Výroční zpráva
za rok 2018
Ergotep CSR Institut
obecně prospěšná společnost

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
je za námi rok 2018 a tak mi dovolte úvodem poděkovat společnosti Ergotep, d. i., Pardubickému kraji,
Královéhradeckému kraji, Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
městu Proseč a všem dalším, kteří Ergotep CSR Institut, o. p. s. v roce 2018 podporovali a přispěli
tak k dalšímu rozvoji této obecně prospěšné společnosti, která již několik let patří neopomenutelně
do skupiny Ergotep.
Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut vedle vzdělávacích programů, podpory aktivit
směřujících k integraci osob se zdravotním postižením a společenských i volnočasových aktivit,
v roce 2018 dokončila výstavbu „Sociálního bydlení Bosna;“ započala spolupráci s Nadačním fondem
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na projektu certifikace ochrannou
známkou „Práce postižených;“ stala se partnerem v projektu „Do praxe bez bariér,“ jehož cílem
je uplatnění studentů speciálních a praktických středních škol na chráněném i volném trhu práce;
zaměřila se i na poradenství v oblasti práva a legislativy právě v souvislosti s problematikou osob
se zdravotním postižením.
Ergotep CSR Institut, o. p. s. v roce 2018 začala rozvíjet další etapu svého vývoje a činnosti. Přejme
jí naplňování jejich strategických cílů i v roce nadcházejícím, za přispění zakladatele společnosti
Ergotep, d. i. a dalších spolupracujících partnerů.

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

www.ergotepcsr.cz

Sociální bydlení BOSNA
Obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR Institut se v roce 2018 podařilo zrealizovat výstavbu
sociálního bydlení. Smyslem tohoto projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích
k sociální inkluzi osob například dlouhodobě zdravotně postižených, nemajetných, k jejich
začlenění do života, práce a společnosti.
Celkem šest bytů o celkové obytné ploše 336,4 m2 na adrese Zábořská č. p. 104 a 202,
539 44 Proseč slouží k zajištění sociálního bydlení pro určitou potřebnou skupinu občanů
v rámci daného území, včetně hendikepovaných zaměstnanců společnosti Ergotep, d. i.
Celkové investiční náklady na výstavbu tohoto sociálního bydlení činí 13 645 386,- Kč,
na kterých se podílel Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond společenské reinvestice zisku
společnosti Ergotep, d. i.
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Do praxe bez bariér
Cílem projektu „Do praxe bez bariér,“ podpořeného finančními prostředky ze státního rozpočtu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů
se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol na chráněném
i volném trhu práce, posílení jejich soběstačnosti a integrace do společnosti.
Ergotep CSR Institut, o. p. s. se v roce 2018 v tomto projektu stal partnerem Královéhradeckého
kraje s finančním příspěvkem a realizuje exkurze a odborné praxe žáků odborných škol
u vybraných zaměstnavatelů v Pardubickém a Středočeském kraji, současně obecně prospěšná
společnost zabezpečuje v projektu i lektorskou činnost. Dalším partnerem v projektu je Úřad
práce České republiky.

www.ergotepcsr.cz

Ochranná známka
„Práce postižených“
Ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
se Ergotep CSR Institut, o. p. s. v roce 2018 začal podílet na projektu propůjčování ochranné
známky „Práce postižených,“ který má za cíl podporovat zaměstnanost a integraci zdravotně
postižených do společnosti, rozvíjet kvalitní pracovní místa pro takové osoby; značit
a propagovat produkty i služby, na kterých se podílely osoby s hendikepem a kategorizovat
podniky, ve kterých se zaměstnanost a integrace osob se zdravotním postižením skutečně
realizuje.
Obecně prospěšná společnost se podílí na rozvoji strategie programu, realizuje nezávislé
hodnocení žadatelů o značku, jmenuje hodnotitele, posuzuje sebehodnotící zprávy, provádí
místní šetření u jednotlivých zaměstnavatelů.
V rámci tohoto projektu budou udělovány dvě úrovně označení
ochranné známky a to „Práce postižených - Zaměstnavatel OZP”
a „Práce postižených - Integrační sociální podnik OZP.”
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Podpořili jsme …

II. ročník projektu Webový expert
V měsíci červnu se v prostorech Základní školy Proseč uskutečnilo slavnostní vyhodnocení
II. ročníku projektu Webový expert, společného projektu společnosti Ergotep, d. i, Základní
školy Proseč a města Proseč, jehož cílem bylo předat žákům základní školy znalosti v oblasti
tvorby webových prezentací, problematiky technologií IT a kvalitně naplnit jejich volný čas.
Ergotep CSR Institut, o. p. s. přispěla na tento projekt částkou 36 400,- Kč, která byla určena
na výrobu webových prezentací a odměny přednášejících lektorů.
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Paralympijští sportovci
v Olbia 2018 Boccia Regional Open
Evropského poháru v paralympijském sportu boccia ve dnech 22. - 28. října 2018
se na Sardinii účastnilo 64 sportovců z více než 15 evropských zemí. Hra, jejímž cílem
je umístit co nejvíce míčků své barvy blíže bílému míčku, nežli je nejbližší míček soupeře,
je určena sportovcům s nejtěžším tělesným postižením, především sportovcům z řad
jedinců s dětskou mozkovou obrnou či traumatickým poškozením mozku s těžkými
pohybovými dysfunkcemi končetin. Je jediným sportovním odvětvím, kde tito sportovci
mohou změřit své síly na nejvyšší možné úrovni – paralympijské.
Kapitánem českých zástupců byl Josef Žabka, zaměstnanec společnosti
Ergotep, d. i., jemuž na úhradu cestovních výloh pro něho a jeho asistenta přispěla
Ergotep CSR Institut, o. p. s. částkou 10 000,- Kč.
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Cyklo Maštele 2018
Finančním darem ve výši 10 000,- Kč již tradičně podpořila obecně prospěšná společnost
Ergotep CSR Institut v roce 2018 Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a přispěla tak k zajištění
sportovně kulturní akce, 18. ročníku legendárního závodu horských kol Cyklo Maštale 2018, který
je vnímám jako významná akce nadregionálního charakteru, podporovaná Pardubickým krajem.
Finanční přispění Ergotep CSR Institutu, o. p. s. bylo určeno na financování zdravotní asistence
a materiální zajištění závodu.
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Zrakový screening – PROZRAK, o. p. s.
Tak jako i v minulých letech i v roce 2018 finančně podpořila obecně prospěšná společnost
preventivní vyšetření zraku u dětí navštěvujících Mateřskou školu Perálec, Mateřskou školu
Proseč a Základní školu Proseč. Odborné vyšetření zajistila společnost PROZRAK, o. p. s.,
IČ: 22855076, Wintrova 1123, Pardubice a vyšetřeno bylo celkem 64 dětí. Účelový peněžní dar
Ergotep CSR Institutu, o. p. s. v částce 10 240,- Kč byl určen právě na financování nákladů spojených
s preventivním vyšetřením zraku dětí.

Dětský ples 2018
Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut již delší dobu spolupracuje s Obchodní
akademii, odbornou školou a praktickou školou Olgy Havlové v Janských Lázních a mimo jiné
přispívá finančním darem v částce 1 000,- Kč spolku PROŠKOLÁK, z. s. na organizaci dětského plesu,
který se tradičně koná v secesní jansko-lázeňské kolonádě. V roce 2018 tak obecně prospěšná
společnost částkou 1 000,- Kč podpořila již 5. ročník tohoto dětského plesu.
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Společenské, vzdělávací
a volnočasové aktivity
Tradičně, tak jako v minulých letech, zaměřil Ergotep CSR Institut, o. p. s. i v roce 2018 svou
činnost na společenské a volnočasové aktivity, besedy, přednášky, apod.
V měsíci březnu nás poctil svou návštěvou bývalý československý fotbalista Antonín Panenka
a vyprávěl o sportovní kariéře, osobních zkušenostech a především o příbězích ze soukromého,
ale také sportovního života. V jeho vyprávění nechyběl humor, odtajnil také „vršovický dloubák,”
který je dodnes světově známý.
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Na podzim v měsíci říjnu se o své cestopisné zážitky
s návštěvníky vzdělávacího centra Ergoeduka podělil
cestovatel Marek Jonák, rodák z Vysočiny. Zasvětil
přítomné návštěvníky do krásy a poznání Nového
Zélandu. Cestopisná projekce byla doprovázena spoustou
zajímavých videí a fotografií. V listopadu 2018 pak
MUDr. Gabriela Počtová, lékařka a terapeutka, obeznámila
posluchače s tradiční čínskou medicínou, aby tak načerpali
sílu pro tělo i duši.

V samotném závěru
roku a předvánočním
čase vyprávěl místní
rodák Vítězslav Menc
o 323 dnech strávených
na Filipínách. Jak se
vyrovnával s klimatickými
podmínkami, co se mu
líbilo, jak funguje místní
doprava nebo také jaká je
místní kuchyně.
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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.
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Složení odpovědných orgánů
společnosti
Správní rada
Předseda: Bc. Petr Herynek
Členové:

Jan Pospíchal
Pavlína Vodičková

Dozorčí rada
Předseda: Ing. Zdeňka Běhounková
Členové:

Petra Černá
Ing. Jiří Černý

Ředitel:

JUDr. Pavel Nádvorník
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Na závěr …
Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut hodnotí, co do svého rozvoje a činnosti,
rok 2018 jako rok úspěšný, kdy se jí podařilo zajistit šest sociálních bytů pro potřebné,
hendikepované osoby, kterým přísluší právo zařadit se do společnosti a chráněného i volného
trhu práce.
Co do podpory aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením dále
Ergotep CSR Institut, o. p. s. navázala potřebnou spolupráci, jak v oblasti uplatnění absolventů
středních odborných škol se zdravotním postižením, tak v rozvoji podpory kvalitních pracovních
míst pro osoby s hendikepem.
V nadcházejícím roce má Ergotep CSR Institut, o. p. s. za cíl provozovat „Sociální bydlení Bosna“
a rekonstruovat venkovní prostory přilehlé k tomuto bytovému domu; aktivně přispět k realizaci
projektu „Do praxe bez bariér“ a značka „Práce postižených;“ poskytovat poradenství v oblasti
práva a legislativy v souvislosti s problematikou osob se zdravotním postižením a sociálního
podnikání; podporovat volnočasové aktivity, lektorskou činnost a zajistit si ekonomickou
soběstačnost.
V neposlední řadě pak připravit projektový záměr na vybudování komunitního centra, právě
pro volnočasové aktivity, jež by bylo i pracovně terapeutickou dílnou.
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Zpráva o hospodaření za rok 2018
Výkaz zisků a ztrát
Za rok 2018 z uvedených prostředků obecně prospěšné společnosti v rámci své hlavní činnosti
společnost poskytla dary a příspěvky v celkové výši 77 640,- Kč, dále utržila za vlastní výkony
80 970,- Kč. Částka 21 411,- Kč je proúčtovaná dotace v projektu „Do praxe bez bariér,“ ve kterém
je obecně prospěšná společnost partnerem Královéhradeckého kraje. Jinou činnost společnost
v roce 2018 nevyvíjela.

Rozvaha
Rozvaha vykazuje za rok 2018 vyrovnaný stav aktiv a pasiv. Aktiva tvoří krátkodobý finanční
majetek = stav peněžních prostředků a dlouhodobý majetek.
Investice do sociálního bydlení Bosna ve výši 13 402 005,- Kč výrazně navýšila položku
dlouhodobého hmotného majetku.
Pasiva jsou tvořena vlastním jměním, které bylo díky finančnímu daru ve výši 4 000 000,- Kč
od společnosti Ergotep, d. i. a proúčtované investiční dotaci z IROP v hodnotě 3 994 794,- Kč
zřetelně navýšeno.
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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 kvalitní projekty v oblasti komplexní
integrace zdravotně postižených do společnosti. V rámci
plnění zásad integračního 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.

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

IČ: 28823702

Kontakt:
Telefon: 606 097 201
E-mail: nadvornik.p@ergotep.cz
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