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Vážení čtenáři,

rok 2020 byl pro nás všechny rokem zcela výjimečným, který velmi zasáhl do našich soukromých 

i pracovních životů. Ačkoliv situace ohledně nákazy COVID-19 výrazně ovlivnila i činnost obecně pro-

spěšné společnosti Ergotep CSR Institut, lze tento rok hodnotit jako rok úspěšný.

Podařilo se nám rozjet společně se sociální službou Ergotep, d. i. projekt potravinové banky, která velmi 

rychle začala distribuovat potravinovou pomoc potřebným, kterých právě v loňském roce výrazně 

přibylo. Stejně tak začala obecně prospěšná společnost poskytovat sociálně-právní poradenství, a to 

nejen na půdě Ergotepu, d. i., ale také externě.

Dalším velmi významným počinem roku 2020 je příprava a realizace vyvýšených záhonů v prostorách

zahrady sociálního bydlení Bosna. I tento projekt je realizován ve spolupráci se sociální službou 

Ergotep, d. i., která bude společně se svými klienty tuto zahradu udržovat a zpracovávat z ní suroviny 

pro své produkty.

Děkuji tímto všem, kteří obecně prospěšnou společnost Ergotep CSR Institut podporují 

a podílí se na realizaci jejich aktivit.

Slovo úvodem

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



Sociální bydlení Bosna

Sociální bydlení Bosna, které provozuje obecně prospěšná společnost má za sebou již 

2 roky provozu. 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 2020 bylo všech 6 bytů obsazeno osobami z cílových skupin. 

V tomto roce také došlo k realizaci úprav venkovních prostor, konkrét-

ně bezbariérových chodníků, terasy a oplocení. Nájemníci si také mo-

hou pronajmout záhony v nově zrealizované zahradě.
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Zahrada na Bosně

Projekt Zahrada na Bosně je společenským projektem, 

který propojuje péči o zahradu s cílem vyprodukovat 

zeleninu a produkty určené k sušení, které budou určeny 

k výrobě čajů, mýdel a solí. Zahrada má i celospolečenský 

přesah s následným uplatněním klientů sociální služby 

na chráněném trhu práce. Vlastníkem zahrady je obecně 

prospěšná společnost a provozovatelem zodpovědným 

za osázení a údržbu sociální služba družstva invalidů Ergotep.

V roce 2020 bylo vystavěno v rámci brigád členů obecně prospěšné společnosti celkem 

14 vyvýšených záhonů určených k osázení rostlinami a celoroční údržbě. V rámci spolupráce 

s obecně prospěšnou společností bude sociální služba garantem osázení a údržby vhodný-

mi rostlinami po celý rok. 

Rostliny budou koncipovány nejen k uplatnění v projektu Posvačíme, ale i k dalšímu využití 

klienty sociální služby při činnosti mající rukodělný charakter zaměřený na výrobu produk-

tů sociální služby, a to bylinkových čajů, sušeného ovoce, voňavých mýdel a koupelových 

solí se sušenými květy ze zahrady.

Pracovní činnost klientů v zahradě na Bosně, zahradnické práce a údržba zeleně bude mít 

dopad i na rozšíření jednoduchých činností spojených s přípravou k práci klientů sociální 

služby a jejich uplatněním na chráněném trhu práce. Tato činnost přinese rozvoj motoric-

kých a psychických schopností klientů a strávení smysluplného, aktivního času v komunitě 

v rámci sociálně pracovní terapie. 



Projekt sociálně-právního poradenství byl spuštěn v roce 2020 ve spolupráci se sociální 

službou společnosti Ergotep, d. i. Smyslem poradenství ze strany obecně prospěšné společ-

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

v určité tíživé životní situaci sociálně–právní poradenství.

Sociálně-právní poradenství 
a potravinová banka

Poradenství bylo s ohledem na jednotlivá opatření a omezení realizováno 

bezplatně jedenkrát v týdnu, jak v prostorách družstva Ergotep, tak i v rámci 

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

V roce 2020 také odstartoval ostrý provoz projektu potravinové 

banky, kterou realizuje obecně prospěšná společnost ve spolu-

práci se sociální službou společnosti Ergotep, d. i., která uzavřela 

smlouvu o potravinové pomoci s Potravinovou bankou Pardubi-

ce, z. s., se sídlem v Chotovicích.

Po celý rok 2020 potravinová banka zásobovala 

potřebné, ať už základními potravinami nebo dro-

gerií. V listopadu proběhla také celonárodní sbír-

ka potravin, díky které se podařilo do potravinové 

banky vybrat více než 500 kg potravin  v hodnotě 

přesahující 40 000 Kč. 
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Známka Práce postižených 

Známku Práce postižených uděluje obecně prospěšná společnost společně s Nadačním fondem 

pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením již od roku 2018. Od té doby byla 

tato známka propůjčena celé řadě podniků. 

Udělování této známky 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 obecně 

prospěšné společnosti je realizace nezávislého hodnocení žadatelů o značku, posouzení sebe-

hodnotící zprávy a provedení místního šetření u jednotlivých zaměstnavatelů.

V roce 2020 proběhla s ohledem na situaci ohledně 

nákazy COVID-19 pouze jedna certifikace, kdy ochran-

nou známku Práce Postižených – Zaměstnavatel OZP 

získala společnost CHRPA sociální firma Slezská diako-

nie, o. p. s, IČ: 27839087, se sídlem Dvořákův okruh 21, 

Krnov, která již od roku 2008 vyrábí dárkové, reklamní 

předměty a bytové doplňky.



Projekt Do praxe bez bariér pokračoval i přes značné 

komplikace s omezenou výukou  a zavřením škol i v roce 

2020. Úkolem obecně prospěšné společnosti v tomto 

projektu je realizovat exkurze a odborné praxe žáků 

odborných škol u vybraných zaměstnavatelů v Pardu-

bickém a Středočeském kraji, a současně zabezpečit  

lektorskou činnost v oblasti poradenství a motivačních 

Do praxe bez bariér

aktivit. Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním 

postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol na chráněném i vol-

ném trhu práce, posílení jejich soběstačnosti a integrace do společnosti.

Profesní seniorita

V 2020 proběhly celkem 4 vzdělávací aktivity se zaměřením 

na profesní senioritu. Cílem této vzdělávací aktivity je naučit žáky 

plánovat a řídit vlastní kariéru a profesní rozvoj, zvládat změny 

spojené s prací, podporovat vlastní duševní pohodu a zdraví 

v práci a identifikovat si vlastní silné stránky.

Profesní senioritu absolvovalo v roce 2020 

celkem 33 žáků z těchto škol:

  7 žáků – Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

  9 žáků – Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou 

10 žáků – Střední průmyslová škola, Odborná škola 

                   a Základní škola, Nové Město nad Metují 

  7 žáků – Základní škola a Praktická škola, Jičín
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Cena Mgr. Lenky Pokorné

V roce 2019 založila obecně prospěšná společnost Cenu Mgr. Lenky Pokorné, k uctění památky 

Mgr. Lenky Pokorné, někdejší ředitelky společnosti Ergotep CSR Institut, o. p. s. a zakladatelky 

sociální služby-sociální rehabilitace družstva invalidů Ergotep. Cena je udělována za záchranu 

lidského života nebo poskytnutí výjimečné pomoci člověku v nouzi.

Toto ocenění získalo v roce 2020 pět zaměstnanců společnosti Ergotep, d. i, kteří svým poho-

tovým jednáním a poskytnutím první pomoci zachránili život svého kolegy, který dostal v práci 

epileptický záchvat.

17. prosince proběhlo za účasti ředitele Ergotep CSR Institutu, o. p. s. JUDr. Pavla Nádvorníka, ge-

nerálního ředitele družstva invalidů Ergotep Ing. Jiřího Černého a rodiny Pokorných  slavnostní 

udílení Ceny Mgr. Lenky Pokorné.

Cenu Mgr. Lenky Pokorné
v roce 2020 získali:

Hana Pešková

Radka Jelínková

Ing. Miloslav Gregor

Martin Bureš 

Josef Vostrčil



Jak se staví škola v Indii

Na rok 2020 byla plánována celá řada zajímavých přednášek, z nichž 

byla bohužel realizována pouze jedna, a to s Antonínem Nekvindou 

na téma Jak se staví škola v Indii.

20. února 2020 se tak návštěvníci této přednášky dozvěděli mnoho zajímavých informací 

o projektu a zároveň stejnojmenném spolku PONS 21. Díky videím natočeným dronem 

měli  návštěvníci možnost být na okamžik v Indii, konkrétně ve vesnici Mansapur.

Jak funguje místní kastovní systém? Jakým způsobem se děti vzdělávají? 

V jakých podmínkách žijí a vůbec, jaká je místní ekonomická situace? Skvě-

lou přednášku protínaly dvě linie. Na straně jedné, úžasná příroda, krásné 

počasí a dobrý záměr lidí s ochotou pomoci potřebným. Na straně druhé, 

pak nejednoduchý, mnohdy až krutý život v místních podmínkách.

Projekt PONS 21, o kterém také přednáška byla, má nemalé plány 

do budoucna. Škola již funguje, denně se v ní učí zhruba 500 dětí. 

Režim funguje skvěle, vzdělávání má pro tyto děti nemalý vý-

znam. Nyní je v plánu výstavba mateřské školy.
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Bylo v plánu ...

Na rok 2020 měla obecně prospěšná společnost v plánu celou řadu aktivit, které však musela 

vzhledem k opatřením týkajících se nákazy COVID-19 zrušit nebo přesunout.

Zrakový screening – PROZRAK, o. p. s.

Každoročně obecně prospěšná společnost finančně podporuje preventivní vyšetření zraku 

u dětí navštěvujících Mateřskou školu Perálec, Základní školu a mateřskou školu Proseč. Toto od-

borné vyšetření však v letošním roce neproběhlo, obecně prospěšná společnost má však v plánu 

tuto aktivitu podporovat i nadále.

Merida Cyklo Maštele 2020

Finančním darem každý rok také přispívá obecně prospěšná společnost Sdružení obcí Toulovco-

vy Maštale na zajištění sportovně kulturní akce Merida Cyklo Maštale. 20. ročník tohoto legen-

dárního závodu horských kol byl v roce 2020 zrušen. I nadále však můžou pořadatelé počítat 

s naší podporou.

Přednášky

Obecně prospěšná společnost plánovala na první pololetí roku ještě 2 přednášky, k jejichž reali-

zaci již bohužel v roce 2020 nedošlo.

V březnu jsme se měli vydat společně s Martinem Zárubou, autorem netradičního cestopisu 

Říkali mu Pirát, do Gruzie, světa na pomezí Evropy a Asie. 

Duben měl být ve znamení Finského školství, které si na vlastní kůži vyzkoušel v rámci stáže 

na finské škole ředitel Základní školy v Proseči Mgr. Bc. Josef Roušar.

Věříme, že se nám podaří tyto přednášky zrealizovat v roce 2021.



Výkaz zisků a ztrát

V roce 2020 neposkytla obecně prospěšná společnost v rámci své hlavní činnosti žádné 

finanční ani věcné dary. V hodnotě 57 52 Kč nakoupila společnost materiál, dřevo, netkanou 

textilii a zeminu na úpravu zahrady sociálního bydlení. Společnost utržila za vlastní výkony 

416 647 Kč. Tato částka je ze 77 % tvořena příjmy, které souvisí s provozováním „Sociálního 

bydlení Bosna“.

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Částka 211 918 Kč je proúčtovaná dotace v projektu „Do praxe bez bariér“, 

ve kterém je obecně prospěšná společnost partnerem Královéhradeckého kraje.

Jednotlivé nákladové položky úzce souvisí s provozem a údržbou sociálního 

bydlení. Mzdové náklady se zapojením do projektu Praxe bez bariér.

Jinou činnost v roce 2020 společnost nevyvíjela.

Rozvaha

Rozvaha vykazuje za rok 2020 vyrovnaný stav aktiv a pasiv. 

Aktiva jsou tvořena krátkodobým finančním majetkem – stav 

prostředků na běžném účtu a v pokladně, dále dlouhodobým 

hmotným majetkem.

Pasiva jsou tvořena vlastním jměním, krátkodobými závazky, 

fondy a nerozděleným ziskem a ztrátou z předchozích let.
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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.



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 
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Ergotep CSR Institut, o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut je zřízena spo-

lečností 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 postiže-

ných do společnosti. V rámci plnění zásad 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

Telefon:  606 097 201

E-mail: nadvornik.p@ergotep.cz 

www.ergotepcsr.cz

Napište nám, nebo zavolejte
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