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Vážení čtenáři,

rok 2019 byl devátým rokem existence obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR Institut, kdy z pohledu 

pracovních výsledků a předmětu činnosti společnosti, lze tento rok hodnotit jako rok úspěšný. 

Jsem rád, že se najdou lidé, ať již z veřejné správy či soukromého sektoru, kteří podporují aktivity směřující 

k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Poděkování za spolupráci s obecně prospěš-

nou společností v roce 2019 patří společnosti Ergotep, d. i., Pardubickému kraji, Královéhradeckému 

kraji, Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, městu Proseč, 

společnosti PROZRAK, o. p. s. a všem dalším, kteří se v roce 2019 jakoukoliv měrou zapojili do činnosti 

a poslání Ergotep CSR Institutu, o. p. s.

S rokem 2019 začala obecně prospěšná společnost provozovat sociální bydlení, podílela se značnou 

měrou na propůjčení ochranné známky „Práce postižených“ pěti organizacím a pokračovala 

ve spolupráci na projektu „Do praxe bez bariér“, jehož cílem je uplatnění studentů speciálních 

a praktických středních škol na chráněném i volném trhu práce. Vedle toho podpořila řadu společensky 

prospěšných akcí i vzdělávacích aktivit, připravila projekt sociálně-právního poradenství a začala 

ve spolupráci se sociální službou družstva Ergotep spolupracovat na projektu potravinové banky.

Děkuji všem, kterým není práce obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR Institut lhostejná a všem, 

kteří ji podporují.

Slovo úvodem

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

www.ergotepcsr.cz
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Sociální bydlení 
BOSNA

Prvním lednem roku 2019 začala obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut provozovat 

„Sociální bydlení Bosna“ na adrese Zábořská čp. 104 a 202, Proseč. Podařilo se obsadit všech šest 

bytů osmi osobami z cílových skupin, které neměly uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nebyly 

vlastníky či spoluvlastníky bytového ani rodinného domu a neměly tak jinou možnost zajistit si 

bydlení. Celková kapacita lůžek je 11 na obytné ploše 336,4 m2, kdy smyslem projektu je zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi osob například dlouhodobě zdravotně 

postižených, nemajetných, k jejich začlenění do života a společnosti. 

V roce 2019 začala realizace úprav venkovních prostor, přilehlých k „Sociálnímu bydlení Bosna“ 

s předpokládanou celkovou investicí cca 500 000,- Kč, zrealizovala se terasa a oplocení i bezbariérové 

chodníky.



www.ergotepcsr.cz

Sociálně-právní poradenství
a potravinová banka

V druhé polovině roku 2019 ve spolupráci se sociální službou společnosti Ergotep, d. i. se rozběhla 

příprava projektu sociálně-právního poradenství, jehož smyslem je ze strany obecně prospěšné 

společnosti zajistit nejen pro zaměstnance společnosti Ergotep, d. i, ale i pro širokou veřejnost 

v „určité tíživé životní situaci“ sociálně-právní poradenství v oblasti sociální péče, hmotné nouze, 

komunikace s úřady a s tím spojených právních předpisů. Poradenství bude od roku 2020 

realizováno bezplatně jedenkrát týdnu, jak v prostorech společnosti Ergotep, d. i., tak i v rámci 

spolupráce s městem Proseč v Domě s pečovatelskou službou v Proseči. 

Na samém sklonku roku pak začala obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut spolupracovat 

na projektu potravinové banky, realizovaném sociální službou společnosti Ergotep, d. i., 

která uzavřela smlouvu o potravinové pomoci s Potravinovou bankou Pardubice, z. s., 

se sídlem v Chotovicích čp. 31. Na podkladě této smlouvy je zajišťována distribuce 

potravin, shromážděných a poskytnutých potravinovou bankou, potřebným lidem.
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Od roku 2018 spolupracuje obecně prospěšná společnost s Nadačním fondem pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 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 

a služby, na kterých se podílely osoby s hendikepem a kategorizovat podniky, ve kterých se 

zaměstnanost a integrace osob se zdravotním postižením skutečně realizuje. 

Úkolem Ergotep CSR Institutu, o. p. s. je realizace nezávislého hodnocení žadatelů 

o známku, posouzení sebehodnotící zprávy a provedení místního šetření 

u jednotlivých zaměstnavatelů. 

Samotné předávání certifikátů se uskutečnilo v měsíci listopadu 2019 

v prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Certifikace ochrannou známkou 
„Práce postižených“ 



V roce 2019 proběhla certifikace celkem pěti organizací, kdy ochrannou známku „Práce 

postižených – integrační sociální podnik OZP” získaly společnosti Ergotep, d. i., IČ 25997815, 

se sídlem Zábořská 93, Proseč, Sdružení Neratov, z. s., IČ 46456970, se sídlem Bartošovice 

v Orlických horách 84 a Pro-Charitu, s. r. o., IČ 28810619, se sídlem 17. listopadu 170, Červený 

Kostelec. Ochrannou známku „Práce postižených – zaměstnavatel OZP” pak získaly společnosti 

Symetrie, s. r. o., IČ 26218267, se sídlem Kupkova 54, Brno a 2P Servis, s. r. o., IČ 28049390, 

se sídlem Resslova 526/20, Plzeň. 

www.ergotepcsr.cz

Novým projektem obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR Institut, který pro nadcházející 

a další roky začala v letošním roce obecně prospěšná společnost připravovat je „Cena Mgr. Len-

ky Pokorné“, někdejší ředitelky společnosti Ergotep CSR Institut, o. p. s. a zakladatelky Sociální 

služby – sociální rehabilitace družstva Ergotep.

Oceňováni budou lidé z řad zaměstnanců a spolupracovníků skupiny Ergotep, kteří svým 

jednáním zachránili lidský život anebo poskytli výjimečnou pomoc člověku v nouzi.

Cena bude od příštího roku udělována obecně prospěšnou společností k uctění památky 

paní Mgr. Lenky Pokorné, která vždy podávala pomocnou ruku všem ostatním kolem sebe a má 

za cíl povzbudit všechny zaměstnance skupiny Ergotep, především ty, kteří dlouhodobě bojují 

s hendikepem a nikterak se tomu nepoddávají.

C    NA
Mgr. Lenky Pokorné
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Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut, jako partner Královéhradeckého kraje 

s finančním příspěvkem, se i v roce 2019 podílela na projektu „Do praxe bez bariér“, podpořeného 

finančními prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, jehož 

smyslem 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. 

Úkolem obecně prospěšné společnosti v tomto projektu bylo a je realizovat exkurze a odborné 

praxe žáků odborných škol u vybraných zaměstnavatelů v Pardubickém a Středočeském kraji, 

a současně zabezpečit lektorskou činnost v oblasti poradenství a motivačních aktivit.

Projekt
 „Do praxe bez bariér“



V roce 2019 jsme podpořili … 

Zrakový screening – PROZRAK, o. p. s. 

Již tradičně v roce 2019 obecně prospěšná společnost finančně podpořila preventivní vyšetření 

zraku u dětí navštěvujících Mateřskou školu Perálec, Základní školu a mateřskou školu Proseč. 

Odborné vyšetření v měsíci březnu 2019 zajistila společnost PROZRAK, o. p. s., IČ 22855076, Wintrova 

1123, Pardubice a vyšetřeno bylo celkem 54 dětí. Účelový peněžní dar Ergotep CSR Institutu, o. p. s. 

v částce 8 640,- Kč byl určen právě na financování nákladů spojených s preventivním vyšetřením 

zraku dětí.

„O perníkové bábě“ a koncert skupiny Vyrwál

Ergotep CSR Institut, o. p. s. ve spolupráci s Obchodní akademii, odbornou školou a praktickou 

školou Olgy Havlové v Janských Lázních a spolkem PROŠKOLÁK, z. s. v měsíci květnu 2019 uspořádal 

v prostorech vzdělávacího centra Ergoeduka divadelní představení „O perníkové bábě“ a koncert 

hudební skupiny Vyrwál. Na samotnou realizaci akce spolku PROŠKOLÁK, z. s. přispěla obecně 

prospěná společnost účelovým peněžitým darem v částce 7 000,- Kč. Podpořila hendikepované 

účinkující a současně tímto vystoupením obdarovala obecně prospěšná společnost Základní 

a mateřskou školu Proseč. Dopoledního představení se účastnilo 115 žáků druhého stupně této 

školy. Odpolední představení pak bylo určeno široké veřejnosti. 
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Merida Cyklo Maštele 2019

Finančním darem ve výši 5 000,- Kč tradičně podpořila obecně prospěšná společnost Ergotep 

CSR Institut, o. p. s. v roce 2019 Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a přispěla tak k zajištění 

sportovně kulturní akce, již 19. ročníku legendárního závodu horských kol, 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, který se uskutečnil v měsíci červnu 2019.



„Na Terezku bez bariér“

V roce 2019 obecně prospěšná společnost podpořila Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 

i v projektu „Na Terezku bez bariér“, kdy finančním darem ve výši 5 000,- Kč přispěla na realizaci 

bezbariérového přístupu na vyhlídkovou plošinu rozhledny Terezka v letních měsících červenec 

až srpen 2019. Cílem projektu bylo umožnit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 

dostat se na horní vyhlídkovou plošinu rozhledny, která se nachází ve výšce 25 m nad zemí 

a poskytnout těmto hendikepovaným osobám výhled do blízkého i vzdáleného okolí.

Společenské, vzdělávací 
a volnočasové aktivity

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut zaměřila v roce 2019 svou činnost, tak jako 

v předešlých letech, i na společenské a volnočasové aktivity, besedy, přednášky, apod.

V měsíci lednu to byla cestopisná přednáška Petra Nováka, podnikatele a cestovatele z Vysokého 

Mýta, který poutavě vyprávěl o svých cestách Nepálem a životě domorodců v této krásné zemi. 

Návštěvníci této přednášky měli možnost i ochutnat tradiční nepálská jídla.

S příchodem jara v měsíci březnu upoutal posluchače ve vzdělávacím centru Ergoeduka svým 

vyprávěním Jakub Lustyk z obce Zderaz, který bez peněz a mobilu se dvěma kamarády „zadarmo 

procestoval za sedm dní půl Evropy“. Spolehnout se musel pouze na 24 plechovek nápoje 

Red Bull a své komunikační schopnosti. Vyprávění obohatil množstvím fotografií a videí.
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Na podzim roku 2019 to pak byl zdravý životní styl manželů Hany a Josefa Vaňousových, 

zaměstnanců společnosti Ergoptep, d. i., kteří zasvětili posluchače nejen do „vhodného dělení 

stravy“, ale i do řady potravinových doplňků a smyslu zdravého pohybu.

S koncem roku v předvánočním čase navštívil Proseč již podruhé cestovatel Marek Jonák, rodák 

s Vysočiny, který tentokrát poutavě vyprávěl o svém putování „Západním pobřežím USA“. 

Návštěvníky vzdělávacího centra Ergoeduka provedl státy Kalifornie, Nevada, Colorado, Arizona, 

Wyoming přes Montanu až do Idaho, přednáška byla rovněž doplněna řadou videí a fotografií.



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:

www.ergotepcsr.cz

- 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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Správní rada 
Předseda:   Bc. Petr Herynek 

Členové:     Marek Lustyk, DiS.

                     Jan Forbelský

Dozorčí rada

Předseda:   Ing. Zdeňka Běhounková
 

Členové:     Petra Černá 

                      Lenka Kohoutová 

Ředitel:       JUDr. Pavel Nádvorník

Složení odpovědných 
orgánů společnosti 



V rámci své hlavní činnosti poskytla obecně prospěšná společnost z vlastních prostředků dary 

a příspěvky v celkové výši 30 640,- Kč.

Dále společnost utržila za vlastní výkony 405 953,- Kč, tato částka je z 80 % tvořena příjmy, které 

souvisí s provozem „Sociálního bydlení Bosna“. 

Částka 247 960,- Kč je proúčtovaná dotace v projektu „ Do praxe bez bariér“, ve kterém je obecně 

prospěšná společnost partnerem Královéhradeckého kraje.

Zvýšení nákladových položek úzce souvisí s provozem a údržbou sociálního bydlení.

Jinou činnost v roce 2019 společnost nevyvíjela.

Rozvaha

Rozvaha vykazuje za rok 2019 vyrovnaný stav aktiv a pasiv.

Aktiva jsou tvořena krátkodobým a dlouhodobým majetkem. Díky věcnému a finančnímu daru 

zřizovatele došlo k realizaci zahrady objektu Bosna a tím i k navýšení rozvahové položky ostatní 

dlouhodobý hmotný majetek na 350 403,- Kč.

Pasiva jsou tvořena vlastním jměním a cizími zdroji. Vlastní jmění bylo díky proúčtované investiční 

dotaci z IROP v hodnotě 4 775 932,- Kč navýšeno.

www.ergotepcsr.cz

Výkaz zisků a ztrát
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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., který 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.



www.ergotepcsr.cz

www.ergotepcsr.cz

Ergotep CSR Institut, o. p. s.

Zábořská 93, Záboří

539 44 Proseč 

IČ: 28823702

Telefon: 606 097 201

E-mail: nadvornik.p@ergotep.cz 


