Principy sociálního podnikání
Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5
znaků/principů sociálních podniků: společensky-prospěšný cíl, sociálně prospěšný cíl, ekonomický
prospěch, environmentální prospěch a místní prospěch.
Společensky-prospěšný cíl
S. p. Madlenka zaměstnává 87% lidí znevýhodněných na volném pracovním trhu. Většina
zaměstnanců Madlenky jsou lidé s psychickým onemocněním, ale máme i zaměstnance s fyzickým
znevýhodněním.
Sociálně prospěšný cíl
Spolupracujeme s Úřadem práce v Písku, máme vymezeno až osm chráněných pracovních míst.
Zaměstnanci se podílejí na chodu podniku, rozhodování o náplni práce i o technologických postupech
výroby. Zaměstnance pravidelně informujeme o výsledcích hospodaření podniku, častým doptáváním
na jejich potřeby získáváme potřebnou zpětnou vazbu, tak abychom při fungování podniku zohlednili
specifika spojená s nemocí.
Ekonomický cíl
Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. Udržujeme stabilní
nabídku zboží, kterou průběžně doplňujeme a obměňujeme. Během prodejních akcí a prodeje
prostřednictvím e-shopu zjišťujeme u zákazníků, jak jsou s našimi výrobky spokojeni a při plánování
zakázkové výroby dopodrobna konzultujeme finální podobu výrobku se zadavatelem. Pro naše
pracovní pozice máme stanovenou náplň práce i pravidla práce v dílně.
Environmentální a místní prospěch
Tam, kde to druh výrobku umožňuje, využíváme recyklované materiály. Spolupracujeme s místní
neziskovou organizací Nepotřebné věci, která je naším největším dodavatelem použitých textilií. Pro
bezobalový obchod v Písku vyrábíme nákupní tašky z papírových pytlů a šijeme sáčky z recyklovaných
látek. Odpad při výrobě dárkových krabiček zpracováváme jako bižuterní šperky. Pokud šijeme
látkové nákupní sáčky z nové látky, volíme bavlnu v bio kvalitě s certifikátem GOTS, který garantuje
ekologickou výrobu i férové pracovní podmínky. Samozřejmostí je důsledné třídění odpadu a
používání úsporných žárovek.
Všichni naši zaměstnanci jsou místní obyvatelé. Prací u nás se začleňují do běžného života místní
komunity, například při pořádání výtvarných dílen pro děti, nebo při prodejích na místních
konferencích a jiných společenských či prodejních akcích. Pravidelně se zúčastňujeme farmářských
trhů v Bavorově, Strakonicích a Milevsku. Materiál pro naši výrobu nakupujeme především u
místních obchodníků: Korálkárna za vodou, Velkoobchod Češek, Papírnictví Libuše Louženské.

