Naše společnost se hlásí k sociálnímu podnikání, principy sociálního podnikání máme
zakotveny ve společenské smlouvě zveřejněné na www.justice.cz.
Konkrétně naplňujeme charakteristiky sociálního podnikání takto:
Rozdělení zisku a naplňování principů fungování sociálního podniku:
Společnost bude reinvestovat vždy více než 50 % (slovy padesát procent ) (51% - 100%) (slovy padesát jedna
až jedno sto procent ) zisku do rozvoje a zkvalitnění svého sociálního podnikání. Konkrétně bude investováno
zejména do dalšího vzdělávání zaměstnanců, například školení a kurzy obsluhy tiskařských strojů a zařízení,
školení v oblasti DTP, grafiky, softwarových grafických aplikací, používání PC a dále do lepšího pracovního
prostředí a podmínek práce (zaměstnanecké benefity, připojištění různého charakteru).
Odstavec výše znamená, že vlastníci si nebudou vyplácet dividendy vyšší než 50% zda-li vůbec. Vlastníky
Centra služeb Broumov s.r.o. jsou nezisková organizace Agentura pro rozvoj Broumovska, který by je jako
příjemce dividendy mohla použít jen na účel svého vzniku a tím je rozvoj Broumovska a druhým je IKF
Broumovsko s.r.o. Záměrem této firmy je investovat na Broumovsku a vytvářet zde pracovní místa v různých
oborech činností. Dá se tedy říci, že 100% kladného hospodaření firmy jde na podporu regionu. V roce 2019 byl
vytvořen zisk ve výši 358 tis. Kč a o jeho využití ještě nebylo rozhodnuto.
Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích – (společníci IKF
Broumovsko s. r.o. 51 % a Agentura pro rozvoj Broumovska 49 %),
a) Společensky prospěšný cíl společnosti
Společensky prospěšným cílem společnosti je zaměstnávat a integrovat osoby sociálně vyloučené na trhu práce
a reinvestovat většinu dosaženého zisku do rozvoje sociálního podniku nebo rozvoje zaměstnanosti v regionu.
b) Zaměstnávání osob z cílových skupin
Minimálně 30 % (slovy třicet procent ) pracovních míst bude obsazováno osobami z cílových skupin. Cílovými
skupinami jsou: osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o osobu blízkou, osoby opouštějící výkon
trestu odnětí svobody, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mladí dospělí.
V roce 2020 Zaměstnáváme 12 osob, z toho 8 jsou osoby z cílových skupin. Podíl znevýhodněných osob dle
přepočtených úvazků je aktuálně 50%.
a) Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce a způsob jejich zapojení do firemních procesů
Společnost bude vytvářet vhodné podmínky pro činnost zaměstnanců z cílových skupin (například umožnění
více přestávek v práci, v případě potřeby bezbariérově vybavené pracoviště tiskařského centra služeb,
denní místnosti pro obsluhu, zájem o problémy zaměstnanců, naslouchání potřebám zaměstnanců, a z nich
vyplývající upravování pracovních směn a podobně). Potřeby zaměstnanců a jejich spokojenost budou probírány
na pracovních poradách, které se konají minimálně jednou měsíčně. Společnost poskytuje zaměstnancům
potřebné vzdělávání, loni bylo zaměřené na tiskařské techniky a dokončovací práce, psychosociální podporu
či poradenství, které řeší dle potřeba PhDr. Petr Kratochvíl. Jelikož je převážná část lidí v kategorii zdravotního
postižení, řeší se převážně problematika ergonomie práce za pomoci odborníků z oboru a pracovní návyky.
Podnikatelský záměr sociálního podniku „Centrum služeb Broumov“ bude realizován především v Broumově.
Společnost i její zaměstnanci si uvědomují, že dobrou praxí přispívají k budování špičkové kultury provozu
s kolegy se znevýhodněním. Zaměstnanci vedle podpory jejich osobního rozvoje a integrace mají běžné
zaměstnanecké benefity.
b) Spolupráce s místními „stakeholdery“, uplatňování principu lokalizace
Společnost bude spolupracovat s příslušným úřadem práce, Městem Broumov a dalšími městy a obcemi
v regionu na výběru pracovníků z cílových skupin. Společnost bude svou cenovou politikou podporovat další
rozvoj organizací se zaměřením na regionální rozvoj a sociální služby v regionu Broumovsko. Společnost
dbá na to, aby svým příběhem inspirovala a přispívala ke změně společenského klimatu v regionu. Je pro
nás radostí, že zde funkční tiskárna opět funguje. Společnost spolupracuje s opět s Městem Broumov,
neziskovým organizacemi v rámci iniciativy o kulturou tažený rozvoj. Jedná se o neziskové organizace jako
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.ps., Za poklady Broumovska o.p.s. a tiskárny jim poskytuje své
služby z výhodnějších podmínek. Skrze svého spoluvlastníka Agenturu pro rozvoj Broumovska přispívá tiskárna
také k vizi sebevědomého města (Broumov) a regionu.
c) Enviromentální odpovědnost
Společnost svou činností minimalizuje dopad na životní prostředí. Provoz tiskárny je certifikován pro shodu
s předpisy PEFC (c-o-c), což je po tiskárnu používající papíry důležitý aspekt fungování. Není nám totiž jedno,
jak se hospodaří v lesích. Další opatření jsou standardní a týkají se zkracování logistických procesů, například
optimalizace závozů materiálu (resp. Snížení počtu závozů). Třídění odpadu považujeme už za samozřejmé. Pro
zbytkový papír (ořezy) hledám uplatnění, třeba v rámci výtvarných programů našich partnerů.

