
                         

Tisková zpráva 

SOCIÁLNÍ PODNIK BOTUMY DĚLÁ SVĚT O TROCHU LEPŠÍM 

Práce pomáhá léčit bolavou duši… 

„Ve svých 20 letech jsem prodělal cévní mozkovou příhodu, lidově mrtvici. Zůstal jsem částečně 

ochrnutý na levou půlku těla. Vyučil jsem se zahradníkem a chtěl jsem pracovat v oboru. Během 

několika zaměstnáních jsem se setkal s tvrdou šikanou spolupracovníků a nepochopením 

zaměstnavatelů. Odcházel jsem zraněný, s nízkým sebevědomím a bolavou duší. Několik dalších 

let jsem marně hledal práci. Už jsem ani nedoufal. Naštěstí jsem se dozvěděl o možnosti 

pracovat v sociálním podniku BOTUMY, kde mě zaměstnali na provozní a zahradnické práce. 

V příjemném kolektivu, kde se na člověka nepohlíží skrz jeho postižení, ale především oceňuje 

dobrá vůle a snaha pracovat, jsem znovu získal sebevědomí a naučil se spoustu užitečných věcí 

do života. Nikdy jsem si nepomyslel, že mě bude práce tak těšit a moc si přeji, abych mohl dostat 

smlouvu na dobu neurčitou.“ 

Sociální podnik BOTUMY byl založen dne 18. 7 2017 na principu společenské zodpovědnosti. 

Cílem bylo vytvoření programů, které nabízí kvalitní služby a uživatelsky zajímavé, designové 

výrobky šetrné k životnímu prostředí, a které v budoucnu přinesou nezávislost na státních 

zdrojích. V BOTUMY zaměstnáváme lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V roce 

2019 jsme zaměstnali na různé druhy smluv 14 lidí se zdravotním a 14 lidí se sociálním 

znevýhodněním. V roce 2018 se nám podařilo získat prostory pro podnikání na Hlavní třídě 

č.p.583/č.org.105 v Ostravě-Porubě. Našim záměrem bylo prostory využívat k vybudování 

sdílené šicí dílny, místa pro tvůrčí workshopy, provozování studentských prezentací a zřízení 

prodejny designových výrobků sociálních podniků. Statický posudek odhalil havarijní stav 

objektu: prověšené a poškozené stropy s nedostatečnou výškou a hlavně nevyhovující nosnost 

vestavěného patra pro účely podnikání z hlediska dnešních norem. Podle statistického posudku 

mělo být patro odstraněno. Na základě projednání posudku se zástupci ÚMOb Poruba, bylo 

rozhodnuto podniknout kroky k zachování patra. Znamenalo to pro BOTUMY rozsáhlou 

rekonstrukci, se kterou jsme při psaní projektových žádostí ani zdaleka nepočítali. Celkový 

hrubý odhad všech stavebních prací včetně veškeré dokumentace při obestavění 481 m³,  

je 2 599 000 Kč bez DPH. Původně jsme počítali maximálně s třetinovou částkou na opravy. 

V roce 2019 jsme nechali následně vyhotovit dva další statické posudky, které by zohledňovali 

rekonstrukci vestavěného patra, stavební projekt, získali povolení Krajské hygienické stanice, 

státní památkové péče, majitelů objektu (ÚMOb Poruba, RESIDOMO), bylo zahájeno stavební 

řízení. Provedli jsme veškeré přípravné práce pro rekonstrukci a nakoupili materiál pro stavební 

úpravy, pořídili jsme základní vybavení šicí dílny. V roce 2020 nás čeká po vydání stavebního 

povolení dokončení rekonstrukce. Prostory na Hlavní třídě opravujeme primárně z důvodu 

zaměstnávání lidí zdravotním a sociálním znevýhodněním a také z důvodu získání atraktivního 

místa, kde bude docházet k většímu odbytu výrobků i služeb, než tomu bylo doposud. Opravené 

prostory budou sloužit veřejnosti nejen k nákupu kvalitních českých výrobků, ale především  

k posílení ostravské komunity, jelikož budou místem zajímavých kreativních setkávání  

a sdílení.  

Nic z toho by se nám nepodařilo uskutečnit bez finanční podpory Moravskoslezského 

kraje a statutárního města Ostrava. Děkujeme. 
 

V Ostravě dne 10.ledna 2020                          Jaroslava Saidlová, jednatelka BOTUMY s.r.o.   

Více informací o BOTUMY naleznete na www.botumy.cz.  

http://www.botumy.cz/

