Příklad sociálních podniků v „evropské patnáctce“ zemí EU
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Příklad
Dětské skupiny: struktury přijímající malé děti silně podporované
rodiči
Příbuzenské jesle: struktury přijímající malé děti zčásti řízené a
spravované rodiči. Tyto jesle jsou organizována v národní síti:
Asociace dětských kolektivních zařízení, rodičů a profesionálů
Opholdssteders (Sociální rezidence): struktury zřízené jako alternativní
vůči tradičním zařízením pro děti a postižené adolescenty Důraz kladen
na vzdělávání a péči.
Home Care Co-ops (Družstva péče v domácnostech): zaměstnávají své
členy, hlavně ženy v domácnosti, na částečný úvazek
LKUs: rozvojová družstevní agentura organizovaná na národní úrovni
(FKU) s aktivitami v oblasti rehabilitace a začleňování osob
s mentálním postižením
Sociální družstvo typu A: působí v oblasti zdravotnictví a vzdělávání na
základě zákona z. r. 1991
CERCIs: družstvo pro vzdělávání a rehabilitaci handicapovaných dětí,
od 1985 existuje národní federace
EFT – Podniky pro vzdělávání prací
EI – Podniky pro začleňování – podporovány regiony, silná orientace
na trh, nabízí dlouhodobá zaměstnání
Sociální družstva typu B : profesní začleňování znevýhodněných osob,
zákon z. r. 1991
Sociální podnik: orientován na trh, částečná veřejná podpora. Silně
zaměřen na začleňování dlouhodobě nezaměstnaných.
Různé asociace (někdy družstevní): integrace prostřednictvím práce a
ekonomických aktivit v různých oblastech – životní prostředí,
stavebnictví, zemědělství, recyklace. Většina projektů s podporou státu.
Podniky integrace postižených či vyloučených prostřednictvím práce,
nabídky přechodných zaměstnání. Dává přednost zajišťování
„klasických“ pracovních poměrů před tvorbou chráněných míst.
Labour co-ops: výrobní družstva na regionální úrovni sdružená v 9
Družstevních rozvojových agenturách, důraz na místní a regionální
rozvoj. Jde o různá VD tradičního typu nabízející jiným podnikům
subdodávky „svých členů“
BuutBeheer Bedrijven (BBB): nezávislé rozvojové podniky nabízející
služby občanům problematických čtvrtí vykonávat placené práce na
úseku zásobování či údržby a místním administrativám sociální služby
Agro-turistická družstva: zakládaná především ženami venkovských
oblastí s turistickým potenciálem, nabízejí ubytování restaurační
služby, drobná řemesla
Podniky s různým právním statutem: orientace na lokální rozvoj
v různých sektorech působnosti, sociální bydlení, začleňování prací,
úvěrování, služby pro domácnost

