II. ročník projektu Webový expert je u konce
S koncem školního roku skončil i II.
ročník projektu Webový expert, společného projektu města Proseč, Základní
školy Proseč a společnosti Ergotep, d.i,
za přispění neziskové organizace Ergotep
CSR Institut o.p.s.., který byl zaměřen na
žáky základních škol s cílem předat základní znalosti v oblasti tvorby webových
prezentací, problematiky technologií IT a
kvalitně naplnit volný čas.

výše jmenovaných organizací, bylo i vyhodnocení čtyř nejúspěšnějších webových
projektů, jejichž tvůrci získali věcné ceny.
Počet účastníků na jednotlivých lekcích
projektu se pohyboval od 6 do 15 účastníků, webovou prezentaci (samostatnou
práci) odevzdalo k hodnocení 10 účastníků. V porovnání s prvním ročníkem i
letošní ročník tohoto projektu se jeví jako
úspěšný, po obsahové stránce byly kurzy
pestřejší a z lektorského pohledu i atraktivnější. Za vytvoření webové prezentace
byli oceněni Lenka Dvořáková, Petr Kusý,
Filip Skalník a Šimon Lustyk. Nejlepší
prezentace byly oceněny věcnými cenami,
Součástí slavnostního ukončení pro- které věnovalo město Proseč.
jektu dne 15. června 2018 v prostorách
Pavel Nádvorník, ředitel Ergotep CSR
základní školy, za účasti představitelů

ERGOTEP slaví 15 let od založení - jasné výsledky, žádná magie

Prosečský Ergotep v letošním roce slaví
15 let od svého založení. O to více nás
těší výroční cena MOSTY 2018, kterou
jsme obdrželi v kategorii nestátní subjekt
za inovativní, udržitelný rozvoj zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením a prestižní ocenění ZAMĚSTNAVATEL BEZ BARIÉR 2018.
Vyhlašovatelem ceny MOSTY 2018 je
Národní rada zdravotně postižených ČR,
která cenu uděluje za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Autorem pamětních
diplomů je malíř Otakar Tragan.

Výroční cenu převzali Ing. J. Černý
a Mgr. K. Machotka (třetí, čtvrtý zleva)
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Cena ZAMĚSTNAVATEL BEZ
BARIÉR 2018 existuje pod hlavičkou
soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku již
13 let. Prestižní ocenění je udělováno zaměstnavatelům, kteří se věnují handicapovaným a zároveň jim maximálně umožňují uplatnit své schopnosti bez ohledu
na jejich omezení.

tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na které zdravotní
handicap nemá vliv,“ říká o ocenění zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Božena Jirků, odborný garant, ředitelka
Konta Bariéry.
Výsledky jednotlivých kategorií
Zaměstnavatel bez bariér roku 2018
•
Ergotep, družstvo invalidů
•
Smero spol. s r.o.
•
Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky
Zaměstnavatel roku nad 5 000 zaměstnanců
•
ŠKODA AUTO, a.s.
•
Československá obchodní banka, a.s.
•
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
Zaměstnavatel roku do 5 000 zaměstnanců
•
Hyundai Motor Manufacturing Czech,
s.r.o.
•
Vodafone Czech Republic, a.s.
•
Foxconn CZ, s.r.o. (Foxconn EMS,
s.r.o.)
Zaměstnavatel roku do 500 zaměstnanců
•
SAZKA, a.s.
•
Aperam Stainless Services & Solutions
Tubes CZ, s.r.o.
•
Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.
Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty 2018
•
ČEZ, a. s.
•
ŠKODA AUTO, a.s.
•
Google
Czech Republic, s.r.o.
Cenu převzal Ing. S. Piskač
•
MICROSOFT, s.r.o.
„Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vy•
Amazon Czech Republic Services, s.r.o.
zdvihuje společnosti, které zaměstnávají
handicapované nikoliv za účelem splnění
Mgr. Pavlína Herynková
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