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Cíle projektu  
Hlavním cílem bude zaměstnat osoby ze znevýhodněných cílových skupin, zvýšit jejich kvalifikaci a 
umožnit jim návrat na trh práce a připravit je na udržení získaného pracovního místa. Účastníci 
podporované cílové skupiny budou etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí. V rámci projektu vytvoříme celkem 5 nových pracovních míst, z nichž min. 3 pracovní místa 
budou vytvořena pro cílovou skupinu. Na nová místa budou přijaty osoby z řad podporovaných 
cílových skupin v minimálním počtu 60%. Tyto osoby budou podpořeny intenzivními kurzy jak v 
teoretické tak v praktické části. Účastníci budou pracovat v provoze v oblasti zpracování a prodeje 
ovoce. Projekt CS zvýší kvalifikaci, zabrání sociální izolaci, pomůže získat dlouhodobé zaměstnání. 

Cílové skupiny 
Do projektu bude zapojena cílová skupina: etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí. Cílová skupina bude doložena čestným prohlášením od pomáhající 
organizace o příslušnosti k cílové skupině. 
Přínos pro cílovou skupinu koresponduje s výstupy projektu: 
1) vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu 
2) školení cílové skupiny (získání či zvýšení potřebných znalostí, schopností a dovedností, praxe) 
3) odborné poradenství 
4) motivace cílové skupiny (sebejistota, pocit užitečnosti) 
5) umožnit návrat do většinové společnosti a na trh práce a zlepšit životní podmínky cílové skupiny 
6) obnova pracovních návyků 
7) zapojení se do běžného života 
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Průběh projektu 
K 1. 9. 2011 byl projekt zahájen a probíhá nábor zaměstnanců vč. CS. Jednáme z ÚP, zástupci obce 
Velká Kraš a neziskovými organizacemi o možných kandidátech. Od října 2011 dojde k zaměstnání 5 
zaměstnanců a jejich zaškolení na řešení konfliktů a firemní kulturu. Zaměstnanci budou vykonávat 
činnosti spojené s výrobou a obchodem v oblasti zpracování ovoce a bylin. Dojde k podpoře 
demokratického rozhodování CS, a to následujícím způsobem: 

 CS se bude podílet na plánování postupů práce, 
 bude zapojena do aktivního vyhledávání nových zákazníků 
 bude mít rozhodovací právo ve strategických otázkách (rozšíření, transformace společnosti, 

vstup na nové sousedící mikroregiony, nákup nových technologií či obnova stávajících). 
V průběhu projektu bude také podpořena marketingová činnost výrobu bloků, tužek, inzerci 
v periodikách a za pomocí webových stránek. Na závěr projektu bude projekt vyhodnocen na 
závěrečné konferenci, kde bude poskytnuta tisková zpráva.  

Výsledky projektu 
 

Výsledkem projektu bude: 
- Zaměstnání zaměstnanců VS Rychleby z CS v počtu 3 (Etnické menšiny a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí) 
- Podpořit 2 organizace, tj. žadatele VS Rychleby a partnera A&D Klásek, s.r.o. 
- Zaškolit 2 x 3 osoby v oblasti řešení konfliktů a firemní kultury 
- Vytvoření případové studie 

Mezinárodní spolupráce 
V současnosti připravujeme projekt mezinárodní spolupráce, kde hlavním cílem zintenzivnění 
mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Spolupráce je konkrétně 
zaměřena na adaptaci zahraničního know-how v oblasti tvorby a realizace vzdělávacích programů pro 
osoby z cílových skupin projektu, kteří chtějí začít podnikat v sociální ekonomice. Chceme zaplnit 
mezeru v nabídce dalšího vzdělávání, kdy v ČR absentuje všestranná příprava pro malé a střední 
podnikatele v oblasti sociálního podnikání. 
Specifické cíle projektu: 
1) Adaptace 2 vzdělávacích programů zahr. partnera na podmínky českých cílových skupin. 
2) Pilotní otestování vzdělávacích programů. 
3) Zapracování získaných zkušeností a zpětné vazby. 
4) Předložení programů k akreditaci. 

HMG 
 

Začátek realizace projektu: 1. 9. 2011 
Konec realizace projektu: 31. 5. 2013 

Popis projektu 
Velká Kraš je zařazena v Analýze sociálně vyloučených romských lokalit v ČR, cílem společnosti VS 
Rychleby s.r.o. je zaměstnat osoby z romských komunit zejména z obce Velká Kraš, a jejich postupná 
socializace a začlenění těchto osob do pracovního procesu. Dalším důvodem pro realizaci projektu je 



 
jasná podpora projektu ze strany obce Velká Kraš. Projet je určený zejména pro cílovou skupinu 
"osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením" v Regionu Jesenicko.  
 
V rámci projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bude společně s 
investičním projektem z IOP vytvořit 5 nových pracovních míst. Na nová místa budou přijaty osoby z 
řad uchazečů z podporovaných CS v minimálním počtu 60%. Zaměstnanci budou poskytovat služby a 
podílet se na výrobě nových produktů se značkou VS Rychleby.  
 
Poskytované služby: prodej vlastních výrobků v podnikové prodejně a nabídka zpracování ovoce 
místním drobným pěstitelům a to především moštováním za základní poplatek, případně 
pasterizování a balení šťáv, pokud se nerozhodnou přebytky rovnou odprodat. 
 
Výrobky VS Rychleby: balené ovocné šťávy, sušené byliny a sušené ovoce a lesní plody, které mohou 
být určeny k prodeji ve velkém balení k dalšímu zpracování u specializovaných zpracovatelů ale 
především je záměrem vyrábět vlastní produkty, a to balené sušené ovoce, ovocné a bylinné čaje 
nebo čajové směsi a pod vlastní značkou je uvádět na trh jak prostřednictvím podnikové prodejny, ta 
prostřednictvím smluvních prodejců v obchodech v okolí nebo ve spolupráci s místními obchodními 
družstvy nebo velkoprodejnami. 
 
Klíčovým nástrojem pro dosažení cílů je podnikatelský plán, ve kterém jasně definujeme postup k 
dosažení cílů. Uzavřeli jsme partnerství s již realizovaným SP A&D Klásek a dále dohody s odběrateli, 
kteří zajistí udržitelnost projektu. Aktivity bude realizovat tím pracovníků, který má zkušenosti s 
podobnými projekty a který bude spolupracovat s pomáhající organizací ESTER a s partnerem 
projektu. 

Partner projektu  
 

Firma A & D KLÁSEK spol. s r.o., (IČ: 25029061, sídlo Liběšice 102) 
 
Dosavadní spolupráce se společností A &D KLÁSEK spol. s r.o., byla zaměřena na přípravu 
projektového záměru. Na základě jich zkušeností jsme zvolili HMG projektu, způsob zapojení CS, 
získali jsme informace o zkušenostech s místní CS. Byla uzavřená dohoda o partnerství, jejímž 
předmětem je především předávání zkušeností s obdobnou cílovou skupinou, po nástupu jejich 
příslušníků do zaměstnání a zkušenosti z průběhu školení nových zaměstnanců, jakož i další 
zkušenosti ze zakládání sociálního podniku a první zkušenosti z jeho provozu zejména s náborem, 
motivací CS. 
 


