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 Ergotep CSR Institut o.p.s. informuje o svých aktivitách. 

Firma Ergotep d.i., již několik let vy-
tváří projekty společenské odpovědnosti.  
Za tímto účelem vznikla v roce 2011 
obecně prospěšná společnost Ergotep 
CSR Institut. V rámci společenské od-
povědnosti firmy (CSR) již bylo zřízeno 
dětské hřiště na farní zahradě, pro žáky 
ZŠ Proseč byl uspořádán kurz tvorby 
webových stránek, společnost poskytla 
příspěvek na zakoupení automobilu jed-
notce SDH Proseč a také finančně pod-
pořila závod horských kol „Cyklo Maštale 
2014“. 

Ergotep CSR Institut o.p.s. podporuje 
také vzdělávací a kulturní akce pro oby-
vatelé Proseče a okolí. Velký úspěch měla 
přednáška světoznámého profesionálního 
rybáře Jakuba Vágnera. Svoje zážitky ze 
svých cest předal 150 návštěvníkům! 

Tato akce měla i charitativní smysl, 
neboť došlo k předání finančního daru 
handicapovanému Míšovi. Vybrané pro-
středky mu pomohli zajistit pobyt v re-
habilitačním centru Adeli v Piešťanech, 
kde mají s Míšovým postižením (dětská 
mozková obrna) velké zkušenosti. Toto 
postižení se sice nedá úplně vyléčit, ale 
speciálními rehabilitačními metodami se 
dají jeho následky alespoň zmírnit. 

 V letošním roce Ergotep CSR Institut 
o.p.s. reagoval na pozitivní ohlasy z této 
akce pozváním dalšího cestovatele - Ji-
řího Kolbaby. Jeho projekci „Fotograf na 
cestách – splněný sen“ zhlédlo přes 160 

posluchačů.  Jiří Kolbaba prostřednictvím 
svých jedinečných fotografií nás provedl 
všemi kouty světa, zavedl nás do exotiky 
a tajemna a také předal několik důleži-
tých rad, jak správně fotografovat. Výtě-
žek z této akce byl předán panu řediteli 
ZŠ Mgr. Roušarovi na podporu drama-
tického kroužku při ZŠ Proseč, jehož je 
generálním sponzorem již druhým rokem. 
Za tu dobu žáci, kteří kroužek navštěvují, 
secvičili a odehráli několik představení.  
Potěšili např. návštěvníky košumber-
ského hradu (31.8.), své umění předvedli 
i prosečským divákům  u příležitosti oslav 

Dne řemesel (28. 9.). V místní sokolovně 
odehráli své představení “Tajný lodní de-
ník” a operetku “Budulínek” dětem z MŠ 
a první třídě ZŠ.  Dle smíchu a reakcí 
dětí se představení moc líbilo.

Nesmíme opomenout ani na Den dětí, 
kdy se páteční odpoledne proměnilo dět-
ské hřiště na farní zahradě v království 
Sněhurky a sedmi trpaslíků. Kde se děti v 
doprovodu svých rodičů nejen bavily, ale 
i soutěžily, zpívaly a opékaly buřty. Za 
pomoc při organizaci dětského dne, jsme 
mateřskou školku podpořili nákupem 
hraček pro děti.

Společnost zajistila také doprovodný 
program na chovatelské výstavě, kde se 
děti vyřádily na výtvarné show.

Ergotep CSR Institut o.p.s. nepodpo-
ruje pouze zábavu, ale podporuje i péči o 
zdraví. Realizuje a financuje preventivní 
vyšetření zraku tzv. zrakový screening. 
Malé děti při klasické kontrole u lékaře 
nedokáží přesně popsat, jak dobře a co 
vidí. Proto je třeba zrak vyšetřit speciál-
ním přístrojem, aby zraková vada byla od-
halena včas a mohla být korigována, buď 
okluzorem nebo brýlovou korekcí. Zra-
kový screening tak může odhalit skrytou 
oční vadu, aniž by to dítěti bylo nepří-
jemné.     

 Společnost podporuje také integraci 
lidí s hendikepem do společnosti.  Ještě 
dnes stále přetrvávají o lidech s postiže-
ním různé předsudky. Ergotep CSR In-

stitut o.p.s. se proto rozhodl šířit osvětu 
rovnou u nejmladší generace. 

A to formou osobních setkání a zážitko-
vých seminářů. Kdy žáci MŠ a ZŠ Proseč 
poznávají, že i přes hendikep se dá prožít 
plnohodnotný život. Dobrým příkladem 
je příběh studenta Petra Svatoše, který 
přes svůj hendikep studuje na obchodně 
podnikatelské fakultě - obor řízení logis-
tiky a přitom se stíhá věnovat stolnímu 
tenisu vozíčkářů. Úspěchy ho vynesly 
až do národní reprezentace. Vzhledem 
k dlouhodobé spolupráci Ergotep CSR 
Institut o.p.s. finančně podpořil Petrův 
start v italském Lignánu. Petr se podělil o 
svoje zkušenosti z Mistrovství Evropy se 
žáky ZŠ, kdy se zúčastnil turnaje, kde si 
žáci vyzkoušeli, jak se hraje stolní tenis s 
vozíčkářem. Petr byl neporazitelný! A ani 
nejlepším hráčům se nepodařilo jej pře-
hrát. 10 nejlepších bylo odměněno ales-
poň za odvahu dárky. 

Aby si děti uvědomily, jak se žije lidem 
se zrakovým a sluchovým postižením a 
hlavně, aby věděly, jak se k těmto lidem 
mají chovat a jak jim pomáhat, jsme 
uspořádali dvě přednášky: „Svět neslyší-
cích v pohádce“ a „Dobrý den, nepotře-
bujete pomoc?“.

Zážitkový seminář „Svět neslyšících v 
pohádce“ svým interaktivním programem 
přiblížil dětem, jak se žije neslyšícím 
nebo lidem se sluchovým postižením.

Druhým byl zážitkový seminář: „Dobrý 
den, nepotřebujete pomoc?“, kde si žáci 
na vlastní kůži vyzkoušeli několik situací 
z praktického života, jak v roli nevido-
mého, tak i v roli vidícího průvodce. Také 
se seznámili s některými pomůckami, 
které nevidomí používají. 

Tyto semináře měly společný cíl, který 
byl splněn a to: aby si děti uvědomily 
úskalí, která musí každodenně lidé se 
zrakovým a sluchovým hendikepem pře-
konávat.

Ergotep CSR Institut o.p.s. bude ve 
svých aktivitách pokračovat i nadále. Na 
jaře pro Vás chystáme další přednášku, o 
které Vás budeme včas informovat.

Mgr. Lenka Pokorná, Václav Rambousek


