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Vážení čtenáři,

rok 2021 byl opět velmi náročný rok, poznamenaný pokračující pandemií COVID-19.  

Obecně prospěšná společnost v roce 2021 oslavila 10 let svého působení, za tuto dobu podpořila 
mnoho významných projektů a zajímavých akcí, přednášek, apod. 

Jedním z významných počinů roku 2021 byla příprava a samotná realizace vyvýšených záhonů 
v prostorách zahrady sociálního bydlení Bosna. I tento projekt je realizován ve spolupráci se sociální 
službou družstva Ergotep, která  společně se svými klienty tuto zahradu udržuje a zpracovává z ní 
suroviny pro své produkty.

Děkuji všem, kteří i v tak nelehké době podporují aktivity směřující k integraci osob se zdravotním 
postižením do společnosti. Velké poděkování patří družstvu Ergotep, Královéhradeckému kraji, městu 
Proseč, Nadačnímu fondu pro podporu osob se zdravotním postižením, ale i řadě dalším. 

Slovo úvodem

  JUDr. Pavel Nádvorník
ředitel Ergotep CSR Institutu, o. p. s.



Sociální bydlení Bosna

Ergotep CSR Institut provozuje „Sociální bydlení Bosna“ 
na adrese Zábořská č. p. 104 a 202, Proseč a má za sebou již 
3 roky úspěšného provozu.  V roce 2021 bylo obsazeno všech 
6 bytů osobami z cílové skupiny. Nájemníci mají možnost 
využívat vyvýšené záhony na zahradě, včetně zahradního 
domku, který slouží pro klienty sociální služby, i k uložení kol 
nebo zahradnických potřeb.

Zahrada na Bosně
Významný společenský projekt „Zahrada na Bosně“ má za sebou velice úspěšný rok. Celkem je na 
zahradě 14 záhonů, 2 záhony využívali nájemníci sociálního bydlení Bosna, kde pěstovali celé léto 
zeleninu pro svoji potřebu. O zbylé záhony se starala sociální služba s klienty. 

Na záhonech se urodila zelenina, která se sklízela od jara až do podzimu. Podařilo se vypěstovat 
různé druhy hlávkových salátů, kadeřávek, cukety, rajčata, papriky a mnoho dalších druhů zeleni-
ny. Vypěstovaná zelenina se pak rozdělila mezi zaměstnance a klienty sociální služby. Dva záhony  
byly osázeny letničkami a jiřinami, jejichž květy zdobily hlavní recepci družstva Ergotep. S nadchá-
zejícím rokem se pak můžeme těšit na záhon plný barevných tulipánů. 

O zahradu na Bosně se celý rok 2021 pečlivě starala sociální služba s klienty, kteří si tak nacvičili 
jednoduché zahradnické práce, rozvoj motorických a psychických schopností. Všechny tyto získa-
né dovednosti a schopnosti povedou k lepšímu uplatnění klientů ve společnosti. 
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V  roce 2020 byl spuštěn projekt sociálně-právního 
poradenství, jehož smyslem je ze strany obecně 
prospěšné společnosti zajistit nejen pro zaměst-
nance, ale i širokou veřejnost sociálně-právní po-
radenství ve vážných a tíživých situacích v oblasti 
sociální práce, hmotné nouze, komunikace s úřa-
dy a s tím spojené právní úkony. Poradenství bylo 
s ohledem na jednotlivá opatření a omezení reali-
zováno i v roce 2021, je bezplatné a probíhá jeden-
krát v týdnu v prostorách družstva Ergotep.

Sociálně-právní poradenství 

Obecně prospěšná společnost i v roce 2021 spolupracovala s Nadačním 
fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v projektu 
Ochranná známka práce postižených, která byla v minulosti propůjčena řadě 
podniků, jenž získaly licenci k užívání známky.

Ochranná známka práce postižených 



Do praxe bez bariér

Projekt  „Do praxe bez bariér“  odstartoval 
v listopadu roku 2018, původně měl končit v srpnu 
roku 2020, ale z důvodu covidové situace byl 
termín prodloužen o rok a projekt tedy skončil  
31. 8. 2021. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení 
zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním posti-
žením a absolventů s nižším středním odborným 
vzděláním ze speciálních a praktických středních 
škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím 
aktivit zaměřených na získání pracovních návyků 

a zkušeností, a také propojení speciálních a praktických středních škol a podniků zaměstnávají-
cích osoby se zdravotním postižením, případně podniků na volném trhu práce, a k navázání jejich 
dlouhodobé spolupráce.

Hlavní náplní celého projektu byly exkurze, pracovní tréninky a následně pak dlouhodobější praxe. 
Během této doby těmito aktivitami prošli žáci z řady škol a našli své uplatnění. 

Obecně prospěšná společnost byla zprostředkovatelem praxí a exkurzí těmto žákům. Za celou dobu 
trvání projektu se uskutečnilo 96 praxí a 71 pracovních tréninků.

Věříme, že vzhledem k úspěšnosti tohoto projektu bude následovat jeho pokračování nebo projekt 
obdobný, který podpoří absolventy se zdravotním postižením při vstupu na trh práce. Zároveň by-
chom také chtěli poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili a vytvořili podmínky pro jeho realizaci. 
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V roce 2021 byla uskutečněna pouze jedna 
přednáška pro veřejnost a to z důvodu trvání 
pandemie COVID-19.

Generál inženýr Andor Šándor je bývalý náčel-
ník Vojenské zpravodajské služby ČR a uznáva-
ný odborník v oblasti bezpečnosti, hrozby te-
rorismu a krizového managementu. Pravidelně 
poskytuje komentáře pro česká a zahraniční 
média, včetně televizních a rozhlasových zpra-
vodajských a publicistických pořadů. V současné 
době působí jako soukromý analytik a poradce 
v oblasti bezpečnosti. Píše knihy, v kterých radí, 
jak přežít teroristický útok, výpadek elektrické-
ho proudu, nebo jak se vyvarovat nebezpečí při 
cestování. 

Gen. Ing. Andor Šándor – Jak bezpečný 
je svět, ve kterém žijeme

Ve svém vystoupení hovořil na téma bezpečnostní politiky, glosoval rozhodnutí významných svě-
tových i našich politiků, upozornil na možná rizika související s nárůstem terorismu a migrace. 
Okomentoval vztahy mezi světovými velmocemi, bezpečnost Evropské unie, stav evropských armád, 
včetně té české, ale také akcentoval i aktuální nebezpečí na sociálních sítích. Závěrem odpovídal cha-
rismatický a ostřílený řečník na řadu otázek z publika a následně podepisoval zájemcům své knihy. 



I v roce 2021 bylo finančně podpořeno obecně prospěš-
nou společností preventivní vyšetření zraku u dětí, které 
navštěvují Základní školu a Mateřskou školu Perálec, Zá-
kladní školu a Mateřskou školu Proseč. Odborný zrakový 
screening provedla společnost PROZRAK, s. r. o.

Byl zkontrolován zrak u 57 dětí, přičemž čtyři děti měly 
nalezenu zrakovou vadu. Ergotep CSR institut, o. p. s. pod-
pořil toto preventivní zrakové vyšetření finančním darem 
v hodnotě 9 690 Kč.

Zrakový screening – PROZRAK, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut je zakladatelem Ceny Mgr. Lenky Pokorné. Cena 
je udělována za záchranu lidského života nebo poskytnutí pomoci člověku v nouzi. Bohužel v roce 
2021 nebyl nikdo nominován, a tak nebyla cena udělena. 

Cena Mgr. Lenky Pokorné
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Základní informace

Název společnosti: Ergotep CSR Institut, o. p. s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Založení společnosti: Společnost byla založena Zakládací listinou dne 26. 7. 2011 a je zapsána 
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu O, ve složce 247, dne 12. 10. 2011.

Ergotep CSR Institut, o. p. s. je samostatný právní a ekonomický subjekt, jehož činnost je vymezena 
Zakládací listinou.

IČ: 28823702 

Sídlo společnosti: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč

Zakladatel: Ergotep, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
IČ: 25997815 s vkladem 100 000 Kč 

Předmět činnosti:

- Mimoškolní vzdělávání v oblasti sociálního podnikání, včetně doplňkových vzdělávacích  
  programů.
- Podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti 
  a do chráněného i volného trhu práce.
- Podpora volnočasových aktivit.
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.



Správní rada 

Předseda:   Bc. Petr Herynek 

Členové:     Marek Lustyk
                     Jana Obrovská

Dozorčí rada

Předseda:   Ing. Zdeňka Běhounková
 
Členové:     Petra Černá 
                     Bc.  Lenka Kohoutová 

Ředitel:     JUDr. Pavel Nádvorník

Složení odpovědných orgánů
společnosti 



Ergotep CSR Institut, o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut 
je zřízena společností Ergotep, d. i. od roku 2011 
jako nezisková společnost a je nositelem jeho CSR 
komunikace. Družstvo Ergotep vytváří vysoce kva-
litní projekty v oblasti komplexní integrace zdra-
votně postižených do společnosti. V rámci plnění 
zásad sociálního podnikání je to právě Ergotep 
CSR Institut, o. p. s., která plní roli CSR komunikace 
společnosti Ergotep, d. i.

1.  Podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením.

2.  Podpora komplexní integrace osob se zdravotním 
     postižením do společnosti a na trh práce – zejména
     praxe, stáže, přípravu k práci, rehabilitaci OZP.

3.  Podpora volnočasových aktivit.
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V roce 2021 poskytla obecně prospěšná společnost finanční dary ve výši 19 690 Kč.

Byla vrácena nespotřebovaná část dotace v projektu „Do praxe bez bariér“ ve výší 48 159 Kč.

Ostatní náklady včetně mzdových souvisely převážně s provozem a údržbou sociálního bydlení Bosna.

Vlastní výkony v roce 2021 ve výši 413 664 Kč byly tvořeny z 80 % příjmy z provozování „Sociálního
bydlení Bosna“, zbývající sociálně-právním poradenstvím pro Ergotep d. i.

Jinou činnost v roce 2021 společnost nevyvíjela.

Rozvaha za rok 2021
Rozvaha vykazuje za rok 2021 vyrovnaný stav aktiv a pasiv. 

Aktiva jsou tvořena:

  -   Dlouhodobý majetek včetně nedokončené investice (zahradní domek v prostoru Bosna)
      14 158 tis. Kč
  -   Finanční majetek (pokladna, bankovní účet) 714 tis. Kč
  -   Oběžná aktiva (pohledávky, časové rozlišení) 33 tis. Kč

Pasiva jsou tvořena:

  -   Krátkodobými závazky do splatnosti 167 tis. Kč
  -   Časovým rozlišením 49 tis. Kč
  -   Vlastním jměním 14 451 tis. Kč
  -   Ziskem 2021 238 tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty za rok 2021



Ergotep CSR Institut, o. p. s.
Zábořská 93, Záboří
539 44 Proseč

IČ: 28823702
Telefon:  606 097 201
E-mail: nadvornik.p@ergotep.cz 
www.ergotepcsr.cz

Napište nám, nebo zavolejte


