Sociální bistro Střecha
Popis projektu:
Střecha je veganský sociální podnik, který na pražském Žižkově od února 2018 provozuje
stejnojmenné sociální družstvo. Práci v něm najdou lidé bez domova, po výkonu trestu nebo
v podmínce.

Cíl:
1) Zaměstnat za důstojnou mzdu na hlavní pracovní poměr co nejvíce lidí ze skupin, které jsou
diskriminovány na pracovním trhu: lidé bez domova; lidé po výkonu trestu; lidé v podmínce.
2) Aktivně spolupracovat se zaměstnanci a zaměstnankyněmi v řešení jejich oddlužení a bytové
situace, tzn. pomáháme jim splácet dluhy, hledat důstojné a dostupné bydlení a případně i splatit
provizi realitní kanceláři a kauci.
3) Umožnit zaměstnancům a zaměstnankyním seberealizaci v rámci našeho družstva, do kterého
můžou po šesti měsících pracovního poměru a účasti na šesti družstevních schůzích vstoupit, a tak se
stát spolumajitelem či spolumajitelkou podniku a podílet se na jeho demokratické správě a rozvoji.
4) Nabídnout ekologickou a při tom výživově plnohodnotnou stravu za dostupné ceny, abychom tak
vystoupili proti gentrifikaci a privilegizaci veganství.
5) Komunikovat sociální a ekonomická témata, se kterými náš projekt souvisí, na veřejnost. Ukazovat,
jak by mohla vypadat sociálně, ekonomicky a ekologicky demokratická a solidární společnost.

Financování
Projekt jsme rozjeli částečně ze svých vlastních či rodinných zdrojů a částečně díky crowdfundingové
kampani. Od 12. února 2018, kdy jsme otevřeli samotné bistro, tak většinu nákladů pokryjeme ze
samotného provozu, případně z cateringu, který zatím děláme v menším rozsahu. Peníze
z fundraisingu a crowdfundingu tvoří cca 17,2 % obratu. Tento příjem je pro nás tedy stále
nepostradatelný.

Struktura
V družstvu je nyní pět lidí. Všichni jsou v představenstvu družstva a všichni tak mají rovné hlasovací
právo a rozhoduje se primárně konsensem, případně 2/3 většinou. V podniku nyní pracuje dalších 11
lidí, z nichž dva již zažádali o vstup do družstva po splnění podmínek (šest měsíců pracovního poměru
a účast na šesti schůzích). Družstevní schůze jsou otevřené pro všechny zaměstnance a
zaměstnankyně v podniku, kde mohou navrhovat i připomínkovat návrhy a podílet se tak na vedení
podniku i bez oficiálního členství v družstvu. V podniku pak máme různé pracovní skupiny (např.
kuchyňská, barová, PR, fundrisingová, účetní, cateringová apod.), do kterých se můžou lidé libovolně
zapojit.

Poslání
Chceme pomoci lidem bez domova a lidem po výkonu trestu dosáhnout důstojného života se
stabilním bydlením. Chceme oprášit družstevní formu vlastnictví a dostat demokracii na pracoviště.
Chceme lidem ukázat, že veganská, tedy ekologická forma stravování dokáže být dostupná, chutná i
výživná zároveň. Chceme dokázat, že podnikání nemusí být o zisku a konkurenční soutěži, ale že
může být postavené na spolupráci a solidaritě.

