
Podnik

s unikátním 

sociálním 

konceptem.



Etincelle, o.s. je sociálním podnikem, který vznikl v roce 2005, 

a jejímž cílem je podpora lidí s mentálním postižením. 

Etincelle, o.s. (čti „Etánsel“) zaměstnává v současnosti 70 lidí, z 

toho 57 osob se zdravotním postižením.

V oblasti sociálního podnikání patří naše skupina Etincelle

se 200 zaměstnanci a pěti sociálními firmami mezi 

nejvýznamnější zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a 

je poskytovatelem výrobků a služeb formou náhradního 

plnění. 

Kdo jsme a kam jdeme…



V rámci skupiny firem Etincelle provozujeme síť bister a kaváren, do kterých dodáváme řadu 

produktů vlastní výroby. Teplá jídla, kávu, koláče, limonády i plněné bagety. 

Týdně máme v našich gastroprovozech téměř 10.000 platících zákazníků. 

Zvítězili jsme ve výběrových řízeních na provoz bister do firem ČEZ a PricewaterhouseCoopers.

Zajišťujeme catering pro firemní akce v rámci budov, kde tyto firmy sídlí.  Letos jsme otevřeli 

zahradní bistro a kiosek v Praze v Domově Palata (Park Café Palata) a kavárnu v prodejně 

Kytary.cz. Nedávno jsme zvítězili i ve výběrovém řízení na provozovatele bistra v sídle 

Ministerstva práce a sociálních věcí.  

V Kladně máme vlastní pekárnu, která vyrábí denně pro naše provozovny i pro dalších cca 30 

odběratelů sortiment cca 60 druhů výrobků. Pečivo nezamrazujeme. Výhodou může být i to, že 

pečivo nepřekupujeme, je tedy levnější pro finálního zákazníka.

Kdo jsme a kam jdeme…



Naše kavárny a bistra



Aktuálně provozujeme:

Duhová Kavárna, ČEZ centrála – Praha 

Bistro v PWC, PricewaterhouseCoopers - Praha
Kavárna Mezi Řádky – Praha 

Bistro Mezi Řádky – Filozofická fakulta UK, Praha 

Park Café Palata / Kiosek Palata – Praha

ON AIR Café – kytary.cz Praha 

Kavárna Bez konce –Kladno

Bistro ve Střední zdravotnické škole - Kladno

Pekárna Na Návsi – řemeslná pekárna– Kladno

Pekařství U Dvou rohlíků

tři pekařské obchůdky- 2x Kladno,1x Slaný 

Bistro Na Kolečkách – cateringové služby

Ledecká Farma  - Ledce u Slaného

Úklidové týmy 8xPraha, 4xKladno

Kladenská prádelna - Kladno

Bistro v PWC 



Provozujeme Ledeckou farmu, kde pěstujeme zeleninu, chováme tam ovce, prasata, slepice a 

králíky. Zeleninu z vlastní farmy využíváme pro naši vlastní výrobu. Na farmě si připravujeme i 

například suroviny pro naše mátové či bezinkové sirupy (domácí limonády).

Etincelle, o.s. má 12 úklidových týmů, které mají zakázky od municipalit.

8x v Praze: Radotín, Zbraslav, Praha – Smíchov, Praha – Prosek 

4x v Kladně 

úklid městské části Kladno – Kročehlavy,

úklid Sportovních areálů města Kladna, 

úklid dětského divadla Lampion

úklid v prostorách pekárenské firmy Backaldrin)

BISTRO NA KOLEČKÁCH - Kompletní cateringové služby, nyní s možností pronájmu nově 

zrekonstruovaného retro vozidla CITROEN HY na firemní akce. 

Kdo jsme a kam jdeme…



Uklízíme před vaším prahem.



your 

logo

Kompletní cateringové služby, nyní s možností pronájmu nově 

zrekonstruovaného retro vozidla CITROEN HY na firemní akce. 



Naši zaměstnanci s hendikepem

Principy zaměstnávání

• Zaměstnáváme především lidi s lehkým mentálním postižením. Nebráníme se však i 

jiným hendikepům, pokud to nenarušuje chod týmu. 

• Tito zaměstnanci mají nějaký stupeň invalidity. Nemají pracovní návyky. Přichází k 

nám často bez předchozích zkušeností.

• Máme zpracované tréninkové plány pro jednotlivé pozice.

• Pokud na určeném pracovním místě uchazeči uspějí, získávají pracovní smlouvu a 

mzdu. (Ale často problémy s exekucemi, opatrovníky, domovy.)

• Po zapracování, osvojení si pracovních návyků apod. je cílem, aby přecházeli tito 

proškolení pracovníci na otevřený trh. To je teď jedna z našich priorit. 



www.etincelle.cz


