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„Co jde opravit, není třeba vyhazovat“ 



Co je Opravárna 

 - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků 

 

 - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku,  

domácí spotřebiče,  nábytek,  oblečení  a mnoho dalšího… 

 

 - dává šanci přivýdělku komukoliv včetně hendikepovaných a zároveň 

chrání životní prostředí před hromadami zbytečného odpadu. 



 
Proč vznikla a co si Opravárna 
klade za cíl? 
 

  

 - zvýšit povědomí o možnosti oprav čehokoliv 

 - našim cílem je vytvořit funkční komunitu lidí, kteří mají zájem o 

opravy. Zároveň co nejvíce zjednodušit kontakt mezi opraváři a 

zákazníky 

 

 Ekologický aspekt  

 - snížit množství odpadu 

 - podpora cirkulární ekonomiky 

 

 Sociální aspekt 

 - pomoci zprostředkovat přivýdělek třetím stranám, především sociálně 

znevýhodněným lidem (ZTP, senioři, dlouhodobě nezaměstnaní)  

 - spolupracovat se stacionáři a jinými sociálními zařízeními a poskytovat 

jejich klientům pravidelnou možnost přivýdělku 

 



Jak má projekt fungovat? 

- na webu budou k dispozici kontakty na opraváře a seznam kategorií, 

které umí opravit, včetně hodnocení daného člověka 

 

- zákazník bude moci přes web vyhledat nejvhodnějšího a nejbližšího 

opraváře a zadat mu zakázku. Případně zadat zakázku bez výběru 

konkrétního opraváře a čekat na cenové nabídky od více opravářů 

 

- oba se dohodnou na podmínkách i ceně, dojde k opravě 

 

- opravář by měl být následně zákazníkem na webu ohodnocen a 

doporučen či nedoporučen dalším potencionálním zákazníkům 

 

- opravář odvede drobnou částku v řádu max. desítek korun webu 

Opravárna 

 



Fáze projektu 

1. Vytvoření funkční sítě šikovných opravářů  

 

2. Medializace - PR kampaň, přítomnost v hlavních médiích, účast na 

odborných konferencích a seminářích 

 

4. Shánění prostředků – účast v soutěžích, žádost o granty, jednání o 

sponzoringu s firmami - probíhá 

 

5. Spuštění plné verze webu s možností zadávání zakázek opravářům – 

listopad 2014 

 

6. Přímé zaměstnávání šikovných opravářů z řad ZTP v 

opravárenských dílnách – 2015/16? 



Financování 

- granty (EU, ČR, MPSV) 

 

- fundraising – dary od firem, CSR 

 

- podíl na zakázkách (10-15 %) 

 

- placená reklama na webu (profesiální opraváři,..) 



Aktuální stav 

- počet zaregistrovaných na www.opravarna.cz celkem přes 300 

 z toho 180 opravářů a přes 120 potenciálních zákazníků  

 

- kategorie, které opraváři umí opravit (většinu si na web přidali sami), 

např.: 

 

- mobil, pc, notebook 

- služby hodinového manžela 

- drobné elektro v domácnosti, TV 

- bílá elektronika - lednice, pračky 

- Opravy a úpravy oblečení 

- Opravy domů, kol, bot… atd z celkem 73 různých kategorií oprav 

 

- záštita ministerstva životního prostředí ze srpna 2014 



Co nás čeká? 

- opra(ka)várna – obdoba Repair café – setkání opravářů na 

jednom místě (ve spolupráci se Zdrojovnou) a lidé jim budou moci 

svůj rozbitý výrobek přinést k opravě a buď ho přímo opravit, nebo 

zjistit informace (cena, doba, možnost opravy) a vymění si na sebe 

kontakty 

 

- vytváření fyzických opravárensnckých center – chtěli bychom s 

nejlépe hodnocenými opraváři v budoucnu uzavřít pracovní smlouvu 

a vytvořit centrum, kde se budou výrobky opravovat 

 

- možnost zřídit na webu v Česku zatím neexistující bazar náhradních 

dílů, sdílení rad, zkušeností a videonávodů na opravy 



Zásady sociálního podnikání 

- podporuje sociální začleňování znevýhodněných osob – min. 40 % z 

celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílové skupiny 

zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených 

 

- směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování. 

 

- většina případného zisku (minimálně tedy 51 %) musí být 

reinvestována do rozvoje podniku 

 

- orientuje se na lokální komunitu a využívání místních zdrojů 

 

 
 



OPRAVÁRNA.CZ 

Realizační tým:  
 

- Mgr. Jan Charvát – koordinace projektu, PR a marketing (znalost 

problematiky odpadu a recyklace) 

- Mgr. Pavel Latoň – online marketing, project management 

- Bc. Lucie Hejzlarová, DiS. - granty, dary od firem, administrativa 

- Vojtěch Marek – IT, SEO 

 

 



 
 
 
 
 
 

Prostor pro vaše dotazy 
 

Děkujeme za pozornost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty: 

Jan Charvát – honza@opravarna.cz , tel. 725483292 

Pavel Latoň – pavel@opravarna.cz  , tel. 721837422  

 

 

 


