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Dlouhodobě nezaměstnaní pracují v lese 

 

 Žďár nad Sázavou, Sejřek – Sociální podnik KOVOLES vytváří pracovní místa pro 

dlouhodobě nezaměstnané osoby z Bystřicka a Tišnovska. Za rok své existence vytvořil a 

udržuje 6 pracovních míst, která byla průběžně obsazena 11 dlouhodobě nezaměstnanými 

osobami. 

 Pracovníci se uplatňují zejména v lesnickém provozu, kde dle potřeby sází stromky, provádí 

ochranné postřiky, stavějí oplocenky, vyžínají nebo uklízejí po těžbě. Další uplatnění nalézají 

v zámečnické dílně, kde se provádí zakázková výroba vrat, plotů, zábradlí a dalších kovových 

konstrukcí. Další náplní práce je produkce a prodej palivového dřeva. 

 „Zaměstnanci mohou při práci využít systému podpůrných aktivit, který zahrnuje skupinové i 

individuální aktivity k posílení orientace na trhu práce nebo možnost absolvovat kurz obsluhy 

motorové pily nebo křovinořezu.“ popisuje specifika KOVOLESu jeho manažer Pavel Beneš. 

„Sociální podnikání totiž představuje podnikání, jehož hlavním cílem není pouze zisk, ale také 

sociálně prospěšná činnost. Základními principy je zpětná investice zisku do podniku, sociální 

prospěšnost pro zaměstnance a pro místní komunitu.“  

 Lidé, kteří jsou bez práce déle než rok ztrácejí vůli a motivaci práci dále hledat. Tím, že jim 

je zprostředkováno zaměstnání, dojde ke snížení rizika jejich ekonomického, ale také sociálního 

ohrožení. 

 Jedním ze zaměstnanců je pan Jaroslav. Bez práce byl dva roky, předtím se vždy jednalo o 

krátkodobá zaměstnání. Nedostatek příjmů řešil půjčkami, které ho přivedly na hranici exekuce. Po 

nástupu do práce se mu otevřela další možnost zadlužování, neboť pracovní smlouva je 

podmínkou pro schválení některých půjček. Teprve na základě individuálních konzultací pan 

Jaroslav pochopil důsledky svého počínání, přestal se zadlužovat a pomalu začíná splácet asi 

třísettisícový dluh. 

 Aktuálně se připravuje zákon, který by koncept sociálního podnikání právně ukotvil. Na 

základě tohoto zákona by měly být zvýhodněny odběratelé produktů nebo služeb sociálních 

podniků. 

Rozjezd podniku, jehož zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky, by nebyl možný 

bez podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt, který bude realizován 

od listopadu 2013 do června 2015, má pomoci novému podniku při nákupu potřebného vybavení 

do lesnického provozu a zámečnické dílny.  
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