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Seznam sociálních podniků v Ústeckém kraji
2Fabion s.r.o., Balbínova 547/9, Ústí nad Labem
V sociální firmě 2Fabion poskytujeme kompletní účetní služby (finanční i mzdové účetnictví) pro
firmy, OSVČ i neziskové organizace.

MYJÓMI družstvo invalidů Rumburk , SNP 692/7b, Rumburk
MYJÓMI družstvo invalidů vzniklo v březnu roku 2014 sloučením dvou ručních automyček. Dnes
zaměstnáváme více než 400 lidí s různou formou hendikepu, v 11 provozovnách, v 6 městech.

CARWORX s.r.o. , Dukelská 4941, Chomutov
Dovoz vozidel z DE ( NĚMECKO ) a CH ( ŠVÝCARSKO ) na zakázku. Nové, předváděcí, zánovní,
použité, veteráni " TAK TROCHU JINÝ AUTOBAZAR ".

TenNet family s.r.o., Saběnice 13, Havraň
Poskytujeme servis výpočetní techniky. Poškozené zařízení opravujeme přímo u nás v dílně
(servis HW, přestavby-modernizace, zrychlení PC, výměna částí, ad.

Muzeum RETRO COMPUTER , Hošťálkovo nám. 138, 138, Žatec
Stálá expozice počítačů 70.-80. let minulého století. Počítače za socialismu v Československu a ve
světě. Vystavujeme funkční počítače.

Jedová chýše , Hošťálkovo nám. 138, 138, Žatec
Další expozice v restauraci U Zlatého beránka v Žatci, pro milovníky hororů a historie. Prohlídka
rozsáhlých dvoupatrových středověkých sklepů (1240m2).

Café na cestách , mobilní kavárna, Chomutov
Café na cestách je mobilní kavárna s legendární italskou trojkolku Piaggio a pákovým kávovarem.

Café v Domečku , Jiráskova 4140, Chomutov
Café v Domečku je kavárna ve Středisku volného času Domeček (dříve se Domeček jmenoval
Dům dětí a mládeže).

Autodoprava JARNÍ s.r.o. , Karlova 3318, Varnsdorf
Zajišťujeme dovoz a odvoz materiálu a zboží a přepravu osob se zdravotním postižením na
pracoviště, především pro další sociální podniky.

SIMEVA sociální integrační podnik s.r.o. , Karlova 3318, Varnsdorf
Správa a údržba nemovitostí Správa a údržba veřejných prostranství a zeleně. Montážní,
kompletační a balící práce.

Good Sailors, s.r.o. , Provaznická 737/12, Děčín 1
Portfolio služeb naší společnosti zahrnuje několik oblastí, např. vývoj aplikací, technická podpora,
spisová služba, virtuální asistentky, jsme schopni pružně reagovat i na specifická přání našich
klientů. Na základě analýzy vám doporučíme vhodné řešení, které bude mít smysl po funkční i
ekonomické stránce.

Café Atrium, Palackého 4995/85, Chomutov
Provozujeme tři chráněné kavárny, z toho jednu mobilní. Klademe důraz na kvalitní produkt,
proto pečeme ve vlastní cukrářské výrobně.

SDZP družstvo - Sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství,
Riegrova 909/5, Děčín
Podpora při uplatnění na trhu práce - posílení pracovních návyků uživatele služeb - zvyšování
soběstačnosti a samostatnosti.

SDZP družstvo - Outsourcing administrativní práce, Riegrova 909/5, Děčín
Zajistíme kompletní servis. - Průběžně doplníme a zapracujeme potřebný personál. - Postaráme
se o osobní a mzdovou agendu.

SDZP družstvo - Bezpečnostní služby a zabezpečení, Riegrova 909/5, Děčín
Základním účelem fyzické ostrahy objektu je ochrana zdraví a majetku našich klientů, kontrola
pohybu osob a vozidel a další činnosti spjaté s předcházením rizikových situací.

SDZP družstvo - Informační systémy a grafické služby, Riegrova 909/5, Děčín
Návrh, vývoj, údržba, správa informačních systémů a aplikací (webové a mobilní) - grafické práce
a tvorba profesionálního videa – marketing.

SDZP družstvo - Komunikační služby a telemarketing, Riegrova 909/5, Děčín
Služby telemarketingu a kontaktních center provozujeme od roku 2006. Máme 5 profesionálně
vybavených pracovištích v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Jaroměři a České Lípě.

SDZP družstvo - Slaboproudé montáže, revize a servis
Riegrova 909/5, Děčín (Ústecký kraj)
Projekty zabezpečovacích zařízení - dodávky a instalace zařízení elektronické zabezpečovací
signalizace EZS - dodávky a instalace zařízení.

Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. , Hudečkova Děčín I-Děčín 664/1, Děčín
VYKLÍZENÍ BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR Vyklízení sklepních a půdních prostor, likvidace
následků povodní a jiných živelných katastrof.

Zelený klíč, s.r.o., Jaroslava Seiferta 2159, Most
Zajišťujeme úklid veřejných prostranství, údržbu zeleně a úklid kancelářských budov v Mostě a
okolních vesnicích.

CF sociální firma, s.r.o. , Na sklípku 613/2, Ústí nad Labem 7
Zahradnické práce (výsadby stromů a keřů, zakládání trávníků, záhonů), práce údržbového
charakteru, údržba zeleně.

BOK & LK s.r.o., Čsl. armády 42, Kadaň
Praní a čištění textilu a prádla pro domácnosti, hotely, penziony či výrobní závody. Dále pak praní
hygienického prádla pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

Restaurace U Zlatého beránka , Hošťálkovo nám. 138, Žatec
Nabízíme hostinskou činnost (polední nabídka jídel, kavárna).

AnnKas s.r.o. , Dubičná 30, Úštěk
Jsme včelí farma zabývající se včelími a přírodními produkty a vším s tím spojené.

MANA čokoládovna Krásná Lípa , Křinické náměstí 255/5, Krásná Lípa
Obchod s čokoládou, výroba čokolády.

