
	

Grogrunden / Švédsko

V	Grogrunden	děláme	opravdovou	práci.	Grogrunden	není	jen	nějaký		
projekt	–	je	to	firma	 	 	

Příběh	nevšedního	sesterského	projektu	ve	švédském	Göteborgu

Returhuset	...	tři	bleskové	otázky	pro	Heléne	Stjernlof

Uspokojení	místní	potřeby	přednostním	využitím	místních	zdrojů	aneb	Jak	Grogrunden	podporuje	smysl		
pro	společenskou	odpovědnost	na	lokální	úrovni		
Pär Olofsson

Počáteční	obchodní	strategie	Grogrundenu		
Pär Olofsson 

Dvě	otázky	pro	Leu	
Lea Ryynänen

Returhuset	jako	pokusná	laboratoř	pro	Grogrunden
Rozhovor s Pärem Olofssonem z Kooperativ Konsult, spoluzakladatelem Returhusetu a Grogrundenu a členem  
představenstva Grogrundenu
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Dvojice	Returhuset	–	Grogrunden,	tandem	dvou	
podniků	fungujících	ve	vzájemně	obohacující	sym-
bióze:	na	jedné	straně	pracovně	aktivizační	centrum,		
pečující	o	potenciální	uchazeče	o	práci	a	líheň	
podnikatelských	nápadů,	na	straně	druhé	pracovně	
integrační	sociální	firma,	která	vedle	dalšího	roz-
víjení	profesních	dovedností	svých	zaměstnanců	
-	absolventů	aktivizačního	programu	-	proměňuje	
slibný	obchodný	potenciál	vybraných	aktivit	své	starší	
sestry	v	podnikatelskou	realitu.	U	Returhusetu	se	jed-
ná	o	již	dobře	zavedený	a	léty	prověřený	pracovně	
aktivizační	projekt	založený	z	iniciativy	místní	roz-	
vojové	agentury.	U	mladší	„sestry“	Grogrundenu		
je	situace	poněkud	jiná	–	sociální	podnik	v	procesu	
dozrávání	hledá	svou	identitu.

Inspirace	pro	založení	sociální	firmy	Grogrunden	
přišla	do	Returhusetu	původně	ze	Skotska,	země	pro-
slulé	svou	tradicí	v	zakládání	komunitních	podniků.	
Většina	z	nich	tehdy	vznikla	v	80.	a	na	počátku	
90.	let	20.	století	v	reakci	na	přísná	ekonomická	
opatření	(zavedená	tehdejší	konzervativní	britskou	
vládou),	která	v	Británii	velmi	tvrdě	zasáhla	několik	
hrabství.	Další	důležitou	pohnutkou	pak	bylo	samo		
družstevní	hnutí	ve	Švédsku,	v	zemi,	kde	v	součas-
nosti	působí	na	25	agentur	družstevního	rozvoje.		
Ty	dnes	poskytují	nejrůznější	služby	sociálním	pod-
nikům	po	celé	zemi:	od	poradenství	při	identifikaci	
sociálních	a	ekologických	problémů	až	po	konzul-
tace	v	oblasti	konečné	realizace	neproziskových	
podnikatelských	záměrů	nasměrovaných	na	jejich		
řešení.	

Na	cestu	podnikání	se	tak	Returhuset	vydal	s	již	
ověřeným	modelem	skotského	komunitního	pod-
niku	v	zádech	a	profesionální	podporou	domácí	

agenturní	sítě.	Podívejme	se,	nakolik	se	jí	její	záměr	
podařilo	v	nově	založeném	Grogrundenu	zhmotnit.	

	

Centrum	Returhuset	je	umístěno	v	Bergsjönu,	jedné		
z	nejproblémovějších	čtvrtí	Göteborgu.	Obyvatelé		
zde	mají	ztíženou	pozici	v	přístupu	na	trh	práce	vzhle-
dem	k	řadě	faktorů,	mezi	něž	patří	například	špatná	
znalost	švédštiny	nebo	imigrantský	původ,	ale	také	
nedostatek	místního	průmyslu	a	služeb.	Tyto	faktory	
způsobily	nárůst	zločinnosti	a	místní	obyvatelstvo	je	
i	díky	nim	těžce	závislé	na	sociálních	dávkách	a	čelí	
nejisté	budoucnosti.	V	roce	2002	dostávalo	35	procent	
domácností	v	Bergsjönu	nějakou	formu	sociální	pomo-
ci,	což	je	zhruba	trojnásobek	oproti	průměru	ve	zbytku	
Göteborgu.	

Returhuset	jako	pracovně	aktivizační	denní	centrum	
původně	založila	v	roce	1995	místní	agentura	pro	
družstevní	rozvoj	–	Kooperativ	Konsult.	Dnes	jej	vlastní	
a	financuje	místní	samospráva.	Její	hlavní	úkol	zůstal	
nezměněn:	budovat	a	rozvíjet	potřebné	profesní	
a	sociální	dovednosti	a	tak	zesílit	šance	obyvatel	
Bergsjönu	na	nalezení	zaměstnání.	Koordinátorka	
centra	Heléne	Stjernlof	upřesňuje:	„V	Returhusetu	
poskytujeme	praktický	výcvik	a	nabízíme	semináře,	
které	pomáhají	lidem	uspět	na	otevřeném	trhu	práce.	
Umístění	uchazeče	v	našem	profesním	výcvikovém	
programu	je	zpoplatněno,	přičemž	náklady	související	
s	pobytem	našeho	klienta	hradí	místní	orgány.“	Kromě	
budování	profesních	dovedností	je	cílem	centra	také	
zlepšovat	jazykové	schopnosti	svých	klientů	a	tak	je	
plně	a	komplexně	připravit	na	podmínky	a	požadavky	
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Returhuset

Kdybychom chtěli, mohlo by nám pracovně aktivizační centrum 
Returhuset vydělávat docela slušné peníze, ale my se místo toho rozhodli založit 

Grogrunden. Účelem Grogrunden je vydělávat peníze; účelem Returhuset je být lidem 
trpělivou oporou v jejich novém startu.

V Grogrunden děláme 
opravdovou práci.		
Grogrunden není jen  
nějaký projekt – je to 
firma.

/	Příběh	nevšedního	sesterského		
		projektu	ve	švédském	Göteborgu

	 Tento	text	původně	vznikl	v	anglickém	jazyce.		
	 Jeho	česká	verze	je	překladem	anglického	originálu.

Heléne Stjernlof /	koordinátorka	pracovně	
aktivizačního	centra	Returhuset

Helene Stjernlof
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PV	dílnách	pracuje	asi	50	účastníků	a	dohromady		
se	všemi	zaměstnanci	je	nás	asi	70.	Účastníci	u	nás	
nedostávají	plat,	ale	pobírají	sociální	dávky,	někteří	také	
podporu	v	nezaměstnanosti.	

Od	14	dnů	až	do	dvou	let,	ale	to	už	je	příliš	dlouho.	
Snažíme	se,	aby	to	bylo	šest	měsíců.	Chceme,	aby	se		
u	nás	lidé	střídali	co	nejrychleji,	abychom	dostali	maxi-
mální	počet	lidí	co	nejrychleji	do	pracovního	procesu.

Zisky	z	Returhusetu	jsou	velmi,	velmi	nízké.	Naším	
hlavním	posláním	není	vydělávat.	Máme	obrat	něco	
přes	sto	tisíc	švédských	korun	ročně.	Toto	číslo	se	sna-
žíme	udržet.	Náš	zisk	potom	investujeme	do	nákupu	
dílenských	materiálů	a	podobně.	Kdybychom	chtěli,	
mohli	bychom	vydělávat	docela	dost,	ale	my	se	místo	
toho	rozhodli	založit	Grogrunden.	V	Grogrundenu	
se	zaměřujeme	na	vydělávání	peněz,	v	Returhusetu	
chceme	lidi	zvednout	ze	země.	
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Returhusetu:	„Lidé	k	nám	mohou	přijít	a	my	jim	po-
můžeme	naplnit	jejich	potřeby,	ale	neuděláme	za	ně	
nic,	co	by	dokázali	zvládnout	sami.	Mohou	od	nás	
dostat	pomoc,	ale	nikdy	za	ně	neděláme	jejich	práci.“	

V	současnosti	má	Returhuset	v	programu	50	lidí	
a	zhruba	20	stálých	zaměstnanců,	kteří	dohlíží	na	
jejich	činnost.	Většinu	finančních	prostředků	získává	
organizace	od	místního	obecního	úřadu,	na	některé	
projekty	dostává	peníze	také	z	fondů	Evropské	unie.	
Hlavním	cílem	Returhusetu	je	učit	lidi	pracovním	
dovednostem,	nikoli	podnikat	a	vytvářet	zisk.	„Jsme	
jenom	mezistanice,“	vysvětluje	Stjernlof.	„Lidé	k	nám	
přicházejí	na	omezenou	dobu	a	naším	úkolem	je		
vybavit	je	schopnostmi,	díky	nimž	mohou	posunout	
svůj	život	k	lepšímu,	nejlépe	tím,	že	si	najdou	běžnou	
práci	na	otevřeném	trhu.	Každoročně	se	zhruba		
50	procentům	účastníků	podaří	nalézt	práci	nebo		
jsou	po	ukončení	našeho	programu	přijati	ke	studiu.“

I	když	program	vypadá	úspěšně,	jsou	si	zaměst-	
nanci	i	členové	správní	rady	Returhusetu	vědomi	
jistých	omezení.	K	tomu,	aby	si	dokázali	najít	práci,		
absolvování	programu	v	denním	centru	mnoha	
lidem	nestačí.	Klienti	se	sice	„zaktivizují“,	získají		
pracovní	zkušenosti	a	odbornou	pomoc,	ale	
zůstávají	na	sociálních	dávkách.	Nedá	se	říci,		
že	„doopravdy“	pracovali,	protože	nedostávali	
žádný	plat.	Returhuset	je	tak	pouze	aktivizační		
centrum,	ne	běžný	zaměstnavatel,	a	odchozí	ab-
solventi	mají	pořád	potíže	najít	si	práci,	protože	
nemohou	přesvědčivě	dokládat	předchozí	zkuše-	
nosti	či	pracovní	historii.

Poznatek,	že	lidé	potřebují	„skutečnou“	práci		
se	všemi	jejími	klady	a	zápory,	aby	získali	sebe-
důvěru	a	zkušenosti,	které	budou	potřebovat	na	
otevřeném	trhu	práce,	nakonec	přivedl	Returhuset		
k	založení	Grogrundenu	–	sociálního	podniku,		
který	svým	zaměstnancům	za	odvedenou	práci		
platí.	I	když	se	Grogrunden	stále	řadí	na	sekun-
dární	trh	práce,	stává	se	ve	svých	začátcích	alespoň	
klíčovým	odrazovým	můstkem	pro	vstup	do	řádného	
zaměstnání,	ve	kterém	se	už	nelze	spoléhat	na	
berličky.

švédského	trhu	práce,	poněvadž	jak	říká	Stjernlof:		
„Práce	je	ta	nejlepší	jízdenka	na	cestu	z	okraje	
společnosti	zpět	do	jejího	středu.“

K	naplnění	svého	poslání	zřídil	Returhuset	ve	svých	
prostorách	malou	kavárnu	s	bezplatným	připojením		
k	internetu	a	několik	dílen,	v	nichž	lidé	mohou	rozvíjet	
své	servisní	nebo	řemeslné	dovednosti.	Stjernlof	
vysvětluje:	„Máme	tady	textilní	dílnu,	kde	se	však	dělá	
mnohem	víc	než	jen	pracuje	s	textilem.	Pracujeme	
kupříkladu	s	gumou	a	s	řadou	dalších	recyklovaných	
materiálů.	Dělají	se	tu	potisky	na	textil,	papírové	
výrobky,	čalouní	nábytek	a	také	se	tu	tká	a	šije.	Navíc	
tady	máme	zahradnickou	dílnu	a	budujeme	stavební		
a	dopravní	četu.“	

Pokud	jde	o	výuku	švédštiny,	pokračuje	Stjernlof,	
působí	v	Returhusetu	učitelé	z	různých	vzdělávacích	
institucí	včetně	Göteborské	univerzity.	Kromě	toho	
nabízíme	jazykové	kurzy	ve	spolupráci	s	místní	alter-
nativní	školou	pro	dospělé,	kde	mají	klienti	druhou		
šanci	získat	dobré	známky,	setkat	se	s	milými	lidmi		
v	přátelském	prostředí	a	v	klidu	studovat.	Všichni		
klienti	si	také	mohou	procvičovat	švédštinu	při	práci		
v	dílnách.“

…je	ve	slovníku	Returhusetu	klíčovým	slovem.	Lidé		
se	v	programu	učí	nejen	převzít	odpovědnost		
a	kontrolu	nad	svým	životem,	ale	také	nést	důsledky	
svého	jednání.	Stjernlof	shrnuje	přístup	pracovníků	

Lidé u nás mohou zůstat dva roky,  
ale to už je příliš dlouho. Snažíme se, 
aby to bylo pouze šest měsíců. 
Chceme, aby se u nás lidé střídali  
co nejrychleji, abychom lidem co nejvíce 
pomohli dostat se rychle nahoru.

/  Náplň činnosti Returhusetu

/  Empowerment1

Heléne Stjernlof Je snazší najít si práci, pokud  
už místo máte, protože máte výhodu  
v podobě předchozích doporučení.

Lea Ryynänen /	ředitelka	sociálního	podniku	
Grogrunden

/  Kolik lidí pracuje v aktivizačním centru  
 Returhuset?

/  Jak dlouho zůstávají účastníci programu  
 v Returhusetu?

/  Prodáváte výrobky z dílen na otevřeném  
 trhu? Kam jdou výtěžky z prodeje?

1/  Dá	se	přeložit	jako	zplnomocnění	a	osobní	růst

Returhuset ... tři bleskové otázky  
pro Heléne Stjernlof
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Pro	nalezení	optimálního	způsobu	naplnění	potřeb		
své	cílové	skupiny	sáhli	lidé	kolem	Returhusetu	po	zna-	
lostech	a	zkušenostech	místních	podnikatelů	a	orga-
nizací.	Ty	Grogrunden	pomohly	nejen	ochotně	založit,	
ale	také	se	dodnes	podílejí	na	jeho	efektivním	chodu	
a	řízení.	„Věřili	jsme,	že	pokud	se	nám	podaří	na	pro-
jektu	zainteresovat	velkou	místní	společnost	a	získat		
jejího	zástupce	do	představenstva,	bude	se	tato	
společnost	také	snažit	kromě	poskytnutí	svého		
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odborného	know-how	získat	Grogrundenu	zakázky.		
A	to	bu	tím,	že	se	sama	stane	naším	zákazníkem,	
nebo	tím,	že	nám	pomůže	ty	zakázky	prostě	najít,“	
vysvětluje	Pär	Olofsson,	pracovník	Kooperativ	Konsult,	
zakladatel	Grogrundenu	a	nynější	člen	její	správní	
rady.

Představitelé	a	lidé	kolem	Returhusetu	proto	pozvali	
zástupce	předních	místních	organizací	a	firem,	aby	
zasedli	v	prvním	představenstvu	společnosti	Grogrun-
den,	navrhli	její	obchodní	model	a	rozhodli,	jaké	bude	
její	komerční	zaměření.	Mezi	iniciátory	a	zakladateli	

sociální	firmy	se	tak	ocitlo	sdružení	Studieframjandet		
(Švédské	sdružení	pro	podporu	studia)	–	národní	
vzdělávací	a	školicí	iniciativa;	Kooperativ	Konsult	
–	místní	družstevní	agentura	založená	obecním	
úřadem	a	angažující	se	v	oblasti	místního	rozvoje;	
Familjebostäder	(alias	Fambo)	–	bytové	družstvo	ve	
vlastnictví	göteborské	komunity,	které	vlastní	a	pro-
najímá	většinu	bytů	v	Bergsjönu,	a	nakonec	bergsjön-
ský	obecní	úřad.

Grogrunden	vznikl	v	roce	2000	jako	družstvo		
(ekonomické	sdružení).	Na	rozdíl	od	Returhusetu,		 ...

Grogrunden

Jedním	takovým	příkladem	je	Fambo,	bytové	
družstvo,	které	vlastní	téměř	100	procent	bytů		
ve	čtvrti	Bergsjön.	V	družstvu	jsou	si	vědomi,		
že	většinu	jeho	nájemníků	tvoří	imigranti	s	vysokou	
mírou	nezaměstnanosti,	kteří	těžko	shánějí	peníze	
na	nájem.	Fambo	chce,	aby	si	tito	lidé	našli	práci,	
integrovali	se	ve	své	nové	vlasti	na	osobní	i	profesní	
úrovni	a	stali	se	soběstačnými.	Fambo	nám	proto	
každoročně	zadává	zakázky	na	úklid	svých	prostor,	
recyklaci	odpadu	nebo	vyklízení	bytů	po	odstěhování	
nájemníků.	Takhle	pro	ně	uděláme	práci,	kterou	
potřebují,	a	jejich	nájemníci	si	vydělají	dost,		
aby	se	uživili.	Firma	si	tím	také	pochopitelně		
zvyšuje	šanci,	že	nájemníci	budou	schopni	platit		
za	její	služby.

Pär Olofsson /	spoluzakladatel	Returhusetu		
a	Grogrundenu,	člen	představenstva	Grogrundenu

Na	získávání	zákazníků	máme	dvě	hlavní	strategie.	
První	z	nich	je	standardní	strategie,	v	jejímž	rámci	
jednoduše	propagujeme	námi	nabízené	služby	na	
otevřeném	trhu.	Druhá	forma	strategie,	která	se	uká-	
zala	být	velmi	úspěšná,	je	získat	potenciálního	zákaz-
níka,	obvykle	velkou	společnost,	pro	členství	v	našem	
sociálním	podniku.	Noví	účastníci	poté	zasednou	ve	
správní	radě,	pomáhají	s	profesionálním	vedením	
firmy	a	společnosti	sami	poskytují	své	zakázky,	případ-
ně	jsou	jejími	zprostředkovateli.	

Jedním z cílů našeho sociálního podniku  
je poskytovat práci nezaměstnaným 
lidem žijícím v předměstské čtvrti  
Bergsjön a přicházet s kvalitními službami, 
které prospějí všem, kdo u nás žijí.

Pär Olofsson /	spoluzakladatel	Returhusetu		
a	Grogrundenu,	člen	představenstva	Grogrundenu

Uspokojení místní potřeby před- 
nostním využitím místních zdrojů  
aneb Jak Grogrunden podporuje 
smysl pro společenskou odpověd- 
nost na lokální úrovni
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Zpočátku	jsme	zvažovali	dvě	možné	strategie:	mohli	
jsme	se	věnovat	obchodním	činnostem,	které	by		
se	staly	základním	předmětem	činnosti	společnosti,	
nebo	jsme	se	mohli	zaměřit	na	projekty,	které	mají	
dobrý	potenciál	stát	se	samostatnými	podniky,		
a	posléze	je	oddělit	od	mateřské	společnosti	–	model	
inkubátoru.	Vyvstala	otázka,	jaký	přístup	zvolit,	a	na	
základě	tohoto	rozhodnutí	pak	vybrat	vhodnou	ob-
chodní	činnost.	

Začali	jsme	s	modelem	inkubátoru	a	podařilo	se	nám	
rozjet	čtyři	různé	podniky,	ale	nakonec	se	tento	model	
neukázal	být	dostatečně	úspěšný.	Pro	nezaměstnané	
lidi	je	příliš	náročné	začít	rovnou	s	vlastním	pod-
nikáním.	Lidé	většinou	dávají	přednost	pracovní	
pozici	v	zaměstnaneckém	poměru.	V	reakci	na	tuto	
skutečnost	se	dnes		zaměřujeme	na	zaměstnávání	to-
hoto	druhu	s	možností	přechodu	na	otevřený	trh	práce	
-		k	„běžnému“	zaměstnání.	

Pär Olofsson
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nacházela	se	v	budově	domova	důchodců,	nedaleko	
od	budovy	obecního	úřadu,	takže	tam	hodně	lidí	
chodilo	na	obědy.	Restaurace	měla	čtyři	zaměstnance,	
žádná	velká	počáteční	investice	nebyla	zapotřebí	
–	prostory	i	zařízení	byly	pronajaté	-	a	příjmy		
z	restaurace	pokrývaly	nájemné.	Počáteční	náklady	
na	spuštění	provozovny	dokonce	částečně	uhradila	
švédská	vláda	díky	tomu,	že	projekt	restaurace	byl	
zařazen	do	rozsáhlejšího	programu	rozvoje	městské	
části.	První	podnikatelský	projekt	Grogrundenu	však	
nebyl	dlouhodobě	úspěšný.	Po	několika	letech	res-
taurace	zkrachovala,	a	to	poté,	co	se	obecní	úřad	
přestěhoval	a	podnik	tak	přišel	o	polovinu	zákazníků.1	

Úspěšnějším	podnikem	byl	na	druhé	straně	Mobil-
Care	–	opravna	mobilních	telefonů,	která	vznikla	v	ro-	
ce	2002.	Ta	se	po	čase	skutečně	od	Grogrundenu		

oddělila	a	stala	se	nezávislým	podnikem.	Dnes	
je	to	samostatná	firma,	kterou	řídí	jeden	z	jejích	
zakladatelů.	MobileCare	je	však	mezi	obchodními	
podniky	Grogrundenu	výjimkou.	Většině	projektů		
se	jako	samostatným	firmám	uspět	nepodařilo.	
	
Navzdory	skromným	úspěchům	v	podobě	několika	
životaschopných,	avšak	malých	firmiček	Grogrunden		
myšlenku	firemního	inkubátoru	opustil	a	začal		
se	soustředit	na	vytváření	vlastních	pracovních	míst.	
„Většina	lidí	dává	přednost	stálému	zaměstnání		
s	pravidelným	platem,	nejsou	připraveni	začít	samo-
statně	podnikat.	Než	abychom	tedy	byli	místem,	kde	si		
lidé	mohou	vyzkoušet	nové	obchodní	nápady,	rozjet	
potenciální	firmu	a	získat	nezávislost,	změnili	jsme	
zaměření	společnosti	na	poskytování	pracovních	příle-
žitostí.	Model	inkubátoru	vedoucího	k	založení	vlastní	
firmy	nebyl	realistickou	koncepcí,“	říká	Olofsson		
o	začátcích	Grogrundenu.

Dnes	má	Grogrunden	17	zaměstnanců	a	roční	obrat	
200	tisíc	eur.	Národní	úřad	pro	nezaměstnanost	
dotuje	režijní	náklady	firmy	z	30	až	40	procent	
formou	příspěvků	na	mzdy	a	příspěvků	sociálního	
pojištení.	Zbylou	část	nákladů	pokrývají	příjmy		
z	vlastních	obchodních	aktivit.	Grogrunden	je	dnes	
fungující	družstevní	společností.	Strategie	zapojení	
velké	místní	firmy	a	nabídky	vlastních	pracovních	
míst	se	vyplatila.2

který	byl	a	zůstal	veřejnou	agenturou,	umožňuje	
Grogrundenu	jeho	právní	forma	věnovat	se	podni-
katelské	činnosti	a	aktivně	investovat	do	vytváření	
pracovních	míst.	Ředitelka	Grogrundenu	Lea	Ryynänen	
vysvětluje	podrobněji:	„Jsme	obecní	firma,	pracovně	
integrační	sociální	podnik,	jehož	hlavním	cílem	je	usi-
lovat	o	ekonomickou	a	sociální	integraci	poskytováním	
zaměstnání.	Zatímco	Returhuset	připravuje	své	klienty	
na	práci,	my	jim	práci	přímo	poskytujeme.	Naši	lidé	
musí	opravdu	pracovat	a	mít	hmatatelné	výsledky,		
aby	uživili	sebe	i	firmu.	Z	toho	důvodu	musí	být	
veškerá	činnost,	které	se	Grogrunden	věnuje,	eko-
nomicky	stabilní	a	finančně	soběstačná.“

I	když	firma	vznikla	v	roce	2000,	svůj	první	provoz	
zahájila	až	v	roce	2004.	„První	tři	roky	jsme	hodně	
diskutovali	a	nic	moc	se	nedělo.	Všem	nějakou		
dobu	trvalo,	než	pochopili,	oč	usilujeme,	a	než		
našli	odpovídající	zaměření,“	přiznává	Olofsson.		
Vytváření	firemní	koncepce	trvalo	tak	dlouho	i	proto,		
že	zakládající	členové	se	současně	věnovali	svému	
běžnému	povolání.	„Všichni	jsme	měli	normální	
zaměstnání	a	přitom	jsme	pracovali	na	rozběhu	
Grogrundenu,	pořádali	schůze,	vedli	debaty.	Byla	to	
ale	součást	naší	práce,	byli	jsme	za	to	placeni,“	vzpo-
míná	Olofsson	a	prozrazuje	první	obchodní	model,	
se	kterým	Grogrunden	spouštěli:	“Grogrunden	byla	
původně	navržena	jako	podpůrná	organizace	pro	lidi,	
kteří	si	chtějí	založit	vlastní	podnik.	Chtěli	jsme	vytvořit	
něco	jako	firemní	inkubátor.“

Jako	první	podnik	otevřel	Grogrunden	v	roce	2004	
restauraci.	Její	největší	výhodou	bylo	umístění	–		

/  Hledání vhodného obchodního modelu

1/  Restauraci	však	nakonec	převzal	jeden	z	jejích	bývalých	zaměstnanců,		
	 aby	v	ní	poskytoval	část	služeb	pro	omezenou	klientelu,	především		
	 pro	seniory.	
2/  Navzdory	tomuto	úspěchu	je	ale	dlouhodobá	udržitelnost	podniku		
	 stále	problematická,	protože	rozsah	a	povaha	jeho	obchodních	aktivit		
	 jsou	v	současnosti	značně	proměnlivé	a	závislé	na	okamžité	situaci		
	 a	příležitostech	na	trhu.	Dosažení	stabilní	ekonomické	výkonnosti		
	 stále	ještě	vyžaduje	značnou	míru	přizpůsobivosti	a	tvrdou	práci.

Počáteční obchodní strategie 
Grogrundenu
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brigády.	V	Grogrundenu	jsme	správně	odhadli,		
že	se	jedná	o	dobrou	příležitost,	zaměstnali	Maritu		
a	pronajali	její	služby	škole.	Podobným	způsobem	
firma	zaměstnala	další	dva	lidi,	kteří	pracují	v	místním	
sportovním	centru	jako	masér	a	osobní	trenér.“

Ze	sedmnácti	zaměstnanců	Grogrundenu	je	15	zne-	
výhodněných	pracovníků,	dva	jsou	členy	vedení	-	
ředitelka	Lea	Ryynänen	a	další	člověk,	který	se	na	plný	
úvazek	věnuje	administrativě.	Většinu	zaměstnanců	
tvoří	absolventi	programu	Returhuset.	

Ryynänen	je	původním	povoláním	odbornice	na	
lidské	zdroje.	Jednou	z	jejích	prvních	iniciativ	po	pří-
chodu	do	Grogrundenu	bylo	zavedení	speciálního
vzdělávacího	programu.	Ryynänen	blíže	vysvětluje:		
„V	programu	si	povídáme	o	naší	firmě,	hodnotách		
a	o	tom,	jak	pracovat.	Mluvíme	o	komunikaci,		
skupinové	dynamice,	ale	také	o	tom,	jak	se	dál	učit		
a	vzdělávat,	aby	se	naši	lidé	mohli	stát	dobrými	men-
tory	pro	nováčky,	kteří	k	nám	přicházejí.“	Ryynänen	
totiž	plánuje	zavést	pro	účastníky	programu	Returhuset		
stáže	v	Grogrundenu,	aby	dala	svým	zaměstnancům	
příležitost	rozvíjet	nové	dovednosti	a	zároveň	umožnit	
účastníkům	programu	Returhuset	vyzkoušet	si	reálné	
pracovní	prostředí	a	uvolnit	tak	kapacitu	aktivizačního	
centra,	aby	mohlo	do	programu	přijímat	více	adeptů.

Grogrunden	působí	výhradně	ve	sféře	služeb,		
a	to	ve	třech	oblastech:	doručovatelské,	ekologické		
a	personální.	Pokud	jde	o	služby	doručovatelské,	
pracuje	v	současnosti	jeden	člověk	ve	Fruktfrestaren	
(Ovocné	pokušení)	–	místní	cateringové	službě,	která	
dodává	čerstvé	ovoce	do	škol	a	kanceláří.	Brzy		
se	ale	chystá	zahájení	provozu	oddělení	nákladní	do-
pravy:	vozidla	i	pracovníky	už	se	podařilo	zajistit		
a	zbývá	oslovit	potenciální	zákazníky.

V	oblasti	ekologických	služeb	se	zaměstnanci	
Grogrundenu	zabývají	recyklací,	úklidem	a	zahrad-
nickými	službami.	Na	sídlištích	v	Bergsjönu	se	na-
cházejí	recyklační	místnosti,	kde	se	shromažuje	sklo,	
papír	nebo	elektronický	odpad.	Recyklační	služby	
jako	takové	sice	poskytuje	jiná	společnost,	pracovníci	
Grogrundenu	však	kontrolují,	zda	recyklační	systém	
funguje,	a	napravují	případné	nedostatky.	Kromě		
toho	přepravují	recyklované	zboží	a	biologický	odpad	
na	skládky,	starají	se	o	údržbu	recyklačních	tras		
a	podobně.	Pokud	jde	o	zahradnické	služby,	získal	
nedávno	Grogrunden	obecní	zakázku	na	péči	o	parky	
a	místní	zeleň	v	Bergsjönu.

Do	třetice	se	Grogrunden	zabývá	poskytováním	per-
sonálních	služeb	ve	formě	‚pronájmu	pracovní	síly’.	
„Šlo	v	podstatě	o	přirozenou	reakci	na	potřeby	místní	
komunity“	vysvětluje	Olofsson	a	dodává:	„Ku	příkladu		
zdejší	místní	škola	potřebovala	někoho,	kdo	by	pro-
váděl	údržbu	technických	zařízení.	Marita,	která		
v	té	době	byla	nezaměstnaná,	školu	oslovila,	ale	řekli	
jí,	že	si	nemohou	dovolit	ji	vzít	do	zaměstnaneckého	
poměru.	Místo	toho	škola	hledala	někoho,	kdo	byl	
zaregistrovaný	u	agentury	sjednávající	krátkodobé	

/  Jak se rozhodnout? Stálé nebo tranzitní  
 zaměstnávání?

Umožňujeme lidem z Returhuset, 
aby k nám přišli na stáž a zjistili,  
zda by zvládli pracovat pro Grogrunden.  
Pro nás je to dobrá příležitost,  
jak posoudit jejich kvality  
a zjistit, zda by se pro práci  
u nás hodili. Když získáme nové 
zakázky, dostanou u nás někteří 
praktikanti místo.

Lea Ryynänen

Na	rozdíl	od	účastníků	programu	Returhuset		
má	Grogrunden	tým	placených	zaměstnanců,		
kteří	za	svou	práci	dostávají	pravidelný	plat.	Mzdy	
jsou	nižší	než	průměrná	mzda	na	otevřeném	trhu,	
což	podle	Ryynänen	zaměstnance	motivuje	k	tomu,	
aby	se	snažili	uplatnit	i	jinde:	„Jakmile	se	naučí		
co	potřebují	a	získají	sebedůvěru,	měli	by	si	začít	
hledat	práci	jinde	než	v	Grogrundenu.	Lidé	si	často	
řeknou	‚už	jsem	moc	starý‘	nebo	‚mám	takovou		
a	takovou	nevýhodu,	takže	si	jinou	práci	najít	
nemohu‘	a	chtějí	u	nás	zůstat,	ale	my	se	je	snažíme	
přimět	k	aktivnímu	hledání	práce.	Chceme,		

/  Podnikatelské aktivity Grogrunden

Nedávno jsme přišli s novým  
obchodním nápadem – myšlenkou 
personálního outsourcingu. To znamená, 
že zaměstnáváme lidi, které pak 
umísujeme v místních firmách,  
co hledají zaměstnance, ale nechtějí  
nebo si nemohou dovolit je zaměstnávat 
přímo. Pro nás je to dobré řešení 
a pro lidi, kteří jsou už několik let 
nezaměstnaní, je to cenná pracovní 
příležitost. I kdyby to byla práce jen  
na půl roku, pořád je to lepší než žít 
ze sociálních dávek.

Heléne Stjernlof 
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Ryynänen	připouští,	že	to	není	snadné,	ale	je	to		
v	zájmu	zaměstnanců	samotných.	

„Je	ale	velmi	obtížné	si	práci	sehnat,	jste-li	imigrant	
a	neumíte	dobře	švédsky“	říká	Olofsson.	Z	tohoto	
důvodu	umožňuje	Grogrunden	lidem	zůstat,	pokud	
se	k	tomu	rozhodnou.	I	když	je	firma	přesvědčena,	
že	je	lepší	pomáhat	lidem	získat	si	lépe	placenou		
práci,	je	proto	otevřena	oběma	typům	zaměstná-
vání:	tranzitnímu	i	stálému.	Olofsson	však	přiznává,	
že	„stálé	zaměstnání	je	nakonec	pro	zdravé	eko-
nomické	fungování	firmy	výhodou.	Není	totiž		
vůbec	jednoduché	sladit	tranzitní	zaměstnávání		
a	dlouhodobě	dobré	ekonomické	výsledky,		

To	je		
jedno	kritérium.	Dalším	kritériem	může	být	počet	
lidí,	kteří	naší	společností	projdou	nebo	u	nás	
zůstanou.	A	pokud	si	ti,	kteří	projdou,	dokážou	najít	
práci	na	otevřeném	pracovním	trhu,	může	to	být	
také	dobrý	ukazatel.	

kteří	by	vyžadovali	svůj	podíl	na	zisku.	Nejsme	
takový	typ	firmy.	Jsme	obecně	prospěšný	podnik	
a	naším	hlavním	účelem	je	poskytovat	pracovní	
příležitosti	lidem	z	blízkého	okolí.	Zisk	není	naším	
hlavním	cílem.

Částečným	měřítkem	je	spokojenost	zákazníků.	
Pokud	jsou	s	námi	zákazníci	spokojení	a	chtějí		
ve	spolupráci	s	námi	pokračovat	nebo	s	námi	
uzavřít	novou	smlouvu,	zadají	nám	další	zakázky.	

Dvě otázky pro Leu

aby	přes	naši	firmu	mohlo	co	nejvíce	lidí	přejít		
na	otevřený	trh	a	právě	nízký	plat	je	má	moti-	
vovat	k	hledání	lépe	placené	práce	u	běžného	
zaměstnavatele,“	vysvětluje	svou	strategii		
Ryynänen.

Obchodní	kontrakty	Grogrundenu	tuto	strategii	
skutečně	podporují,	jelikož	trvají	převážně	šest	
měsíců	až	rok.	Lze	je	pochopitelně	obnovit		
(a	ve	většině	případů	se	tak	i	děje),	ale	pro-	
dloužení	není	zaručené	a	je	podmíněno	spokoje-
ností	zákazníka	a	jeho	potřebami	v	budoucnu.	
Zaměstnanci	Grogrunden	se	proto	musí	potýkat		
s	nejistotou,	kterou	krátkodobá	smlouva	přináší.	

hrát	možná	větší	roli	než	dříve.	„Chceme	vést	
Grogrunden	jako	společnost,	která	poskytuje	služby	
prvotřídní	kvality,	přičemž	se	nadále	zaměřuje		
na	znevýhodněné	lidi,“	tvrdí	Olofsson,	aby	vzápětí	
dodal:	„Jsme	si	vědomi	toho,	že	k	řízení	úspěšného	
podniku,	a	už	komerčního	nebo	sociálního,	je	
zapotřebí	kvalitní	lidský	kapitál.	Když	tedy	u	nás	
lidi	zacvičíme	a	zvýšíme	jim	kvalifikaci,	může	se	
nakonec	stát,	že	upřednostníme,	aby	u	nás	zůstali	
a	aby	svými	dovednostmi	přispívali	k	chodu	našeho	
podniku.	V	tomto	směru	se	jednou	můžeme	stát	
sociální	firmou,	do	které	mohou	lidé	nastoupit	a	
udělat	v	ní	kariéru.	Udržení	personálu	je	v	takovém	
případě	jedním	z	klíčových	faktorů	udržitelnosti.“

Lea Ryynanen

/  zaměřujete se ve své činnosti na vytvá- 
 ření zisku?

Nemyslím,	že	by	se	na	to	naši	zakladatelé	dívali		
z	tohoto	hlediska.	Tohle	není	IKEA.	Nejde	nám		
o	zisk,	hledáme	pracovní	příležitosti.	Zakázky,	
které	přijímáme,	však	musí	být	natolik	ekonomicky	
stabilní,	aby	byly	soběstačné.	Samozřejmě	také	
potřebujeme	něco	vydělat,	abychom	mohli	do	firmy	
investovat	a	rozrůstat	se.	Nemáme	ale	akcionáře,	

/ Podle čeho tedy měříte svou úspěšnost?  
 Jak dokážete říct, že činnost, které se vě- 
 nujete, je úspěšná a naplňuje vaše cíle?

které	jsou	rozhodující	pro	trvalou	udržitelnost	firmy.		
I	když	je	pro	lidi	lepší,	když	se	přesunou	na	otevře-	
ný	trh	práce	a	začlení	se	do	běžné	populace,		
pro	firmu	je	těžké	kontinuálně	přicházet	o	své	
nejlepší	zaměstnance,	kteří	již	získali	potřebné	
dovednosti	a	zkušenosti,	aby	mohli	kvalitně	dělat	
svou	práci.“

Jak	se	tedy	dá	za	neustálých	personálních	změn	
vybudovat	stabilní	firma?	Jak	jsme	již	viděli	na	
dřívějších	příbězích,	udržení	kvalitních	lidských	
zdrojů	je	vskutku	jedním	z	nejdůležitějších	faktorů	
pro	udržení	stability	firmy.	Olofsson	i	Stjernlof	proto	
tvrdí,	že	udržení	zaměstnanců	bude	v	budoucnu	
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Jak	je	vidět,	Grogrunden	dnes	hledá	vyhovující	
zaměstnanecký	model	pro	své	dlouhodobé	fungo-
vání.	I	když	lidé	v	Grogrundenu	občas	nadále	hájí	
tranzitní	model	sociálního	podniku,	jehož	hlavním	
cílem	je	připravovat	své	zaměstnance	na	otevřený	
trh	práce,	vzápětí	dokážou	stejně	přesvědčivě	
argumentovat	pro	sociální	podnik	poskytující	
dlouhodobé	zaměstnání	s	možností	letité	kariéry.	
Strategie	Grogrundenu	se	v	této	oblasti	stále	vyvíjí		
a	je	předmětem	diskusí.	Zaměstnanecký	model		
firmy	by	nakonec	mohl	kombinovat	oba	prvky:	
přechodní	pracovníci,	kteří	se	připravují	na	odchod	
z	podniku	a	nástup	na	otevřený	pracovní	trh,		
by	pracovali	vedle	těch,	kteří	se	rozhodnou	zůstat	
ve	firmě	na	dobu	neurčitou	a	stát	se	jejími	klíčovými	
zaměstnanci.

Hlavním	řídícím	orgánem	Grogrundenu	je	správní	
rada,	která	se	skládá	ze	zástupců	Returhusetu		
a	každé	ze	zakládajících	organizací.	Rada	zase-	
dá	jednou	měsíčně	nebo	dvouměsíčně,	podle		
aktuální	situace.	Za	čas,	který	Grogrundenu	věnují,		
jsou	její	členové	placeni	svým	hlavním	zaměstna-
vatelem.	

V	posledních	letech	se	správní	rada	aktivně	zapojo-
vala	do	řízení	podniku.	„Dosud	jsme	byli	pracovním	
orgánem,	říká	Olofsson,	ale	te	se	snažíme,	aby	
zodpovědnost	za	běžné	provozní	otázky	převzali	
jiní.“	Bylo	tak	tomu	z	důvodu,	že	jeho	předchozí	
koordinátorka	Heléne	Stjernlof,	kterou	později		
nahradila	Lea	Ryynänen,	byla	příliš	vytížená	na	to,	
aby	při	své	funkci	ředitelky	Returhusetu	mohla	plně	
řídit	i	Grogrunden.	Důvod,	proč	Stjernlof	zastávala	
obě	místa,	byl	ten,	že	si	organizace	nemohla	dovolit	
placenou	pozici.	To	se	změnilo	v	roce	2006,	kdy	do	
Grogrundenu	nastoupila	Ryynänen	jako	placená	
zaměstnankyně.	Její	příchod	umožnil	správní	radě	
vrátit	se	ke	své	normální	roli	a	věnovat	se	standard-
ním	otázkám,	mezi	něž	patří	ku	příkladu	budoucí	
organizační	a	obchodní	strategie.

Růst	má	pro	Grogrunden	klíčový	význam.	Jak	jsme		
se	dozvěděli,	firma	plánuje	rozšířit	portfolio	svých		
obchodních	aktivit	a	zároveň	zvýšit	počet	zaměst-
nanců	na	zhruba	padesát.	V	poslední	době	vyvíjí	

/  Řízení společnosti

/  O potenciálních příležitostech na trhu  
 ve světle dalšího růstu

/  K propojení Grogrundenu s Returhusetem

Grogrunden	plány	na	hledání	možných	obchod-
ních	příležitostí	na	budoucím	městském	recyklačním	
dvoře,	který	se	má	nacházet	nedaleko	současných	
pozemků	Grogrundenu.	Má	zde	být	místo		
pro	odkládání	a	skladování	věcí	na	recyklaci,		
a	proto	vznikla	myšlenka	vybudovat	zde	second-
handový	obchod.	Plán	však	Grogrundenu	nevyšel.	
Další	a	pravděpodobně	proveditelnější	obchodní	
záměr	v	rámci	téže	iniciativy	navrhuje	zaměstnávat	
lidi,	kteří	budou	sloužit	jako	„průvodci“	a	budou	
lidem	ukazovat,	kam	mohou	odpad	vyhodit.		
O	plánech	se	stále	jedná	a	dosud	nemají	koneč-
nou	podobu.

Rozsah	a	typ	konkrétních	obchodních	aktivit		
se	odvíjí	od	podmínek	na	místním	trhu.	„Jsme		
závislí	na	tom,	co	v	této	oblasti	trh	nabízí,	takže	
kdyby	nás	zákazník	požádal,	abychom	začali		
poskytovat	poštovní	služby,	byla	by	to	příležitost,	
kterou	bychom	důkladně	zvážili,	i	kdyby	to	měla	být	
jen	sezónní	záležitost.	Je	pro	nás	důležité	dát	lidem,	
kteří	jsou	léta	nezaměstnaní,	příležitost	pracovat,		
i	kdyby	jen	na	pár	měsíců.	Pořád	je	to	lepší	než	
žít	ze	sociálních	dávek,“	vysvětluje	Olofsson.	
Grogrunden	je	proto	otevřený	širokému	spektru	
aktivit,	pokud	zjevně	reagují	na	místní	poptávku,	
posilují	jeho	zaměstnance	a	mají	slušný	potenciál	
dosáhnout	komerčního	úspěchu.

„S	Returhusetem	spolupracujeme	velmi	úzce,“	říká	
Ryynänen.	„Kromě	vychovávání	našich	budoucích	
zaměstnanců	je	aktivizační	centrum	Returhusetu	také	

Grogrunden je stále v mnoha 
směrech odrazovým můstkem  
pro přechod do nové práce.  
Ale my nikdy nikomu neříkáme,  
že chceme, aby odešel, naopak,  
často se dostáváme do situace,  
že bychom si zaměstnance nakonec 
rádi udrželi. 

Heléne Stjernlof /	koordinátorka	pracovně	
aktivizačního	centra	Returhuset
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pokusnou	laboratoří	pro	solidní	obchodní	činnosti.	
Například	nápad	s	doručováním	ovoce	přišel	
původně	z	Returhusetu.	Každý	obchodní	plán		
ale	musí	mít	dobré	vyhlídky	na	dosažení	ziskovosti,	
musí	sloužit	potřebám	místní	komunity	a	musí	mít		
v	oblasti	dostatečnou	klientelu	–	teprve	tehdy	
zvážíme	jeho	převedení	do	Grogrundenu.“

Pro	Stjernlof	je	na	druhé	straně	nejdůležitější,		
aby	mohla	účastníkům	svého	programu	říci,		
že	v	Grogrundenu	nebudou	na	zaškolení,		
ale	budou	zde	doopravdy	pracovat,	a	že	Grogrunden	
není	jen	další	projekt,	ale	skutečná	firma.	

odpově	na	tuto	myšlenku.	Přijetím	i	té	nejmenší	
zakázky	se	centrum	rozhodne	vyzkoušet	nápad,	
který	nakonec	Grogrunden	může	uskutečnit.

Přesně	tak.	Oni	tu	nejsou	proto,	aby	rozvíjeli		
a	vedli	obchodní	projekty,	protože	provozují	denní	
pracovní	centrum,	nikoli	obchodní	firmu.	Mohou		

Ano,	je	to	přesně	tak.	Returhuset	vždycky	dostával	
zakázky	na	práci	od	organizací,	firem	nebo	místních	
komunit,	které	se	zajímaly	o	to,	zda	by	pro	ně	lidé	
z	centra	nemohli	pracovat.	Returhuset	tyto	nabídky	
přijímá,	protože	chce,	aby	jejich	lidé	pracovali,	aby	
se	pohybovali	co	nejblíže	reálnému	pracovnímu	
prostředí.	Po	čase	si	v	Returhusetu	uvědomili,	že	
kdyby	se	nadále	rozvíjeli	tímto	směrem,	našli	další	
zákazníky	a	práci,	mohli	by	si	založit	obchodní	
společnost.	Grogrunden	je	firma,	která	vznikla	jako	

Returhuset jako pokusná laboratoř 
pro Grogrunden

„Řada	našich	lidí	absolvovala	už	tolik	projektů,		
že	je	pro	ně	těžké	probudit	v	sobě	nadšení	pro		
další	aktivitu.	Ale	pokud	jim	dokážete,	že	tohle	je	
opravdová	práce,	a	přimějete	je,	aby	vám	důvěřovali,	
získáte	jejich	zájem.	A	mají-li	zájem,	může	jim	
Grogrunden	nabídnout	práci“,	vysvětluje	Stjernlof.

Skutečnost,	že	Grogrunden	musí	být	soběstačnou	
firmou,	zatímco	Returhuset	je	organizací	plně	

/  Je Returhuset něco jako pokusná laboratoř,  
 kde zkoušíte nové nápady, než je přesunete  
 do Grogrundenu k realizaci?

Par Olofsson

dotovanou	z	veřejných	zdrojů,	má	vliv	na	jejich	
náborovou	politiku.	Lidé	přijímaní	do	programu	
Returhusetu	neprocházejí	žádným	zvláštním	sítem.	
Centrum	si	může	dovolit	vyšší	stupeň	rizika	spo-
jeného	s	nově	příchozími	a	má	speciální	mecha-
nismy	pro	řešení	problémového	chování.	Mohou	
se	zde	zaměřit	především	na	aktivizaci	dlouhodobě	
nezaměstnaných,	aniž	by	museli	klást	důraz	na	
produktivitu	či	výkonnost	jednotlivých	účastníků.	
Returhuset	také	více	toleruje	konkrétní	problémové	
chování	a	umožňuje	individuální	přístup.	Grogrun-
den	jako	obchodní	firma	si	na	druhou	stranu	
nemůže	dovolit	zvládat	přílišné	množství	odchylek	

/	Rozhovor	s	Pärem	Olofssonem	z	Kooperativ		
	 Konsult,	spoluzakladatelem	Returhusetu		
	 a	Grogrundenu	a	členem	představenstva		
	 Grogrundenu

/  Personální politika: Returhuset versus  
 Grogrunden

/ Takže pokud vypadá nějaký nápad  
 z obchodního hlediska slibně a zdá se,  
 že by se mohl vyvinout v určitý předmět  
 podnikání, předá jej Returhuset  
 Grogrundenu?

Vždycky nejprve zkoušíme, jak  
budou věci fungovat. Pokud projekt funguje, 
tedy pokud má dobré obchodní vyhlídky,  
je smysluplný pro osobu, která v něm pracuje,  
a prospívá místní komunitě a životnímu 
prostředí, pak jej převedeme do Grogrundenu.

Heléne Stjernlof /	koordinátorka	pracovně	
aktivizačního	centra	Returhuset
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do	Grogrundenu,	protože	lidé,	s	nimiž	pracujeme,	
jsou	už	mnoho	let	vyřazeni	z	pracovního	trhu	a	trvá	
dlouhou	dobu,	než	se	znovu	dostanou	do	tempa.	
Mohou	být	také	do	jisté	míry	nemocní,	zranění	
nebo	postižení	nebo	prostě	už	nikdy	nedokážou	
pracovat	tím	tempem,	jaké	zvládali	dříve.“	

Ve	svém	úsilí	pomoci	komunitě	v	Bergsjönu	
prostřednictvím	životaschopných	podnikatelských	ak-

rozroste	délkou	i	obsahem	a	má	potenciál	
poskytnout	jedné	osobě	práci	na	plný	úvazek,	tedy	
pokud	je	stálým	zdrojem	příjmů	a	práce	je	posky-
tována	na	smluvním	základě,	pak	ji	převezmeme.	
Takže	když	jsou	obchodní	vyhlídky	dobré,	přijde	
chvíle,	kdy	se	činnost	daného	člověka	změní		
z	výcvikové	aktivity	na	stálé	zaměstnání	v	Grogrun-
denu.

nápad	vyzkoušet	a	rozvinout,	a	pokud	je	opravdu	
dobrý,	předají	nám	ho.	Tak	na	sebe	vzájemně	nava-
zujeme.

Zakázka	na	práci,	kterou	Returhuset	dostane,	je	
obvykle	příliš	malá	na	to,	abychom	kvůli	ní	mohli		
v	Grogrundenu	někoho	zaměstnat.	Obvykle	
nepřináší	žádný	zisk.	Nemůžeme	nikoho	zaměstnat	
kvůli	tak	malým	příjmům.	Ale	pokud	se	zakázka		

v	chování	zaměstnanců,	protože	potřebuje	fungo-
vat	stabilně,	bez	narušování,	které	by	mohlo	chod	
podniku	ohrozit.	Při	výběru	nových	zaměstnanců	
proto	Grogrunden	v	rámci	své	personální	stra-
tegie	činí	několik	preventivních	opatření,	která	
pomáhají	zjistit,	zda	se	určitá	osoba	na	práci	ve	
firmě	hodí.	Stjernlof	o	tom	říká:	„Jakmile	nastoupíte	
[do	Grogrundenu],	nemůžete	si	dovolit	být	křehcí.	
Na	rozdíl	od	Returhusetu	je	Grogrunden	běžnou	
firmou,	která	musí	nabízet	kvalitní	produkty	nebo	
služby,	jež	se	budou	prodávat.	V	Returhuset		
musíme	velmi	opatrně	vybírat,	koho	pošleme		

tivit	se	dnes	Grogrunden	potýká	s	řadou	otázek,	které	
je	třeba	řešit,	a	překážek,	které	musí	překonávat.	Je	to	
však	proces,	který	může	inspirovat	další	lidi	snažící	se	
o	oživení	perspektiv	obyvatel	ekonomicky	zaostalých	
regionů,	obcí	či	městských	částí.	Příběh	Grogrundenu	
může	pomoci	potenciálním	sociálním	podnikatelům,	
kteří	dosud	podobný	podnik	neprovozovali,		

/ Proč se v Grogrundenu neujmout takové  
 činnosti na samém počátku a nerozvíjet  
 ji sami?

aby	si	uvědomili	výzvy,	které	před	nimi	stojí.	V	tom	je	
největší	přínos	zkušeností	Returhusetu	a	Grogrundenu.	
Obě	organizace	vzaly	za	své	heslo	švédského	hnutí	
družstevního	rozvoje:	„Chcete-li	změnit	svět,	začněte	
společně	podnikat!“.	Jen	čas	ukáže,	jak	úspěšní	budou	
ve	své	snaze	změnit	svět	k	lepšímu.	
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