Ergotep CSR Institut podporuje společenské aktivity

Firma Ergotep, družstvo invalidů Proseč, založila v roce 2010 obecně prospěšnou společnost Ergotep CSR
Institut o.p.s., která se zaměřuje na vzdělávání osob se zdravotním postižením a jejich integraci do společnosti
a na trh práce. Vedle toho rozšiřuje svou činnost o podporu volnočasových a společenských aktivit. Financuje
a organizuje projekty zaměřené především do blízkého okolí sídla firmy, například pro Základní a Mateřskou
školu v Proseči, město Proseč a veřejnost.

Co představuje zkratka CSR?

Anglicky Corporate Social Responsibility je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí
s firemní etikou. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do
strategie firmy (vedle primární orientace
na vytváření zisku) se nazývá také trojí
zodpovědnost.
ERGOTEP d.i. již realizovalo projekty
společenské odpovědnosti:
Dětské hřiště Na farské zahradě
ERG financovalo výstavbu hřiště, předalo je veřejnosti a dále bezplatně pečuje
o jeho technický stav a údržbu
Webovým expertem za 1 rok
Bezplatný roční kurz pro adepty
tvorby webových stránek – především
žáky ZŠ Proseč.
PaySecCup
Každoroční vědomostní soutěž pro
třídní kolektivy celé ČR. Zaměřeno na
bezpečné užívání internetu.
Petr Svatoš na ME ve st. tenisu
Zdravotně postižený sportovec reprezentoval Česko a Ergotep na evropském
šampionátu hendikepovaných sportovců.
Podpora
činnosti
dramatického
kroužku ZŠ Proseč – obnova ochotnických tradic
Podpora výuky českého jazyka a integrace žáků-cizinců na rok 2014
ZŠ Proseč navštěvují i děti cizinců,
kteří potřebují speciální výukové pomůcky, které mohou být dále využity
i pro děti s poruchou učení. Společný
projekt ZŠ Proseč, Ministerstva školství,
Města Proseč a Ergotep CSR Institut.
Organizace a financování zrakového
screeningu – MŠ Proseč
Speciální vyšetření zraku malých dětí
odhalí včas budoucí zdravotní problém .
„S Jakubem na rybách“
Beseda s dobrodruhem, cestovatelem
a rybářem Jakubem Vágnerem. Velký
zájem veřejnosti podpořil akci na pomoc
zdravotně postiženému chlapci k jeho
léčbě.
Jednorázový finanční příspěvek na
pořízení automobilu pro jednotku
SDH Proseč.
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Oči předškolních dětí v Proseči prohlédl nenápadný přístroj

Ředitelka Mgr. Lenka Pokorná z ERGOTEP CSR Institut o.p.s. dobře ví, že
malé dítě nám neřekne, jak vidí. Neřekne
nám ani, zda předmět v dálce má rozmazaný či jinak zdeformovaný nebo ho
dokonce nevidí vůbec. Nikdy přece jinak
nevidělo! Proto paní ředitelka zajistila dětem v Proseči vyšetření zraku, které uhradil ERGOTEP CSR Institut o.p.s.
A tak 21. listopad loňského roku byl v
Proseči ve znamení bezplatného očního
screeningu. Nenápadný přístroj Plusoptix
prohlédl a zhodnotil oči celkem 68 dětem v mateřské a základní škole v Proseči.
Cílem této zrakové prevence byl včasný
záchyt případných zrakových vad u malých dětí. Zrakové vady diagnostikované v
pozdějším věku se dají ovlivnit jen velice
málo nebo vůbec. Není-li zraková vada
zachycena včas, dochází u dětí k nevratné
poruše vývoje zraku, často spojené se snížením zrakové ostrosti, s tupozrakostí.
V současnosti se riziko tupozrakosti dá
zjistit velice jednoduchým testem videoretinoskopie pomocí přístroje Plusop-
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tix. Tento nenápadný přenosný přístroj
dovede děti zaujmout, měří dostatečně
rychle a není nutná žádná speciální příprava. Plusoptix je tedy výborným pomocníkem v odhalování zrakových vad
vedoucích k již zmíněné tupozrakosti u
malých dětí. S jeho pomocí se dá dobře
zorganizovat plošná zraková prevence v
mateřských školách, kde je největší koncentrace malých dětí. Vyšetření navíc
probíhá v přirozeném prostředí předškolního dítěte a nezpůsobuje dětem zbytečný
stres, který mnohdy prožívají při návštěvě
lékaře.
A jak dopadla zraková prevence v Proseči? Ukázalo se, že dovyšetření očního
lékaře potřebovalo 10 dětí. Děti zachycené přístrojem Plusoptix však nemusí
mít v daném okamžiku nutně zrakovou
vadu, ale je to upozornění pro jejich rodiče a lékaře, aby byl nadále jejich zrak
sledován.
PhDr. Dagmar Fidlerová
Ředitelka PROZRAK, o.p.s.

www.prosec.cz

ERGOTEP CSR INSTITUT - TO JSOU I ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY…
Petr Svatoš vyrůstal v Litomyšli. Často
však jezdil k babičce a dědovi do Budislavi,
zejména na prázdniny. Začal úspěšně studovat jazykové lyceum. Náhle však přišla
zákeřná nemoc. Ačkoliv ji překonal, následky znamenaly velkou změnu v jeho
životě – jeho každodenním partnerem se
stal invalidní vozík. Rehabilitace a především víra v uzdravení a také otázka - co
dál? Petr se rozhodl dále studovat – škola v
Litomyšli byla ale plná bariér…
Takto vzpomíná Jiří Herynek, spoluzakladatel Ergotepu: „Navštívila mě Petrova maminka a babička. Řešení jsme
našli velice rychle. V Janských Lázních se
nachází Obchodní akademie Olgy Havlové – komplex pro vzdělávání zdravotně
postižených klientů. Sám jsem tam studoval, ale to už je čtyřicet let a tehdy to byla
pouze dvouletá ekonomka ve staré budově… Dnešní podmínky jsou nesrovnatelné. Obchodní akademie totiž nabízí nejen ekonomické vzdělání. Studenti mají k

dispozici obrovský bezbariérový komplex
– učebny, internát, stravování, bazén, péči
lékařů a také překrásnou tělocvičnu. A tak
jsem se s Petrem rozjel za ředitelem školy
– jeli jsme sami dva, bez rodičů. Cestou
jsme se dobře připravili na přijímací pohovor – Petr uspěl, byl ke studiu přijat a stal
se jedním z nejlepších studentů. Pýchou
školy je fiktivní firma – na jejím zrodu má
velkou zásluhu právě Ergotep! Studenti
fiktivně podnikají a se svojí firmou vyhráli
soutěže na několika veletrzích. Petr Svatoš patřil k průkopníkům při založení této
firmy. Ve volném čase se studenti věnují i
sportu hendikepovaných – a dosahují až
na paralympijské medaile! Petra lákala lukostřelba, ale brzy začal vynikat ve stolním
tenisu. A dotáhl to daleko, patří k předním hráčům v republice a ve své kategorii
to dotáhl až do reprezentace. Jsem rád, že
jsem byl na počátku „při tom“ a věřím, že
rozhodnutí Petrova „nového“ života bylo
správné!“

Během studia Petr pravidelně „praktikoval“ v Ergotepu. Po maturitě v Janských
Lázních studuje Petr vysokou školu na
Slezské univerzitě v Karviné (obchodně
podnikatelská fakulta - obor řízení logistiky). A jezdí stále po celostátních
turnajích ve stolním tenisu. Na podzim
minulého roku požádal Ergotep CSR institut o pomoc. Vzhledem k dlouhodobé
spolupráci, uhradil CSR institut jeho start
na mistrovství Evropy hendikepovaných v
italském Lignánu. Reprezentoval Českou
republiku i prosečský Ergotep. Ačkoliv
má Petr trvalou nabídku na pracovní pozici v Ergotepu, bude zřejmě realizovat
své profesní i sportovní dovednosti někde
„ve světě“. Je to přece úspěšný mladý muž,
který si klade neustále vyšší cíle. A takové
osobnosti CSR institut Ergotepu podporuje a rád jim pomáhá. V jarních měsících
chystá CSR institut besedu a exibiční vystoupení Petra a jeho kamarádů v ZŠ Proseč.

Petr Svatoš
ME 2013

Přijímací pohovor na OA v Janských Lázních
r. 2008

... a ty příběhy podporují společenské akce – aneb - „ S JAKUBEM NA RYBÁCH“
Večer plný dobrodružných historek z celého světa, překrásných diapozitivů a především nadšené přijetí vyprávění Jakuba
Vágnera. A s tím spojený příběh hendikepovaného chlapce, kterému všichni přítomní pomohli! Večer 19. listopadu 2013
praskalo vzdělávací centrum Ergoeduka ve
švech. O besedu s Jakubem – rybářem byl
velký zájem a několik zájemců se už „nevešlo“... Přítomných stopadesát účastníků
prožilo vskutku poutavou, krásnou a především lidsky naplněnou besedu. Příběhy,
na jejichž konci byl většinou úlovek nového

druhu ryby. Dobrodružství na hranici ži- plastových víček a tento skutek finance zavota a smrti, od mrazivé Sibiře až po pra- jistí. Zaměstnanci Ergotepu poctivě víčka
lesy v Amazonii! Nejen jak ulovit doposud sbírají a právě tento večer předali tři pytle
nepoznaný druh ryby, ale hlavně jak přežít víček tatínkovi Míši. K tomu také finanční
nástrahy volné přírody, jak najít potravu v hotovost – výtěžek celé akce! Ergotep CSR
pralese, kam šlápnout, jak přečkat malárii institut děkuje všem, kdo pomohli! A přia mnoho dalších napínavých zážitků. To dejte se i vy, čtenáři Zpravodaje. Staňte se
bylo vyprávění velice milého Jakuba. A v „víčkodárci“! Víčka můžete předávat na repřední řadě seděla rodina, která prožívá cepci v Ergotepu, Proseč – Záboří. Ergotep
také svůj napínavý příběh. Malý Míša bo- CSR institut připraví pro veřejnost další a
juje s dětskou mozkovou obrnou a rodina další zajímavé akce a všechny občany Promusí zajistit léčbu v Piešťanech. Ta stojí 75 seče na ně srdečně zve!
tisíc korun! Ale lze také nasbírat 13 tun

Dvoustránku pro čtenáře PZ připravili Mgr. Lenka Pokorná, ředitelka Ergotep CSR institutu a Jiří Herynek
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