Slovo na úvod
Vážení,
úvodem je třeba zmínit, že oproti minulým letům v roce 2017 začala
Ergotep CSR Institut, o. p. s. (dále jen “OPS”) s realizací projektu “Sociální bydlení BOSNA”.
Cílem je postavit a následně provozovat bezbariérové bydlení pro cílovou skupinu
spoluobčanů, právě s potřebou sociálního bydlení. OPS tak počala rozvíjet svou činnost
v novém duchu.
Rok 2017 lze hodnotit jako rok úspěšný, jak při hledání nových partnerů, tak ve spolupráci
se stávajícími regionálními partnery. Tato spolupráce přinesla velmi dobré výsledky pro obě
strany, zejména v oblasti odstraňování bariér, jak se lze dočíst v níže uvedených podporovaných projektech. Důležitým krokem a cílem OPS pro rok 2018 tak bude nejen pokračování
v realizaci podporovaných projektů, ale především dokončení stavby uvedeného sociálního
bydlení, jinými slovy kolaudace stavby a následné obsazení bytů odpovídajícími nájemníky.
Co do nových projektů a jejich podpory, budou tyto předmětem dalšího jednání, aby tak OPS
úspěšně i nadále obhájila svoje postavení ve skupině Ergotep, d. i. Současně bude činit tak,
aby zabezpečila potřebné finanční zdroje k zabezpečení a činnosti společnosti.

Jan Pospíchal, ředitel

Podpora regionálních partnerů

3. Město Proseč

1. Zrakový screening

V roce 2017 OPS finančně podpořila společný projekt OPS
a Města Proseč “Bezbariérové město Proseč”.

Z finančních prostředků OPS dne 28. 3. 2017
proběhlo v MŠ Proseč a MŠ Perálec, preventivní
vyšetření zraku předškolních dětí. Bylo vyšetřeno
celkem 49 dětí, z toho MŠ Proseč 45, MŠ Perálec
4 děti. Výsledkem preventivního vyšetření byly
3 záchyty zrakové vady a těmto dětem bylo doporučeno další následné vyšetření. Tento projekt bude
realizován i v roce 2018.

2. Základní škola a mateřská škola Proseč
Za finanční podpory OPS došlo k úpravě webových
stránek Mateřské školy Proseč a k realizaci tzv. responzivního webu Základní školy Proseč, tj. k rozšíření
poskytovaných služeb rodičům dětí navštěvujících školu.
Velmi vydařenou akcí pro děti ze základní školy
bylo v měsíci březnu 2017 uspořádání besedy
s mistrem světa skupiny “B” ve sledge hokeji panem
Pavlem Doležalem, který byl v minulosti i zaměstnancem
družstva Ergotep. Jím podepsaná fotografie pak byla
pro žáky příjemným bonusem.
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Cílem tohoto projektu je odstranění bariér ve veřejných
budovách a vypracování bezbariérové trasy. Výsledkem
úsilí obou zainteresovaných subjektů bylo podání žádosti
o dotaci pro výstavbu výtahu na Městském úřadu Proseč.
Po vypracování této trasy a doložení dalších dokumentů
byl náš společný projekt na Úřadu vlády schválen
komisí pro přiznání dotace. Spolupráce s regionálními
partnery přinesla velmi dobré výsledky, např. při dokončení
veřejného WC, stavbě chodníku u Základní školy Proseč
a při obnově Sokolovny.

4. Finanční a materiální podpora drobných žadatelů
O materiální podporu ze strany OPS v měsíci
květnu 2017 požádalo Rodinné centrum Mikeš,
organizující v Proseči společná setkání rodičů
s dětmi předškolního věku. Pomůcky, zakoupené za přispění OPS, využívají rodiče s dětmi
při společných ručních pracích, které doprovází
současně nejen zpěvem, ale i další činností.
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Podpora mimoregionálních partnerů
5. Obchodní akademie - Janské Lázně
V roce 2017 tak jako v letech předcházejících vyjádřilo
Středisko volného času Obchodní akademie Janské Lázně
poděkování OPS za podporu 4. ročníku Dětského plesu.
Každoroční Dětský ples se tradičně konal v secesní
jansko-lázeňské kolonádě. Akci s pestrým programem
navštívilo bezmála 200 dětí a 100 dospělých. Návštěvníci
plesu mohli vidět vystoupení břišních tanečnic, dog-dancing
pejsků Carrie a Jenny a na všechny čekala opravdu
bohatá tombola s losováním hlavních cen.
Na tomto místě současně nutno připomenout, že OPS podporuje také praxe žáků
Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních.

Podpora společenských aktivit
7. Beseda se sportovním komentátorem Pavlem Čapkem
Dne 27. dubna 2017 v rámci akcí pro veřejnost,
organizovaných OPS, poctil město Proseč a Ergotep, d. i.
svou návštěvou sportovní komentátor České televize
pan Pavel Čapek. O sportovní zážitky, ale především
historky z prostředí jeho profesního působení byl velký zájem.
8. Návštěva cestovatele Ladislava Zibury
Dne 30. 10. 2017 pak proběhla v prostorách vzdělávacího
centra Ergoeduka družstva Ergotep cestopisná projekce
s panem Ladislavem Ziburou. Mladý excentrický poutník přijal
pozvání a rozhovořil se o cestách po Arménii, Gruzii a Náhorním Karabachu. Poutavé vyprávění doplnil několika vtipnými
historkami, fotografiemi i krátkou videoukázkou.

6. Hubbr, coworkingové centrum v Havlíčkově Brodě
V roce 2017 se podařilo v Havlíčkově Brodě
vybudovat coworkingové centrum Hubbr,
které bude sloužit pro široké okolí. Tento záměr
podpořil i Ergotep CSR Institut, o. p. s. nemalou
finanční částkou. Cílem je podpořit vůbec
první coworkingové centrum Hubbr na Vysočině
a přilákat širokou klientelu do nových prostor.
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Své zážitky z kavkazského putování líčil Ladislav Zibura
s humorem i ironií. Ať už byl zrovna ztracený v horách,
bojoval s nepřízní počasí, nebo omylem jedl grilovaného
ježka, vše přijímal s dokonalým nadhledem. Ziburův příběh
je svědectvím o půvabu svobody a lehkosti života na cestách.
Mile překvapila hojná účast i spokojenost návštěvníků a OPS
se těší na další poutavá setkání se zajímavými lidmi.
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Podpora vzdělávání
9. Finanční dar pro paní Ing. Jarmilu Menšíkovou
a pana Jiřího Herynka st.
Ze strany OPS byl poskytnut finanční dar
paní Ing. Jarmile Menšíkové a panu Jiřímu Herynkovi st.
za účelem proškolení v oblasti “Profesní seniorita”. Cílem tohoto
projektu je řízení a rozvoj kariéry zaměstnanců a zvládání profesních i životních změn.

Ostatní
10. Sociální bydlení BOSNA
Jak již bylo zmíněno v úvodu této výroční zprávy,
koncem roku 2017 započala rekonstrukce, respektive úplná
přestavba bývalého objektu hostince na nové sociální bydlení
v rámci projektu “Sociální bydlení BOSNA”. Cílem je postavit
a následně i provozovat bezbariérové bydlení pro cílovou skupinu
osob mimo jiné i se zdravotním postižením, kdy potenciálními nájemníky
těchto bytů jsou v současné době i zaměstnanci družstva Ergotep.
Snahou OPS je tak zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob
například dlouhodobě zdravotně postižených, nemajetných, apod. tj. k jejich začlenění
do života a práce, společnosti; zajištění sociálního bydlení pro určitou skupinu občanů
v rámci daného území. V neposlední řadě i změna životního postoje takovýchto osob,
vedoucí k samostatnosti a nezávislosti za pomoci Sociální služby- sociální rehabilitace.
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Slovo závěrem
Závěrem lze konstatovat, že i v roce 2017 se zdárně dařilo naplňovat hlavní cíle OPS, jako je
podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením a integrace těchto osob do společnosti,
včetně podpory volnočasových aktivit.
OPS v tomto roce uspořádala několik zajímavých setkání s hojnou účastí veřejnosti,
podpořila výše uvedené organizace a projekty, na kterých se podílela nejen finančně.
Rok 2017 byl pro OPS zahájením nové etapy náplně své činnosti a to započetím vlastní
realizace projektu sociálního bydlení pro dané území. Je to projekt zcela ojedinělý, a svým
významem přesahující hranice regionu a odstraňující mezilidské bariéry.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2017
Výkaz zisků a ztrát
Za rok 2017 z uvedených prostředků společnost Ergotep CSR Institut, o. p. s. v rámci své
hlavní činnosti poskytla dary a příspěvky v celkové výši 667 342,- Kč. Darem získala naše
nezisková organizace částku 70 000,- Kč od firmy Bačkovský spol. s r. o. Jinou činnost
společnost v roce 2017 nevyvíjela.
Rozvaha
Rozvaha vykazuje za rok 2017 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.
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Ergotep CSR Institut, o. p. s.
Ergotep CSR Institut, o. p. s. je zřízena družstvem
Ergotep od roku 2011 jako nezisková společnost
a je nositelem jeho CSR komunikace. Družstvo Ergotep
vytváří vysoce kvalitní projekty v oblasti komplexní
integrace zdravotně postižených do společnosti. V rámci
plnění zásad sociálního podnikání je to právě Ergotep
CSR Institut, o. p. s., která plní roli CSR komunikace
družstva Ergotep.
1. Podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením.
2. Podpora integrace osob se zdravotním postižením
do společnosti a na trh práce - zejména praxe, stáže,
přípravu k práci, rehabilitaci OZP.
3. Podpora volnočasových aktivit.

Ergotep CSR Institut, o. p. s.
Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
IČ: 28823702

tel.: 606 097 201
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