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Bruntál 

 

 

Logo vaší společnosti vložíte 

na snímek následujícím 

způsobem: 

 

• V nabídce Vložit vyberte 

příkaz Obrázek. 

• Najděte soubor s logem své 

společnosti. 

• Klepněte na tlačítko OK. 

 

Velikost loga změníte 

následujícím způsobem: 

 

• Klepněte tlačítkem myši 

uvnitř loga. Na obvodu loga 

se objeví čtverečky nazývané 

úchyty. 

• Pomocí těchto úchytů lze 

změnit velikost objektu. 

• Pokud před použitím úchytů 

podržíte stisknutou klávesu 

SHIFT, budou zachovány 

poměry objektu. 
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Stavby – chodníky a komunikace 

• První rekvalifikace v 

roce 2003 

• Doposud opraveno 

více než 10 tis. m² 

• Sezónní práce pro 

cca 10 osob 

• Přenositelnost 

projektu 
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Stavební práce – bytový viladům 

Praha 
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Stavba rodinného domu 
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Malé technické služby 

 

• Zapojení místních obyvatel do úklidu a 

údržby životního prostředí v bezprostředním 

okolí místa, kde žijí. 

 

• Spolupráce s vedením města Bruntál při 

zajištění dostatečného množství práce 
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Malé technické služby 

• Úklid černé skládky, odklízení větví po silné vichřici 
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Malé technické služby 

• Pokosy prováděné MTS 
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Zelená dílna 

• Tvorba pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postižením s kumulací 

sociálních znevýhodnění 

• Ekologická recyklace odpadního 

elektrického a elektronického zařízení 

• Vznik v červenci 2005 

• Transformace do s.r.o. v roce 2009 
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Sekce Zelená dílna - vznik 

 
• Zelená dílna vznikla 13. 

července 2005 

 

• Zaměstnáno je celkem 40 

osob se zdravotním 

postižením s kumulací 

sociálních znevýhodnění 

 

• Transformace do s.r.o. v 

roce 2009 
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Zelená dílna 

• Řezání skla obrazovek 
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Zelená dílna 

• Ruční demontáž elektrospotřebičů 
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Správa bytů 

• Správa soukromého bytového domu Dlouhá 

12 – 18 

• 45 rodin, 26 dětí do 6 let, 52 dětí a mládeže 

ve věku 7-26 let, 

53 dospělých nad 

26 let 

 



Cíle pro jednotlivé 

aktéry 

• Nájemníkům zajistit lepší a jistější 

bydlení. 

• Majitelům zajistit malý, ale garantovaný 

výnos 

• Městu Bruntál zajistit kontrolu, aby do 

domu nebyly nekontrolovaně 

sestěhováni problémový Romové z 

okolních měst a obcí.  
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Co je sociálně 

podnikatelský přístup? 

 

• Snahou je dosažení logického 

přerozdělení zdrojů. 
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Co je komunitní práce? 

 Vytvoření samosprávy s účasti zástupců 

obyvatel. Nájemníci se podílejí na 

spolurozhodování (jaké opravy se 

budou realizovat, komu přidělit byt atd.) 

    

   Realizování společných brigád, úklidů. 

 

• Navázání přímé komunikace mezi 

nájemníky a institucemi města. 
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Rozloučení 

• Děkuji za pozornost 

 
    Prezentoval: 

    Mgr. Jozef Baláž 
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