Výroční zpráva 2014

Vážení přátelé,
při rekapitulaci dalšího roku fungování nestátní neziskové organizace Ergotep CSR Institutu o.p.s.
mohu s radostí konstatovat, že byl opravdu úspěšný a velmi pestrý.
Díky silné podpoře zakladatele, firmě Ergotep, d.i., se nám podařilo plně rozvinout svoji
činnost a naplnit cíle, které si společnost určila realizací smysluplných projektů a které
zároveň naplňují CSR komunikaci Ergotepu, d.i.
Společnost se v roce 2014 zaměřila na podporu regionálních projektů. Další rok je pro nás
velkou výzvou, chceme postoupit o krok dál, začít tvořit a realizovat nadregionální projekty
a v nich se stejnou intenzitou vytvářet a podporovat činnosti, které povedou k naplňování
cílů společnosti. Jedná se především o podporu vzdělávání osob se zdravotním postižením
a jejich integraci na trh práce. Mezi připravované projekty patří vznik praktického výcvikového centra pro osoby se zdravotním postižením a vznik regionálního poradenského centra
v oblasti sociálního podnikání.
Co dodat? Ambiciózní plány máme a já věřím, že je dokážeme zrealizovat.
Na závěr děkuji za podporu zakladateli, firmě Ergotep, d.i., všem partnerům, členům správní
a dozorčí rady za bezúplatnou činnost.

Mgr. Lenka Pokorná
ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s.

www.ergotepcsr.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název společnosti: Ergotep CSR Institut o.p.s. (od 12. 7. 2013)
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.
IČO: 28823702
Sídlo společnosti: Ergotep CSR Institut o.p.s.
Záboří 93, 539 44 Proseč u Skutče
Zakladatel: ERGOTEP, družstvo invalidů,
se sídlem Záboří 93, 539 44 Proseč u Skutče,
identifikační číslo: 25997815
s vkladem 100.000 Kč
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CÍLE A PRIORITY SPOLEČNOSTI
Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním
postižením do společnosti
Naše cíle
1. Realizovat vzdělávací aktivity a projekty.
2. Podporovat vznik nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
3. Marketingově podpořit problematiku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
4. Pořádat společenské aktivity a nabízet poradenství.
5. Zvyšovat zájem o aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do vzdělávacího/
pracovního procesu.

PŘEDMĚT ČINNOSTI
1. Mimoškolní vzdělávání v oblasti sociálního podnikání
včetně doplňkových vzdělávacích programů.

2. Podpora aktivit směřujících k integraci osob
se zdravotním postižením do chráněného i volného trhu práce.

3. Společenské a volnočasové aktivity
– činnost rozšířena Zakládací listinou dne: 12. 7. 2013.

www.ergotepcsr.cz

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ
SPOLEČNOSTI
Skončilo funkční období všech členů správní a dozorčí rady, proto zakladatel zvolil členy
zodpovědných orgánů takto:
Správní rada
Bc. Petr Herynek
předseda:
Jiří Herynek (od 13. 10. 2014)
Jiří Herynek
člen:
Bc. Petr Herynek (od 13. 10. 2014)
Michaela Herynková
Ing. Jarmila Menšíková (od 13. 10. 2014)
Dozorčí rada
Jana Obrovská
předseda:
Ing. Zdeňka Běhounková (od 13. 10. 2014)
Petra Černá
člen:
Martina Herynková
Ing. Jiří Černý (od 13. 10. 2014)

Ředitel:

Mgr. Lenka Pokorná
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PŘEHLED ČINNOSTI
V ROCE 2014
1. Organizace besedy a exhibičního turnaje
s Petrem Svatošem
Společnost v roce 2013 finančně podpořila start
hendikepovaného vrcholového sportovce Petra Svatoše na ME v italském Lignánu. Petr se po návratu
z mistrovství podělil o svoje zkušenosti se žáky ZŠ,
v rámci námi uspořádané přednášky a exhibičního
turnaje, na kterém si vyzkoušeli, jak se hraje stolní
tenis s vozíčkářem. Dárky jsme rozdali 10 nejlepším
účastníkům turnaje.
2. Finanční podpora projektu Základní školy
v Proseči „Podpora výuky českého jazyka
a integrace žáků – cizinců“.
Tento projekt podpořilo MŠMT. Z poskytnutých
prostředků jsme zakoupili speciální pomůcky
pro vzdělávání dětí cizinců, které efektivně ve škole
využívají také pro výuku žáků s poruchou učení.

www.ergotepcsr.cz

3. Realizace interaktivních seminářů
pro Základní školu a Mateřskou školu Proseč.
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 neslyšících v pohádce“ a „Dobrý den, nepotřebujete pomoc?“.
Zážitkový seminář „Svět neslyšících v pohádce“ svým
interaktivním programem přiblížil dětem mateřské
školy a žákům 1. a 2. ročníku základní školy, jak se
žije neslyšícím nebo lidem se sluchovým postižením.
Program připravily zaměstnankyně Centra pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s.
Druhým byl zážitkový seminář: „Dobrý den, nepotřebujete pomoc?“, kde si žáci 6.- 9. ročníku na vlastní kůži
vyzkoušeli několik situací z praktického života, jak
v roli nevidomého, tak v roli vidícího průvodce. Také
se seznámili s některými pomůckami, které nevidomí
používají.
Tento seminář pro děti zrealizovali zaměstnanci
TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

5-6

4. Zajištění doprovodného programu na výstavě
drobného zvířectva.
Výtvarná dílna, výroba masek, výtvarná soutěž,
tvarování a malování balonků, ukázková terária a
soutěžní kvíz pro dospělé - to vše bylo náplní zábavného programu pro rodiny s dětmi, který Ergotep CSR
Institut o.p.s. finančně podporoval. Vyvrcholením byla
kreslířská show Jana Honzy Lušovského.

5. Organizace přednášky známého cestovatele
Jiřího Kolbaby.
Jeho projekci „Fotograf na cestách – splněný sen“
zhlédlo přes 160 posluchačů. Jiří Kolbaba prostřednictvím svých jedinečných fotografií provedl
posluchače všemi kouty světa. Zavedl nás do exotiky, tajemna a také předal několik důležitých rad,
jak správně fotografovat. Výtěžek z této akce jsme
předali panu řediteli ZŠ Mgr. Roušarovi na podporu
dramatického kroužku při ZŠ Proseč.

www.ergotepcsr.cz

6. Podpora dramatického kroužku při ZŠ
Společnost je již druhým rokem generálním sponzorem dramatického kroužku, který vznikl
při Základní škole v Proseči. Žáci nastudovali divadelní hru „Tajný lodní deník“, s kterou
se zúčastnili divadelní soutěže v Jičíně. Své představení také sehráli na slavnosti hradu
Košumberk a prosečským divákům u příležitosti oslav Dne řemesel.
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7. Nákup stimulačních pomůcek a hraček pro děti Mateřské školy v Proseči
Společnost podpořila MŠ nákupem stimulačních pomůcek a hraček.
8. Zajištění divadelního představení Tajný lodní deník a operetky Budulínek pro děti
z mateřské školy a 1.- 2. ročníku základní školy
V prosečské sokolovně se konala derniéra představení Tajný lodní deník, kdy děti z dramatického kroužku sehrály poslední představení pro mateřskou školu a 1. i 2. ročník základní
školy. Děti z dramatického kroužku začínají secvičovat další, nové představení.

www.ergotepcsr.cz
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11. Finanční podpora dopravy na plavání dětí ZŠ
Děti ze 3. a 4. ročníku Základní školy v Proseči jezdily
na plavecký výcvik do krytého bazénu ve Skutči,
od září až do prosince. Plavání si děti velmi oblíbily.
Vedle výuky plavání jim odborný tým připravil pobyty
v sauně a vodní hry.

12. Finanční podpora závodu
„ Cyklo Toulovcovy Maštale 2014“
Závodu se zúčastnilo téměř 700 cyklistů z celé
republiky a přibližně 1500 diváků. Závod je jedním
z nejvýznamnějších tohoto druhu v Pardubickém kraji.

www.ergotepcsr.cz
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13. Organizace Dne dětí
Společnost připravila dětský den, kterého se zúčastnilo přes 160 dětí v doprovodu rodičů.
Pro malé návštěvníky jsme připravili skákací hrad, bazének s míčky, zajímavé ceny a opékání buřtů. Doprovodný soutěžní program zajistila Mgr. Dana Marková s týmem zaměstnanců
z MŠ Proseč. Děti plnily soutěžní úkoly, po jejich splnění si vybraly ceny, které společnost
věnovala. Cílem všech zábavných, soutěžních úkolů bylo procvičit dětskou trpělivost,
zručnost, přesnost a hlavně se pobavit. Dne dětí se po celou dobu účastnil pan farář Zdeněk
Mach, který po zapálení ohně usedl s kytarou k táboráku a zpíval s dětmi písničky.
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Partnerství Ergotep CSR Institutu o.p.s.
v projektu Ergotep pro žáky i pedagogy

Ergotep zahájil se svými partnery realizaci projektu Ergotep pro žáky i pedagogy, registrační
číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051.
Cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělání zavedením moderního komplexního systému
praktického vyučování žáků, zejména osob se zdravotním postižením, zlepšení jejich klíčových
kompetencí pro uplatnitelnost na trhu práce po skončení jejich studia a změna jejich životního
postoje vedoucí k samostatnosti a nezávislosti. Žáci si v reálném prostředí zaměstnavatelů
realizujících sociální podnikání vyzkouší běžné pracovní postupy a situace, s nimiž se mohou
potkat po ukončení školy. Připraví se na roli zaměstnance v sociální firmě nebo na roli podnikatele (OSVČ).
Partnerem bez finančního příspěvku se stal Ergotep CSR Institut o.p.s. jako odborný garant
k zajištění adaptačního procesu žáků v době mimo výuku.

www.ergotepcsr.cz

Role Ergotep CSR Institutu o.p.s.
1. Zajištění služeb ubytovacích, stravovacích a dopravy
Výběrové řízení na zajištění těchto služeb vyhrála Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,
Luže - Košumberk.
z
z
z
z

ubytování bylo zajištěno na bezbariérové ubytovně pavilon H na 2 a 3 lůžkových pokojích
včetně jídelny a společenské místnosti
dopravu realizoval autodopravce Duba Slatiňany
celodenní stravování včetně možnosti dietní a vegetariánské stravy
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2. Zajištění volnočasových aktivit
Protože se projektu zúčastnili žáci se zdravotním hendikepem, zajistili jsme pro ně:
z rehabilitační péči, která probíhala pod dohledem fyzioterapeuta
z plavání v krytém plaveckém bazénu s upraveným vstupem pro vozíčkáře
z masáže

www.ergotepcsr.cz
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V závislosti na ročním období a počasí měli žáci
možnost využít:
z sportovní aktivity
9 stolní tenis – přímo na ubytovně
9 závěsný kulečník
9 petanque
9 venkovní fitness koutek
9 vycházky v areálu i mimo areál léčebny

z kulturní/společenské aktivity
9 návštěvu hradu Košumberk
9 prohlídku Poutního chrámu Chlumeček
9 návštěvu miniobory se zvířaty na hradu Košumberk
9 prohlídky židovské synagogy
9 vlastivědně naučné stezky
Po celou dobu pobytu měli žáci zajištěnou
lékařskou péči.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2014
Výkaz zisků a ztrát
Společnost obdržela v roce 2014 od dárců: KomTeSa spol. s r.o., Havlíčkův Brod, ERGOTEP,
družstvo invalidů, Proseč a MATEZA spol. s r. o., Havlíčkův Brod účelové peněžité dary
ve výši 1 160 000 Kč určené výhradně na financování obecně prospěšných služeb poskytovaných obecně prospěšnou společností. Tato částka tvoří příjmy společnosti roku 2014.
Z uvedených prostředků společnost v rámci své hlavní činnosti poskytla dary a příspěvky
v hodnotě 69 209 Kč. Dále na zajištění své činnosti uhradila vzniklé náklady na ostatní služby, vybavení společnosti drobným hmotným majetkem a úhrady poplatků i jiných drobných
nákladů v částce 259 868 Kč. Celkové náklady v roce 2014 činily 329 077 Kč. Rozdíl jmenovaných výnosů a nákladů činí vykázaný zisk 830 971 Kč. Jinou činnost společnost
v roce 2014 nevyvíjela.
Věcný dar, ve formě tvorby webových stránek, věnovala firma KomTeSa spol. s r.o., Havlíčkův
Brod, v celkové hodnotě 36 000 Kč.
Rozvaha
Rozvaha vykazuje za rok 2014 vyrovnaný stav aktiv a pasiv. Aktiva tvoří krátkodobý finanční
majetek = stav prostředků na běžném účtu a v pokladně. Pasiva jsou tvořena základním
jměním a krátkodobými závazky.

www.ergotepcsr.cz

Základní škola Proseč, okres Chrudim
Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772
tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz
V Proseči dne 10. 1. 2015

Nejlepším poděkováním
je radost druhých.
Ředitel Základní školy Proseč, okres Chrudim děkuje

Ergotep CSR Institut o. p. s.
za vynikající celoroční spolupráci ve školním roce 2013/2014.
Děkuji také za sponzorské dary škole a věcné dary žákům.

Mgr. Josef Roušar
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Ergotep CSR Institut o.p.s.
Ergotep CSR Institut o.p.s. byl založen v roce 2011 jako
vlastní nezisková společnost družstva invalidů, která
je nositelem jeho CSR komunikace. Zejména při svém
počátečním rozvoji byl Ergotep velmi vděčný partnerům,
kteří jeho rozvoj podpořili poskytnutím své vlastní CSR
komunikace, čímž vznikající projekty Ergotepu dostaly
potřebnou dynamiku. Zároveň si Ergotep, družstvo invalidů, jasně uvědomovalo, že chce tuto pomoc společensky
vracet, jakmile to bude v jeho silách a současně chce
být v roli poskytovatele své vlastní CSR komunikace.
Proto vznikla společnost Ergotep CSR Institut o.p.s., jejíž
hlavním úkolem je realizace CSR komunikace Ergotepu
se zaměřením na tři stěžejní témata:
1. Podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením
2. Podpora integrace osob se zdravotním postižením
do společnosti a na trh práce
3. Podpora volnočasových aktivit
Ergotep CSR Institut o.p.s.
Záboří 93, 539 44 Proseč u Skutče
IČ: 28823702
tel.: 725 440 778
e-mail: pokorna.l@ergotep.cz
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