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Zpravodaj skupiny Ergotep

Na Zelený čtvrtek se zazelenalo. 
Asociaci společenské odpověd-
nosti se podařilo naplnit cílovou 
částku 500 000 v kampani na Hithit 
k realizaci e-shopu s udržitelnými 
dárky Nakup na Dobro. 

A na co se již brzy můžete těšit? 
Na pestrý sortiment udržitelných 
produktů, ekologickou dopravu, 
udržitelné balení, rychlý zákaznic-
ký servis a především řadu mož-
ností, jak přispět na dobro. Svým 
nákupem navíc podpoříte 15 lidí 
se zdravotním postižením, kteří se 
na vývoji e-shopu, jeho provozu 
a logistice budou podílet.

Nakup na Dobro již v červenci na-
bídne originální výrobky a služby 
malých českých firem, sociálních 
podniků i neziskových organizací 
z řad členů Asociace společenské 
odpovědnosti. V nabídce najdete 
třeba různé eko vychytávky 
na cesty, dobroty na zub, doplňky 
na parádu či udržitelné dekorace 
pro výzdobu vaší domácnosti. 
Chybět nebudou ani zážitkové 
a charitativní vouchery, kterými 
budete moci podpořit vybrané 
neziskové organizace.

Nakup na Dobro je projektem 
Asociace společenské odpověd-

nosti, který realizuje ve spolupráci 
se sociálním podnikem Ergotep. 
Na vývoji e-shopu se podílí experti na 
technologie ze společnosti KomTeSa, 
design připravuje reklamní a grafic-
ké studio MadLove. Prvními partne-
ry celého projektu se na kampani 
Hithit staly Montessori školy Andílek, 
PEYTON legal a Skupina ČEZ. Chtěli 
bychom z celého srdce poděkovat 
všem, kteří v projekt věřili a finančně 
ho podpořili. 

Realizace e-shopu 
Nakup na Dobro může začít

zdroj: Asociace společenské odpovědnosti
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UCHÁZÍME SE O CENY
Máme projekt Ergoprogress, kte-
rý přináší inovaci v sociální oblasti. 
A právě proto jsme se přihlásili do 
soutěže SozialMarie, kterou pořádá 
rakouská soukromá nadace Unruhe. 

Cena SozialMarie se udílí od roku 
2005 a je tak nejstarší cenou za so-
ciální inovace v Evropě. Mezi 15 
úspěšných projektů se každoročně 
rozdělí 54 tisíc euro. Zároveň nabízí 
veřejnou platformu sociálních ino-
vací ve střední a východní Evropě. 

Každý rok družstvo Ergotep nomi-
nuje do soutěže Zaměstnanec 
roku pořádané Nadačním fondem 
pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením (NFOZP) své 
kolegy, kteří mají zdravotní znevý-
hodnění či postižení. Soutěž snižuje 
míru předsudků u zaměstnavatelů 
i široké veřejnosti ve vztahu k pra-
covním možnostem a schopnostem 
a dokazuje, že hendikep nezname-
ná v kariéře stopku.

(eng)aging!
Ocenění Age Management 
Excellence Award bude uděleno 
firmě s příkladným přístupem k age 
managementu, tedy k řízení lidí 
a jejich rozvoji s ohledem na věk, 
na pracovišti. 

Využití konceptu age managemen-
tu je velmi užitečným nástrojem, 
což dokládají zkušenosti zemí, 
zejména Finsko, Německo s pra-
xí dlouhou desítky let. I v České 
republice se letos ocení příklady 
pozitivní praxe.  -pah-
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Na oddělení IT se nadále s vel-
kým úsilím pracuje na různých 
vylepšení pro aplikaci Whatspot. 
Novinkou v systému je onboar-
ding, jehož testování a nasazení 
trvalo několik týdnů. Pokud přes-
ně nevíte, co to je, tak ve zkratce 
jde o stránku, která se uživateli 
zobrazí, když poprvé vstoupí 
do aplikace. Postupně ho provede 
nejdůležitějšími kroky, jako jsou 
vytvoření kategorie, přidání spo-
tů, či tvorba samotných rezervací. 

Všechny novinky můžete sledovat 
na webových stránkách 
www.whatspot.app/co-je-noveho

 -mšp-

Vylepšili jsme
aplikaci Whatspot

obrazovka a další prvky, které 
zpříjemní nejen tento prostor, 
ale také čas zaměstnanců, který 
zde tráví. 

Věříme, že nová podoba tohoto 
prostoru, bude zohledňovat, jak 
všechny potřeby našich zaměst-
nanců a provozního zabezpeče-
ní firmy, tak bude i důstojným 
prostorem pro návštěvy.

Vrátnice v novém
Během měsíce března došlo 
k velké proměně naší hlavní 
vrátnice v Proseči. Na celé pro-
měně má zásluhu především 
tým provozu, kterému se za pl-
ného chodu velmi rychle poda-
řilo dát našemu hlavnímu vstu-
pu zcela nový moderní ráz. Nově 
zde také naleznete interaktivní 
zeď, která nahradí a doplní stá-
vající nástěnku. Postupně také 
bude doplněna informativní 

Fota: srovnávací po a před + schodiště 
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Spolupráce se Speciální školou Skuteč

Zahájili jsme spolupráci se Spe-
ciální školou Skuteč, která právě 
realizuje Tranzitní program v rám-
ci výzvy Podpora dětí a žáku se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami. Výzva podporuje aktivity 
vedoucí ke zvýšení kompetencí 
pedagogů při realizaci tranzitních 
programů připravujících mladé 
lidi na samostatný způsob života. 
Jejich cílem je získání zkušenosti 
v oblasti pracovního života a zvý-
šení šancí na získání zaměstnání 
po ukončení školní docházky.

V březnu proběhla on-line vzdě-
lávací aktivita pro 21 pedagogů 
Speciální školy Skuteč na téma 
Sociální rehabilitace a příprava 
k práci, která proběhla ve spolu-
práce s Úřadem práce Chrudim. 
Představena byla příprava k práci 
ze strany úřadů práce a MUDr. Jan 
Pavel Novák představil ergodia-
gnostické vyšetření.

Dalším krokem, s ohledem na ak-
tuální vývoj situace, budou také 
exkurze a praxe žáků Speciální 

školy v naší firmě v Proseči.

Souběžně také probíhá ve Speciální 
škole realizace projektu Půdní ve-
stavby a přístavby, jehož cílem je 
modernizace učeben, ale také za-
jištění bezbariérového přístupu.

 -lm-
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a přáteli, druhá varianta teď není 
možná, takže teď jen rodina a až 
se vrátíme do normálu, budou to 
opět i ti přátelé.
 
Trošku nám přibližte Vaši roli 
ve firmě, s čím jste nám přišel 
pomoci?  Mým cílem je vnést 
do firemních obchodních aktivit 
čerstvý mezinárodní elán. Plá-
nem je výrazně rozšířit pole pů-
sobnosti firmy za hranice České 
republiky. Ve světě je toho tolik, 
čím se náš region může inspirovat 
a moje úsilí povede k tomu, aby 
Ergotep této nové oblasti využil 
a byl v ní co nejúspěšnější.
 
A na závěr, doporučte nám dob-
rý film, který jste v poslední 
době viděl…  Několik dní nazpět 
jsem shodou okolností sledoval 
film, asi spíše dokument, „Kiss the 
ground“. Moje přítelkyně to měla 
jako domácí úkol a tak jsem sle-
dovat s ní. Bylo to velmi inspirující 
a jsem rád, že jsem tento doku-
ment viděl. Kdo se zajímá trochu 
o přírodu, zemědělství, farmaření 
a udržitelnost, užije si to a možná 
to změní i váš pohled na náš sou-
časný zemědělský systém.
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Dobrý den Víťo, chceme Vás při-
vítat u nás v Ergotepu a přeje-
me, abyste vykročil tou správ-
nou nohou. Na začátek nám 
řekněte, jak se máte a jaké byly 
Vaše první dny na firmě?  Také 
přeji dobrý den, a děkuji za přiví-
tání. Mám se skvěle! I když dneš-
ní doba není úplně optimální, je 
okolo nás spousta důvodů proč 
být pozitivně naladěn. První dny 
v Ergotepu byly příjemné. Firma 
Ergotep pro mě není neznámým 
místem. Úvodní dny se spoustou 
informací o chodu firmy tedy pro-
hloubily mé znalosti, které jsem 
získal již v minulosti při řadě bri-
gád, ať už zde v Proseči nebo na 
prodejnách TESCOMA.
 
Ještě nám prozraďte něco o sobě. 
Slyšeli jsme, že jste vášnivý ces-
tovatel… Cestování a poznávání 
nových kultur je bezesporu jeden 
z mých velkých koníčků, který mi 
ve spoustě ohledech otevřel oči. 
Shodou okolností jsem i tady 
v Ergotepu měl před dvěma lety 
přednášku z mého ročního studij-
ního pobytu na Filipínách, kde jsem 
o sobě prozradil takřka vše. Nedíl-
nou součástí mého života je také 
sport, držím se hesla „ve zdravém 
těle, zdravý duch“ a mít několik mě-
síců zakázáno kolektivně sportovat 
je občas frustrující.
 
Jaké všechny země jste navští-
vil?  Tolik těch zemí zase nebylo. 
Převážně to jsou samozřejmě 
země v Evropě, kde bych rád zmí-
nil krásnou zemi Maltu. V Evropě 
to máme, i díky poloze ČR, všu-
de velmi blízko, ve srovnání s Asií 
a dalšími částmi světa. Za hrani-
cemi Evropy to byl Egypt v Africe 
s úžasným podmořským světem 
a z Asie to byla Indonésie a Filipíny.

Kde se Vám nejvíce líbilo?  Tady 
musím odpovědět „Filipíny“. Po-
važuji tuto zemi za můj druhý 
domov, strávil jsem zde spous-
tu času, zažil nespočet úžasných 
i nemálo těžkých chvil,  mám zde 
spoustu přátel a někteří lidé se 
stali součástí i mého osobního ži-
vota. Je to nádherná země. Musím 
však zmínit, že každá země je urči-
tým způsobem nádherná a v tom 
je kouzlo cestování.
 
Jaký vnímáte největší rozdíl, 
který je mezi námi a zeměmi, 
které jste procestoval? Tady 
zmíním určitě Asii. V evropských 
zemích je životní tempo a na-
stavení lidí velmi podobné, ale 
v Asii, konkrétně na Filipínách, 
kde jsem měl tu možnost dlou-
hodobě pobývat, je životní na-
stavení diametrálně odlišné. 
Z vlastní zkušenosti mohu říct, 
že matka příroda ukazuje lidem 
často, vlastně i pravidelně, velmi 
drsnou tvář v podobě tajfunů, 
záplav, zemětřesení, aktivních 
sopek. Myslím si, že tyto neleh-
ké události umožňují lidem vidět 
život z mnohem širší perspektivy 
a jejich každodenní uvolněnost, 
klid a vyrovnanost nám může pa-
radoxně připadat jako něco špat-
ného. V našem světě to nazýváme 
laxnost, lhostejnost, apod. Zastá-
vám názor, že trocha diskomfortu 
v životě může být velmi prospěš-
nou věcí a zdravý životní nadhled 
je jedna z lekcí, které mi Asie dala.

Jak trávíte svůj volný čas? Zmí-
nil jsem moji vášeň ke sportu. 
Kromě aktivního sportování se 
na sport rád kouknu i v televi-
zi, hlavně jde klasicky o fotbal 
a hokej. Rád trávím čas s rodinou 

Nová posila obchodního týmu 
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tace, pobyt v lázních Košumberk, 
období mé rekonvalescence tr-
valo zhruba rok a půl. Poté jsem 
absolvoval ještě další rehabilita-
ce, na které jsem však už dojíž-
děl, probíhaly ambulantně. Do 
původního stavu jsem se nedo-
stal. Dokážu se přesunout, obejdu 
auto, když potřebuji, ale jinak ne.

Život se ti změnil ze dne na den. 
Jak jsi zvládl takto zásadní změ-
nu? Jak jsi to bral? Fyzicky to byla 
určitě velká změna. Jsi zvyklý jít si 
zaběhat, zahrát si fotbal a najed-
nou je tomu všemu konec. Musím 
však říct, že po stránce psychické 
mě to nijak nezlomilo. Bral jsem 
to tak, jak to je, prostě se stalo. 
Snažil jsem se motivovat sám 
sebe: „Dělej teď, jak nejvíc umíš, 
snaž se to, co nejvíc rozchodit.“ 
Hodně mi pomohl právě hokej.

Před tím jsi také sportoval? Ano, 
hrál jsem fotbal tady za místní klub.

Motivace a chuť sportovat ne-
vyprchala. Věděl jsi, že budeš 
sportovat i nadále? Motivace mi 
opravdu nechyběla. Chtěl jsem.

Tehdy ti bylo 19 let. Byla trochu 
jiná doba. Věděl jsi už tehdy 

Za celou touto filozofií jsou vždy 
lidé a jejich příběhy. Ať už je to 
Josef Žabka, který pomáhá s mar-
ketingem a je nedílnou součástí 
celého týmu Raeda, tak i další tvá-
ře. Jak jsme zmiňovali v minulém 
vydání Ergonovin, tak se vám 
čtenářům budeme snažit přiblížit 
životní příběhy vozíčkářů, kteří za 
celým projektem stojí nebo velmi 
úzce na něm spolupracují. Jedním 
z nich je i Pavel Doležal.

Pavle, mohl by ses čtenářům 
na úvod představit? Jmenuji 
se Pavel Doležal. Je mi 26 let. Od 
19 let jsem na invalidním vozíku, 
důvodem byl zánět míchy. Život 
se mi změnil ze dne na den, ale 
nelituji ničeho. Vždy jsem se vě-
noval sportu, ani v tomto ohledu 
se nic nezměnilo. Od té doby se 
věnuji parahokeji a poslední dva 
roky působím v také české repre-
zentaci.

Na vozíku jsi od 19 let. Co se 
stalo? Jednoho večera mě bolela 
záda. I přesto jsem šel spát, s tím 
prostě člověk do nemocnice hned 
nejede, když ho bolí záda. Věřil 
jsem, že to bude ráno lepší. Neby-
lo, když jsem ráno vstal, bolest ne-
přestávala. Zrovna jsem se chystal 
na brigádu. Bolest se stupňovala, 
přestal jsem cítit prsty u nohou. 
Došel jsem ještě k posteli, posadil 
jsem se. Po svých jsem už nebyl 
schopen odejít, ani se zvednout.

Co bylo příčinou? Příčinu vlastně 
lékaři nezjistili. Údajně se jedna-
lo a jakýsi zánět míchy. Nikdo mi 
ale nebyl schopen říci, zda bylo 
příčinou kousnutí klíštěte či něco 
jiného. 

Od té doby jsi na vozíku. Co 
následovalo po tvém ochrnutí? 
Přesně tak. Následovaly pobyty 
v nemocnicích, nějaká rehabili-

Raeda – pro jednodušší život na vozíku
Jak dokládá naše hlavní myšlenka „pro jednodušší život na vozíku“, tak 
se i snažíme k celému projektu přistupovat. Veškeré produkty a nápady 
jdou ruku v ruce s myšlenkou, abychom usnadnili strasti a starosti, se 
kterými se musí vozíčkář každodenně potýkat.

strana 5 >
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o možnosti sportů, kterým by 
ses mohl věnovat i na vozíku? 
Věděl jsem, že nějaké sporty pro 
lidi na vozíku existují. Už i o pa-
rahokeji jsem věděl, že existuje. 
Znal jsem handbike, ale jen ten 
název, nic víc konkrétně. Většinu 
informací, které se mě do té doby 
vůbec netýkaly, jsem si začal zjiš-
ťovat potom, postupně.

Co pro vozíčkáře jako jsi ty, zna-
mená invalidní vozík? Vozík je 
pro mě možnost se pohybovat. 
Ráno vstaneš, sedneš si na vozík, 
uděláš všechny činnosti doma, 
jako třeba hygiena, obléknout se. 
Ani ti to po určité době nepřijde 
nijak zvláštní. V podstatě řečeno, 
vozík jsou moje nohy.

Nedávno jsi začal testovat na 
tvém vozíku nová kola. Mů-
žeš nám říct, jak ses k takové 
spolupráci dostal? Oslovil mě 
Jiří Černý, generální ředitel druž-
stva invalidů Ergotep, s nabídkou 
představení jejich nového projek-
tu, zda bych měl zájem o spolu-
práci. Byl jsem zvědavý a nabídku 
přijal. Osobně jsme se tehdy se-
šli, jejich projekt mě velice zaujal. 
Líbilo se mi, co mi nabízí, proto 
jsem si řekl, že to zkusím.

Raeda je nový projekt. Jak se ti 
jejich produkty líbily, když ses 
dozvěděl více? To nejdůležitější, 
líbila se mi hlavně ta myšlenka, že 
by produkty Raeda měli vozíčká-
řům zkvalitnit jejich život. Navíc, 
ne za cenu nějakého nehezké-
ho materiálu navíc, ale za cenu 
funkčnosti a designu zároveň. De-
sign je důležitý, neměl by chybět, 
a to odpovídá. Ta myšlenka se mi 
celkově líbila.

 > pokračování Raeda

E-learning na téma
sociální podnikání

Pro úplné začátečníky je zde při-
praven kurz Úvod do sociálního 
podnikání, který má spíše infor-
mativní než vzdělávací charak-
ter. Vše naleznete v poutavém 
e-learningovém prostředí. Kurz 
je určen pro kohokoli se zájmem 
o téma sociálního podnikání 
z řad veřejného či soukromého 
sektoru. Ideálně pro ty, kteří se 
s tímto tématem ještě příliš ne-
setkali a rádi by se ve stručnosti 
dozvěděli, co sociální podnikání 
vlastně obnáší.

Zajímá vás integrační sociální 
podnikání? Chcete se stručně 
dozvědět, co všechno obnáší? 
Pak je pro vás připraven kurz 
Základy integračního sociální-
ho podnikání, který byl vytvo-
řen ve spolupráci s naší firmou 
dle metodiky Ergoprogess. Do-
zvíte se principy integračního 
sociálního podnikání, naučíte 

se, jak správně nastavit obchod-
ní procesy, jak zvládnout oblast 
právní a daňovou, které jsou 
v sociálním podnikání specific-
ké, jak funguje integrační per-
sonalistika. Tento e-learningový 
kurz je primárně určen pro 
sociální podnikatele zaměstná-
vající osoby se zdravotním po-
stižením, ale také pro kohokoli 
se zájmem o téma sociálního 
podnikání z řad veřejného či 
soukromého sektoru. 

Nejen tyto kurzy naleznete na 
http://www.akademieproinovace.cz/.

A kolik vás to bude stát? 
Jen váš čas. Kurzy v akademii 
jsou totiž zdarma.

 -lm-
Zdroj: ISP21

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pro vás připravilo 
dva e-learningové kurzy na téma sociální podnikání. 
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Vítáme vás u nové pravidelné 
rubriky, která bude věnována 
Prodejním centrům TESCOMA. 
Postupně vám budeme přibli-
žovat jednotlivá prodejní centra 
a především zaměstnance, kteří 
za tím vším stojí, jejich příběhy, 
zkušenosti se zákazníky, ale ne-
budou chybět ani zákulisní drby 
a pikantnosti.
 
Než všechnu tuto slávu ale spus-
tíme, tak si pojďme shrnout fakta, 
která všichni už víme nebo tak ně-
jak tušíme.
 
Na co můžeme být pyšní?

✓ Celkem 18 Prodejních 
    center TESCOMA
✓ Působíme ve 12 krajích po celé ČR 
✓ 140 prodavačů
✓ 2 regionální manažeři:
    Michaela Hamplová
    David Rabens
✓ Ředitelka Adéla Piskačová
 
To by pro toto číslo Ergonovin asi 
stačilo, abyste se měli na co těšit. 
Příště už se podíváme někomu „na 
zub“ a nebude to nikdo jiný než 
slečna ředitelka Adéla Piskačová. 

 -ms-

Prodejní centra

TESCOMA
Produktová zahrada na Bosně 
se brzy začne zelenat 

Sociální služba, která má na sta-
rost osázení a údržbu produkto-
vé zahrady na Bosně už netrpě-
livě vyhlíží teplejší počasí, aby 
mohla začít s osázením již při-
pravených vyvýšených záhonů. 
Během následujících týdnů bu-
dou vysázeny například keříčko-
vá rajčata, jedlé i okrasné dýně, 
petržel a mateřídouška. Z květin 
aksamitníky, jiřiny a levandule. 
Postupně budu doplňovány 
další byliny, květiny, ale také 
zelenina. 

Rostliny jsou koncipovány ne-
jen k uplatnění v projektu Po-

svačíme, ale i k dalšímu využití 
klienty sociální služby při čin-
nosti mající rukodělný charakter 
zaměřený na výrobu produktů 
sociální služby, a to bylinkových 
čajů, sušeného ovoce, voňavých 
mýdel a koupelových solí se su-
šenými květy ze zahrady.

 -lm-

Ergotep CSR Institut 
vydal výroční zprávu za rok 2020

Ačkoliv situace ohledně náka-
zy COVID-19 výrazně ovlivnila 
i činnost obecně prospěšné 
společnosti Ergotep CSR Insti-
tut, lze tento rok hodnotit jako 
rok úspěšný. 

Podařilo se  rozjet společně se 
sociální službou Ergotep, d. i. 
projekt potravinové banky, která 
velmi rychle začala distribuovat 
potravinovou pomoc potřeb-
ným, kterých právě v loňském 
roce  výrazně přibylo. Stejně tak 
začala obecně prospěšná spo-
lečnost poskytovat sociálně-
-právní poradenství, a to nejen 

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

Dalším velmi významným po-
činem 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.

Celou výroční zprávu naleznete 
zde: https://www.ergotepcsr.cz/.

 -lm- Foto: PCT Litomyšl

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut vydala výroční zprá-
vu za rok 2020, v níž shrnuje všechny realizované aktivity v roce 2020. 
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zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

skladujeme v prostorách, které 
jsou napájeny elektřinou z FVE, 
vytápěny tepelným čerpadlem, 
zásilky budou ekologicky bale-
ny, uvažujeme o možných re-use 
obalech, jednáme s dopravcem, 
který by doručení realizoval 
z většiny elektromobily. A stále 
hledáme další možnosti, jak být 
ještě odpovědnější a dobrým 
příkladem pro ostatní.

Chtěl byste společnému pro-
jektu s Asociací společenské 
odpovědnosti něco popřát? 
Velmi rád :-). Věřím, že se ten 
skvělý nápad povede zrealizo-
vat, bude ke společnému pro-
spěchu, budou z něj mít všichni 
zúčastnění radost a bude parád-
ní ukázkou toho, jak se dá pro-
mítat odpovědnost a udržitel-
nost do našich běžných životů 
a potřeb.

 -lm-

Jak vzniklo spojení Ergotep 
a Asociace společenské odpo-
vědnosti? Jakým způsobem 
se Ergotep bude podílet na 
chodu e-shopu? Pro Ergotep 
je od počátku společenská od-
povědnost velmi silné téma. 
Členem Asociace společenské 
odpovědnosti jsme se stali, 
myslím, mezi prvními. Je to pro 
nás velmi důležité, moci dál šířit 
a rozvíjet principy společenské 
odpovědnosti. U toho Ergotep 
nesmí chybět :-). Věnujeme se 
tomu, jak interně, tak právě ve 
spolupráci s partnery jako Aso-
ciace. Ergotep bude zajišťovat 
z části vlastní vytvoření e-shopu, 
komunikaci s partnery, a hlav-
ně vlastní skladování, logistiku 
a distribuci.

Na e-shop se vybírá 500 tisíc. 
Kam konkrétně se tato část-
ka promítne při zprovoznění 
a následně provozu e-shopu? 
Vzniká úplně nový e-shop s řa-
dou specifik a unikátností, jsou 
tam náklady na vlastní e-shopo-
vou platformu a nejvíc toho je 
v práci jednotlivých specialistů. 
I když uvedu jen ty hlavní, tak 
je z toho zřejmý velký objem 
práce – analýzy a návrh kon-
cepce, UX a grafický designér, 
programátoři a kodéři, focení 

a popisy produktů, copywriter, 
specialista na soc. sítě, napojení 
na distribuci a sklady, platební 
a dopravní možnosti, marketin-
gové činnosti, atd.

Kolika lidem s handicapem 
a na jak dlouho práce díky 
e-shopu pomůže a podpoří 
je? Ergotep dnes zaměstnává 
cca 400 lidí, přímo na tomto pro-
jektu bude pracovat asi 15-20 
lidí. Podobně jako v jiných pro-
jektech i zde je snahou, aby to 
bylo dlouhodobé, udržitelné, 
nejen nějaká dočasná událost. 
Věříme a společně se snažíme 
o to, aby projekt e-shop Nakup 
na Dobro trval a úspěšně se roz-
víjel mnoho let.

Na e-shopu se budou prodávat 
udržitelné dárky, tedy takové, 
které jsou šetrné k planetě, 
podporují dobrou věc, osoby, 
které pomoc potřebují. Jaká je 
další přidaná hodnota e-sho-
pu? Nastíníte nám jeho klady 
pro všechny strany, které se 
do e-shopu zapojí? Záměrem 
je, aby celá skládanka byla spo-
lečensky odpovědná a s dalšími 
přidanými hodnotami. Máme 
odpovědné, udržitelné dárky, 
provoz e-shopu bude poskyto-
vat práci lidem s hendikepem, 

Rozhovor s ředitelem Ergotepu Jiřím Černým 
o nově vznikajícím e-shopu Nakup na Dobro 
E-shop s dárky, které skutečně mají smysl – pro obdarované, spo-
lečnost i přírodu. A ve finále tím vším i pro nás všechny. To je hlavní 
cíl e-shopu Asociace společenské odpovědnosti a sociálního pod-
niku Ergotep, jehož zaměstnanci díky tomuto projektu dostanou 
možnost získat kvalitní a plnohodnotnou práci. Jaké další přidané 
hodnoty udržitelný e-shop má? Jak vznikla spolupráce mezi Ergotep 
a Asociací společenské odpovědnosti? V rozhovoru odpovídá jeho 
generální ředitel, Jiří Černý.

Kampaň skončila 2. 4. a částku 
ve výši 500 000 Kč se podařilo 
vybrat.
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Letošní Velikonoce byly netradič-
ní, ale věříme, že tradice, jako je 
pečení beránka a barvení vajíček, 
jste si i přesto ujít nenechali. Ale 
co s vajíčky, která by jinak skončila 
v košících velikonočních koled-
níků? Kdo by neměl rád tradiční 
vajíčkovou pomazánku!

Ingredience: 8 uvařených vajec,
zakysaná smetana/tvaroh, 1 malá 
cibule, pažitka, sůl, pepř.

Postup: Na jemném struhadle na-
strouháme vajíčka, přidáme nakrá-
jenou cibulku, zakysanou smetanu 
a ochutíme solí a pepřem.

Recept pro vás připravila Martina Štrumfová.
Zdroj a foto: Sesi v cukru

POSVAČÍME 
vajíčkovou
pomazánku Pracovník výroby a kompletace

Jaká bude vaše náplň práce?
Výroba a opravy čalounických do-
plňků k invalidním vozíkům. Sou-
činnost při vývoji invalidních vozíků 
a jejich doplňků. Výpomoc při kom-
pletaci kol. Zajištění kontroly kvality.

Co od vás očekáváme?
Vyučení technického směru. Zku-
šenosti s prací ve skladu. Pečli-
vost, samostatnost, spolehlivost 
a manuální zručnost.

Co vám nabízíme?
Smlouvu na hlavní pracovní poměr. 
Zaměstnání v přátelském kolektivu. 
Vstupní školení a trvalou podporu 
nejen v začátcích. Stabilní výdělek. 
Práce na zkrácený úvazek – 30 ho-
din týdně. Nástup dohodou.

Zaměstnavatel: Ergotep, d. i.
Místo pracoviště: Zábořská 93, 
Záboří, 539 44 Proseč

Pracovník obchodu TESCOMA 
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s vý-
učním listem. Pracovní úvazek: 
práce na zkrácený úvazek. Oblast 
výkonu práce: KOLÍN (OC Futu-
rum Kolín, Rorejcova 906, 280 02 
Kolín IV). ČESKÉ BUDĚJOVICE 
(IGY Centrum, Pražská 1247, 370 
04 České Budějovice). PRAHA 
(OC Černý Most, Chlumecká 
765/6, 198 19 Praha 9). ZLÍN (OC 
Centro, Třída 3. května 1170, Ma-
lenovice, 763 02 Zlín). TEPLICE 
(OC Galerie, náměstí Svobody 
3316, 415 01 Teplice).

Aktuální výběrová řízení

PPC specialista
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o. 
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list. 

PHP/Symfony developer
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: prá-
ce na živnostenský list.

Koordinátor/ka projektů v IT firmě
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list.

Vedoucí střediska zahradnictví

Jaká bude vaše náplň práce?
Prodej rostlin a péče o ně v za-
hradním centru. Prodej krmiv, 
potřeb pro chovatelství a dalšího 
sortimentu nářadí a materiálů pro 
kutily hlavně v oblastech potřeb 
pro domácnost, dům a zahradu. 
Komunikace a poradenství zá-
kazníkům. Zajištění objednávek 
a provozu zahradního centra. Prá-
ce s hotovostí na pokladně.

Co od vás očekáváme?
Zahradnické vzdělání nebo praxe 
v oboru. Zkušenosti s prodejem 
rostlin. Vedení samostatného 
projektu a týmu pracovníků. Ini-
ciativa pro další obchodní rozvoj. 
Samostatnost, spolehlivost. Trest-
ní bezúhonnost. Řidičský průkaz 
sk. B.

Co vám nabízíme?
Perspektivní zaměstnání v příjem-
ném kolektivu. Možnost zkráce-
ného úvazku a dalšího vzdělává-
ní. Profesní i osobní růst. Firemní 
rozsáhlé benefity. 

Zaměstnavatel: Ergotep, d. i.
Oblast výkonu práce: Otradov 
56, 539 43 Krouna. Nejnižší po-
žadované vzdělání: středoškolské 
s maturitou. Typ smluvního vzta-
hu: pracovní smlouva. Pracovní 
úvazek: plný, nabízíme možnost 
zkráceného úvazku.

Nenašli jste mezi vypsanými po-
zicemi svoje vysněné místo? Za-
šlete nám životopis nebo se za-
stavte na kus řeči pro pořádnou 
inspiraci.

 -lm-


