaj.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

strediskové obce

živnosť

poznámky a komentáre
vhodný priestor pre sklenársku dielňu

+
+
sklenársky stôl
+

priestory na uskladnenie materiálu

SKLENÁRSTVO

–

reklamná tabuľa pre ľahkú identifikáciu

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

460 €

1

roky

(mimo THP pracovníkov)

1 odborný
pracovník

akú rezačku na sklo

200 €

nože na sklo

50 €

kliešte na sklo

60 €

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti

príložníky a rezacie šablóny

100 €

obec

tmely a drobný materiál (brúsenie, balenie a pod.)

50 €

firmy

(po základnej stabilizácii)

2

SOŠ

občania/fyz. osoby
organizácie, inštitúcie

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
v prípade rozbehnutia prevádzky
vhodné rozšírenie o výrobu
rámov, zrkadiel, sklenených
komponentov, lepenia skla a pod.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

strediskové obce

živnosť

poznámky a komentáre

vhodné priestory pre kadernícvto

+

HOLIČSTVO
A KADERNÍCTVO

dostatočný záujem o službu, pomerne nízke vstupné
náklady za predpokladu prevádzkovania obcou
+
vhodné ako služba pre komunitu

reklamná tabuľa pre ľahkú identifikáciu

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

1350 €

1

1

(mimo THP pracovníkov)

1 odborný
pracovník

SOŠ,
príp. vhodná prax

kreslo

300 €

umývací box

200 €

sušič, kulma, žehlička

250 €

sušiaca helma

200 €

registračná pokladnica

250 €

firmy

drobný spotrebný materiál

150 €

občania/fyz. osoby

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obec

organizácie, inštitúcie

(po základnej stabilizácii)

rok

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
v prípade rozbehnutia možné
a vhodné rozšírenie o služby pedikúry,
manikúry, masáže, solárium a pod.

základné predpoklady pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

mestské prostredie
a väčšie obce

živnosť/s.r.o.

poznámky a komentáre

ÚDRŽBÁRSKE PRÁCE
PRE DOMÁCNOSŤ
(inštalatérska služba
domov a bytov)

žiadaná služba (nielen v mestskom prostredí)
+
minimálne vstupné náklady
+
možnosť rozširovania personálu za predpokladu dobrej
organizácie práce a spokojnosti klientov

garancia za služby deklarovaná obcou

+

schopní a skúsení inštalatéri

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

130 €

2

1

(mimo THP pracovníkov)

základné údržbárske náradie a náčinie

100 €

základný spotrebný materiál

30 €

rok

praktické
skúsenosti
a dostatočná
zručnosť

2

(po základnej stabilizácii)

kľúčoví odberatelia produktov činnosti
občania, podnikateľské prevádzky
obec
organizácie a inštitúcie

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pre rozvoj činnosti vhodné rozširovanie
na špecializované inštalatérske práce
(vodovod, elekrické rozvody a pod.)

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

mestské prostredie
a väčšie obce

živnosť

poznámky a komentáre

POSKYTOVANIE
UPRATOVACÍCH SLUŽIEB

dobré osobnostné predpoklady
zamestnancov – serióznosť,
pracovitosť, zručnosť,
dôveryhodnosť a precíznosť

vhodná činnosť pre nezamestnané ženy s nízkou kvalifikáciou
+
žiadaná služba pri poskytovaní nízkej ceny

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

300 €

2

1

(mimo THP pracovníkov)

vysávač s vodným filtrom

200 €

drobné pracovné náradie a pomôcky pre upratovanie

100 €

2

(po základnej stabilizácii)

rok

kvalifikácia nie je
nutná, potrebná
však praktická
zručnosť
kľúčoví odberatelia
produktov činnosti

súkromné domácnosti
obce, prevádzky s kanceláriami

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pri etablovaní služby vhodné kvantitatívne
rozširovanie prevádzky o ďalších zamestnancov ako aj o činnosti ako napr. sťahovacie služby, upratovanie po stavebných
realizáciách a pod. vo všetkých prípadoch
sa jedná o minimálne finančné vstupy

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

mestské prostredie
a väčšie obce

živnosť

poznámky a komentáre
vhodné priestory

+

PRÁČOVŇA

zázemie tech. infraštruktúry
(napojenie na vodu, kanál, elektr. Siete)

vhodná činnosť pre nezamestnané ženy s nízkou kvalifikáciou

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

6600 €

2

roky

2 ks automat. práčok

(mimo THP pracovníkov)

6 000 €

základné vnútorné vybavenie (koše, stoly,
nádoby na triedenie a pod.)

500 €

základné čistiace, pracie a avivážne prostriedky

100 €

2 zamestnanci

(po základnej stabilizácii)

2

kvalifikácia nie je
nutná, potrebná
prax a zaškolenie

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
domácnosti, menšie reštaurácie
a prevádzky stravovania

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pri etablovaní služby vhodné rozširovanie prevádzky o ďalších zamestnancov,
vyššia kapacita sparcovania (profesionálna viackapacitná práčovňa so zariadením
v hodnote cca 6000€ ako aj o činnosti
ako žehlenie (500€, sušenie, 800€)

základné predpoklady
pre započatie činnosti

RUČNÉ UMÝVANIE ÁUT

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

mestské prostredie
a väčšie obce

živnosť

poznámky a komentáre

vhodné priestory – betónový podklad
podláh s odkanalizovaním,
vybavenie inžinierskymi sieťami

+

dobré osobnostné predpoklady
zamestnancov – serióznosť,
pracovitosť, zručnosť, precíznosť

vhodná činnosť pre nezamestnané ženy a mužov s nízkou kvalifikáciou

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

850 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

vysokotlakový vodný čistič WAP

200 €

vysávač

200 €

náradie a potrebné pomôcky

100 €

základné čistiace prostriedky

100 €

registračná pokladnica

250 €

2 zamestnanci

(po základnej stabilizácii)

roky

kvalifikácia nie je
nutná, potrebná
prax a zaškolenie
min. jedna osoba
s oprávnením viesť
motorové vozidlo

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
súkromné osoby
obce, organizácie a inštitúcie
podnikateľské prevádzky

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pri etablovaní služby vhodné
kvantitatívne rozširovanie prevádzky
o ďalších zamestnancov

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

celé územie
Slovenska

živnosť

poznámky a komentáre

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE

žiadaná služba (nielen v mestskom prostredí)
+
minimálne vstupné náklady
+
možnosť rozširovania personálu za predpokladu dobrej
organizácie práce a spokojnosti klientov

dobré osobnostné predpoklady
zamestnancov – serióznosť,
pracovitosť, zručnosť

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

1500 €

2

2-3

základné pracovné náradie a vybavenie
(rebríky, vedrá, nádoby, maliarske náčinnie)

(mimo THP pracovníkov)

1 500 €

1 odborný
pracovník

vhodná kvalifikácia
SOŠ, alebo
dlhodobá prax

1 pomocný
pracovník

bez kvalifikácie,
s potrebou dobrej
zručnosti

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
súkromné osoby
obce
podnikateľské a iné prevádzky

(po základnej stabilizácii)

roky

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pri etablovaní služby vhodné kvantitatívne
rozširovanie prevádzky o ďalších
zamestnancov ako aj o činnosti ako napr.
nanášanie farieb striekacou pištoľou
(200€), nátery krovou, fasád a pod.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

celé územie
Slovenska

živnosť

dobré priestorové vybavenie
s potrebnou infraštruktúrou

DROBNÁ PEKÁRENSKÁ
A CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

+

vybavenie vyhovujúce
hygienickým normám

+

viditeľné označenie budovy
reklamnou tabuľou, alebo nápisom
pre ľahkú identifikáciu

poznámky a komentáre
potreba splnenia prísnych hygienických noriem typu prevádzky
+
potreba disponovania hygienickými preukazmi zamestnancov
+
zameranie na produkty typu slané pečivo, domáce koláče, domáci chlieb a pod.
+
orientácia na nedostatkové produkty blízke „domácej výrobe“

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

3400 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

rúra na pečenie so stredne vysokou kapacitou

500 €

základné vybavenie kuchyne (náradie)

300 €

(po základnej stabilizácii)

roky

1 odborný
pracovník

SOŠ alebo
dlhodobá prax

1 pomocný
pracovník

dlhodobá prax

potrebné základné vybavenie kuchyne
(umývací stôl, pracovné stoly a pod.)

2 000 €

drobné pracovné náradie a pomôcky pre umývanie, upratovanie

200 €

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti

základné suroviny (múka, droždie,
bylinky, orechy, vajcia a pod.)

150 €

súkromné osoby

registračná pokladnica

250 €

obce
maloobchodná sieť

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
postupné kvantitatívne i kvalitatívne
rozširovanie prevádzky, počtu
zamestnancov, sortiment výrobkov,
okruh odberateľov, technológií (podľa
výrobného programu) a pod.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

služby

celé územie
Slovenska

živnosť

poznámky a komentáre
garancia za služby deklarovaná obcou

+
schopní a skúsení zamestnanci
+

ZÁHRADNÍCTVO

estetické cítenie a vzťah k prírode

úprava zelene a trávnikov, výsadba kvetov a drevín
+
pomocné práce v záhrade
+
estetizácia záhrad, verejných priestranstiev a starostlivosť o parky
+
kosenie ihrísk

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

400 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

základné záhradnícke náradie a náčinie

200 €

pracovné a ochranné pomôcky

100 €

motorová kosačka

100 €

(po základnej stabilizácii)

roky

1 odborný
pracovník

SOŠ,
príp. vhodná prax

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti

1 pomocný
robotník

kvalifikácia nie je
nutná, potrebná
prax a zaškolenie

ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
súkromné osoby
obce
podnikateľské prevádzky
školy

vhodné postupné rozširovanie
činnosti a na to nadväzujúce
personálne obsadenie – vytváranie
komponentov záhrad, realizácia
jazierok a fontán, hnojenie, úprava
pôdy a výsadba zeleniny, realizácia
prvkov záhradnej architektúry a pod.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

remeselná
činnosť

vidiek, prímestské
oblasti

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

STOLÁRSTVO
výroba záhradného nábytku,
výroba včelích úľov, psích búd,
kotercov a pod.

vhodné priestory
pre prevádzku dielne

+

skladové priestory
pre materiál a výrobky

+

možná spolupráca s miestnymi výtvarníkmi,
spojitosť umenia a technológií – atraktivita hand made produktov

pozemok/dvor

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

6500 €

2

roky

(mimo THP pracovníkov)

základné stolárske vybavenie (vŕtačka, prac. stôl,
uťahovačka, priamočiara píla, pokosová píla)

2 000 €

cirkulár a hobľovací stôl, reťazová píla

2 300 €

základný spojovací materiál

200 €

základný materiál (drevo – surovina, polotovary)

2 000 €

(po základnej stabilizácii)

2

1 odborný
pracovník

SOŠ

1 pomocný
pracovník

bez kvalifikácie
(dobrá manuálna
zručnosť)

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obyvatelia domov s dvormi
a záhradami
záhradkári
chovatelia

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
v prípade úspechu rozširovanie
prevádzky, portfólia a personálu,
nákup nových technológií

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

remeselná
činnosť

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

VÝROBA PRODUKTOV
Z DREVA
drobná drevovýroba, výroba
suvenírov, úžitkových predmetov
a hračiek

vhodný objekt pre prevádzku dielne

+

skladové priestory
pre materiál a výrobky

vhodné pre kombináciu s inými činnosťami, podľa zdrojov a podmienok

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

4500 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

základné stolárske vybavenie (vŕtačka, prac. stôl,
uťahovačka, priamočiara píla, pokosová píla)

1 500 €

cirkulár a hobľovací stôl

200 €

základný spojovací materiál

800 €

základný materiál (drevo – surovina, polotovary)

2 000 €

(po základnej stabilizácii)

roky

1 odborný
pracovník

SOŠ

1 pomocný
pracovník

bez kvalifikácie
(dobrá manuálna
zručnosť)

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
maloobchodné
a veľkoobchodné siete
predajne suvenírov
firmy a prevádzky používajúce
prezentačné materiály

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
v prípade úspechu rozširovanie
prevádzky, portfólia a personálu,
nákup nových technológií,
rozširovanie sortimentu výrobkov

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť

poznámky a komentáre

STAVEBNÍCTVO
zemné a výkopové práce,
pomocné stavebné práce,
realizácia oplotenia

mobilita

+

fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

vhodné pre kombináciu s inými činnosťami, podľa zdrojov a podmienok
+
pri rozširovaní činnosti zmena na formu s.r.o.

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

2400 €

5

1

(mimo THP pracovníkov)

automobil

1 500 €

pracovné náradie (čakany, lopaty, fúriky)

300 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

základné stavebné náradie (lopaty, kelne, varechy, vedrá)

300 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 vedúci
pracovník

prax, kvalifikácia
staveb. vítaná,
nie však nutná

4 pracovníci

bez kvalifikácie, min.
jeden s vodičským
oprávním

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obce
individuálni stavebníci
stavebné firmy

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
vhodné postupným dovybavením
technickými pracovnými prostriedkami
napr. pneumatické kladivo (2000€),
vibračné dusadlo (2500€), zemný
vrták (900€), el. miešadlo (200€),
bubnová miešačka prenosná (250€)

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť

poznámky a komentáre
mobilita

STAVEBNÍCTVO
betonárske práce,
realizácia oplotenia

+

fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

možná kombinácia s inými činnosťami, podľa zdrojov a podmienok
+
pri rozširovaní činnosti zmena na formu s.r.o.

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

6800 €

5

roky

(mimo THP pracovníkov)

automobil s ťažným zariadením

3 000 €

prívesný vozík

500 €

(po základnej stabilizácii)

2

1 vedúci
pracovník

prax, kvalifikácia
staveb. vítaná,
nie však nutná

4 pracovníci

bez kvalifikácie, min.
jeden s vodičským
oprávním

pracovné náradie (čakany, lopaty, fúriky, vedrá, vane)

600 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

elektr. miešadlo

200 €

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti

bubnová miešačka

1 200 €

obce

šalovacie dielce/dosky

1 000 €

individuálni stavebníci
stavebné firmy

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
rozširovanie činnosti, s tým spojené
rozširovanie vozového parku, náradia,
technického zabezpečenia a personálu

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

STAVEBNÍCTVO/SLUŽBY
prenájom a konštrukcia lešenia

skladové priestory
pre konštrukčné prvky

+

fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

lukratívna a veľmi vyhľadávaná činnosť
+
z dôvodu malej vyťaženosti pracovníkov počas kompletnej pracovnej
doby (počas mesiaca), vhodné kombinovať s inými činnosťami

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

8300 €

3

1

(mimo THP pracovníkov)

automobil s ťažným zariadením

3 000 €

prívesný vozík

500 €

rámové fasádne lešenie

4 000 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

ostatné náradie

500 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 vedúci
pracovník

SOŠ

2 pracovníci

bez kvalifikácie, min.
jeden s vodičským
oprávním

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obce
individuálni stavebníci
stavebné firmy
organizácie a inštitúcie

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
kvantitatívne rozširovanie činnosti, s tým
spojené rozširovanie vozového parku,
konštrukčných prvkov a personálu

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

STAVEBNÍCTVO
murárske a obkladačské práce

mobilita

+

fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

pri relatívne rovnakých vstupných nákladoch možnosť zamestnania
viacerých zamestnancov – podľa množstva kontrahovaných prác
+
vhodnosť kombinácie s inými činnosťami stavebníctva
+
nevyhnutnosť kvalifikovaných pracovníkov

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

3200 €

3

2

(mimo THP pracovníkov)

automobil

1 500 €

pracovné náradie (základné murárske náčinie)

500 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

ostatné náradie (miešadlo, vedrá, vane, meracie zariadenia)

500 €

rezačka obkladov a dlažieb

400 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 vedúci
pracovník

SOŠ

2 pracovníci

SOŠ, alebo
dlhodobá prax

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obce
individuálni stavebníci
stavebné firmy
organizácie a inštitúcie

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
kvantitatívne i kvalitatívne rozširovanie
prevádzky remesla, posilnenie
kompetencií pre špecializované činnosti
ako napríklad kamenomurárstvo
a murovanie „na sucho“.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

STAVEBNÍCTVO
tesárske práce,
výstavba altánkov
a záhradných stavieb

objekt pre výrobu a montáž
konštrukcií, impregnáciu a pod.

+

pozemok

pri relatívne rovnakých vstupných nákladoch možnosť zamestnania
viacerých zamestnancov – podľa množstva kontrahovaných prác
+
vhodnosť kombinácie s inými činnosťami stavebníctva
+
nevyhnutnosť kvalifikovaných pracovníkov

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

6700 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

(po základnej stabilizácii)

rok

základné tesárske/drevárske vybavenie (vŕtačka, uťahovačka,
priamočiara píla, okružná píla, brúska, el. hoblík)

3 500 €

1 majster

SOŠ

reťazová píla

600 €

1 pomocný
robotník

SOŠ, alebo
potrebná prax

základný spojovací materiál

300 €

základný materiál (drevo – surovina, polotovary)

2 000 €

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

obce
individuálni stavebníci
záhradkári
špecializované typy
predajní v exteriéroch

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pri dostatočnej stabilizácii nákup
nových technológií (cinkovacích strojov,
lisovacích zariadení a pod.) jedná sa
však už o vysokoprofesionálne a teda
aj veľmi finančne náročné technológie

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre
fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

STAVEBNÍCTVO
klampiarske práce,
pokrývačské práce
a oprava striech

+

skladové priestory pre
konštrukčné prvky

pri relatívne rovnakých vstupných nákladoch možnosť zamestnania
viacerých zamestnancov – podľa množstva kontrahovaných prác
+
vhodnosť kombinácie s inými činnosťami stavebníctva
+
nevyhnutnosť kvalifikovaných pracovníkov

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

2200 €

2

2-3

(mimo THP pracovníkov)

ohýbačka na plech

900 €

tvarovačka plechu

300 €

drobné klampiarske náčinie a náradie

200 €

uťahovačka, brúska, rezačka

500 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 majster

SOŠ

1 pomocný
robotník

SOŠ, alebo
potrebná prax

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obce
individuálni stavebníci
stavebné firmy
organizácie a inštitúcie

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
pri dostatočnej stabilizácii prevádzky
vhodnosť rozširovania činnosti
o špecializované práce typu
pokládanie šindľových striech,
lexan a iné moderné materiály

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

STAVEBNÍCTVO
výstavba komínových systémov,
krbov a pecí

fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

+
+

kvalifikovanosť pracovníkov
objekt na prevádzku

lukratívna a veľmi vyhľadávaná činnosť
+
špecializovaná činnosť vyžadujúca certifikované vzdelávanie

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

1300 €

2

1

(mimo THP pracovníkov)

pracovné náradie (základné murárske náčinie)

500 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

ostatné náradie (miešadlo, vedrá, vane, meracie zariadenia)

500 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 majster

SOŠ + certifikované
školenia

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti

1 pomocný
robotník

SOŠ, alebo
dlhodobá prax

ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
individuálni stavebníci
stavebné firmy

pri dostatočnej stabilizácii prevádzky
vhodnosť rozširovania činnosti
o špecializované práce typu výstavba
atypických štýlových pecí, krbov,
záhradných krbov, sušiarní a pod.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

stavebníctvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

fyzická zdatnosť, zručnosť
a prax pracovníkov

+
+
priestory vhodné pre zváračskú dielňu
+

STAVEBNÍCTVO
zváranie a výroba
komponentov z kovu

kvalifikovanosť pracovníkov

exteriérové priestory potrebné pre
kovovýrobu a uskladnenie materiálu

lukratívna a veľmi vyhľadávaná činnosť
+
špecializovaná činnosť vyžadujúca certifikované vzdelávanie

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

1400 €

2

1

(mimo THP pracovníkov)

kotúčová píla na kov

300 €

zváračka CO2 a príslušenstvo

700 €

uhlová brúska

100 €

ochranné pomôcky (obuv, odev, rukavice, iné)

300 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 zvárač

SOŠ + certifikované
školenia

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti

1 pomocný
robotník

SOŠ, alebo
dlhodobá prax

ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obce
individuálni stavebníci
stavebné firmy
organizácie a inštitúcie

pri dostatočnej stabilizácii prevádzky
vhodnosť rozširovania činnosti
o špecializované práce typu kováčstvo,
podkúvačstvo, výroba oplotení a pod.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

Sušenie bylín
a ovocia

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

SUŠENIE BYLÍN A OVOCIA

objekt vhodný pre prácu
s potravinami

+

skladové priestory pre
suroviny a produkty

–

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

16300 €

2

1

(mimo THP pracovníkov)

elektrická sušička ovocia

10 000 €

baliacie zariadenie

5 000 €

krájačka ovocia

1 000 €

pracovné a ochranné pomôcky

300 €

1 vedúci
pracovník
1 pomocný
pracovník

(po základnej stabilizácii)

rok

vhodné vzdelanie
v oblasti
potravinárstva
bez kvalifikácie

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
zákazníci na lokálnom trhu
firmy špecializované na výkup
sušených bylín a ovocia
maloobchodná sieť

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti
ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja
za predpokladu rozbehnutia činnosti, vhodné rozširovať prevádzku o iné
činnosti súvisiace s konzerváciou
potravín (zaváranín, džemov, kandizovaného ovocia a pod.), spolu s personálnym, technologickým a priestorovým rozširovaním prevádzky.

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

spracovanie
dreva

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre
objekt vhodný pre prácu
s potravinami

VÝROBA EKOPALIVA
výroba drevoštiepky
a peletiek

+

skladové priestory pre
suroviny a produkty

činnosť perspektívna a výrazne rozvojová, za predpokladu postupného
prechádzania obcí na vykurovanie štiepkou alebo peletkami. Pri
vykurovaní obecných budov, úradov, škôl a pod., výrazná úspora
financií obcí do réžie budov, popri tvorbe pracovných miest.

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

29500 €

3

1

(mimo THP pracovníkov)

štiepkovač

15 000 €

zariadenie na výrobu peletiek

13 000 €

váha, zváračka vriec

1 000 €

ochranné pomôcky a náradie

500 €

(po základnej stabilizácii)

rok

1 vedúci
pracovník

vhodné SŠ
vzdelanie

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti

2 pomocní
robotníci

bez kvalifikácie,
avšak so zaškolením na činnosť

ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj činnosti, finančný odhad ďalších techn.,
technolog. (príp. iných) prostriedkov,
potrebných pre rozvoj činnosti, počet zamestnancov subjektu v štádiu
rozvoja, potrebná kvalifikácia zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
obce
individuálni odberatelia
firmy a organizácie

pri rozvinutí činností vhodné ďalšie rozširovanie technológií a zariadení napr.
o traktor, vlečku, menší mobilný štiepkovač, motorové píly a pod. Za tohto predpokladu možné aj personálne rozširovanie

základné predpoklady
pre započatie činnosti

typ činnosti

vhodné prostredie

odporúčané organizačné zastrešenie

včelárstvo

vhodné pre všetky
lokality Slovenska

živnosť / s.r.o.

poznámky a komentáre

POĽNOHOSPODÁRSTVO
chov včiel a výroba včelích
produktov

priestor pre osadenie úľov

+

prístrešok, drobný objekt pre
uskladnenie pomôcok a výrobu

–

nutné technické a technologické (prípadne iné) prostriedky
a odhad finančných vstupov

nevyhnutných počet
a kvalifikácia zamestnancov

odhad obdobia
reálneho pre ďalší rozvoj

4300 €

3

roky

(mimo THP pracovníkov)

30 úľov

2 100 €

30 včelích rodín

1 500 €

základné včelárske vybavenie, oblečenie, nástroje

700 €

(po základnej stabilizácii)

2

1 včelár

špecializovaná
škola, príp. kurz

možnosti ďalšieho rozvoja
podnikateľskej činnosti

1 pomocník

praktické
zaškolenie

ďalšie techn., technolog. (príp. iné)
prostriedky potrebné pre rozvoj
činnosti, finančný odhad ďalších
techn., technolog. (príp. iných)
prostriedkov, potrebných pre rozvoj
činnosti, počet zamestnancov subjektu
v štádiu rozvoja, potrebná kvalifikácia
zamestnancov subjektu v štádiu rozvoja

kľúčoví odberatelia
produktov činnosti
zákazníci na lokálnom trhu
firmy špecializované na
výkup včelích produktov
maloobchodná sieť

za predpokladu dobrého rozbehnutia
prevádzky možné technologické
dovybavovanie a modernizácia,
ako aj rozširovanie včelstva.

EPIC je jednou z najväčších a najrešpektovanejších neziskových organizácií
v Austrálii pracujúcich v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí
znevýhodnených na trhu práce. Má viac ako 20-ročnú históriu a prostredníctvom svojich 400 zamestnancov ročne asistuje vyše 10 000 klientom s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia a marginalizácie pri uplatnení sa na otvorenom
trhu práce.
EPIC v roku 2012 otvoril svoju prvú dcérsku organizáciu v Európe, ktorou je
nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave. K tomuto rozhodnutiu došlo
na základe predchádzajúcich skúsenosti EPICu s viacerými organizáciami na
Slovensku. Spolupráca sa týkala najmä tém zameraných na skvalitňovanie služieb zamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti pre ľudí so zdravotným alebo
mentálnym znevýhodnením. Táto spolupráca prebiehala na neformálnej báze
a bola hradená z prostriedkov EPIC.
Ambíciou EPICu na Slovensku je
• aktívne poskytovať individualizované služby zamestnanosti určené pre znevýhodnené skupiny,
• ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín,
• iniciovať a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni,
• zvyšovať povedomie o zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia.
Nezisková organizácia EPIC je členom Americkej obchodnej komory a siete Social Innovation Europe.
Viac informácií: www.epic.org.au

Social Bussines Earth (SBE) je „organizácia sociálneho podnikania“ registrovaná vo Švajčiarsku podľa novovzniknutého zákona o sociálnom podnikaní.
SBE aj tento zákon predstavujú prienik medzi podnikateľským prostredím
a riešením spoločenských problémov, ktoré sú doménou najmä neziskového
sektora. SBE vytvára nástroje, ktorými možno finančne investovať do projektu
na riešenie spoločenského problému. Vložená investícia je investorovi splatená, investor však nemá žiaden zisk. Akýkoľvek zisk je investovaný do ďalších
projektov. Vzhľadom na svoju podstatu SBE podporuje len také projekty a iniciatívy, ktoré prinášajú spoločenský prospech, ich existencia však nie je podmienená darmi a dotáciami. Zámerom SBE je podporovať riešenia, ktoré sú
finančne samoudržateľné, čiže možno ich považovať za sociálne podnikanie.
Medzi hlavné aktivity SBE patrí:
• poskytovanie expertízy v oblasti finančne udržateľného sociálneho podnikania,
• realizácia workshopov určených pre školy a ďalšie organizácie,
• organizovanie podujatí podporujúcich misiu SBE,
• vytváranie Fondu sociálneho podnikania,
• vytvorenie podnikateľského inkubátora.
SBE patrí do medzinárodnej siete organizácii, ktoré pracujú v úzkom kontakte
s nositeľom Nobelovej ceny za mier profesorom Muhammadom Yunusom.
Viac informácií: www.socialbusinessearth.org

