Milí kolegové, přátelé, spolupracovníci,
nacházíme se v období, které je složité pro všechny z nás, a to jak v pracovním, tak i soukromém životě. V těchto
chvílích je potřeba se semknout a táhnout za jeden provaz, jelikož jen tak, dokážeme toto období zvládnout.
Jsme společností, která není na trhu
žádným nováčkem a za roky své
existence se nám společně podařilo vybudovat prosperující a stabilní
firmu, která v aktuálním období
stojí na pevných pilířích a vzhledem k portfoliu našich činností,
mezi něž patří zejména e-shopy,
jsme pod tlakem velkého nárůstu
objemu práce.
Chtěl bych Vás při této příležitosti ujistit, že ačkoli vzhledem
k současné situaci má mnoho
firem existenční problémy a je
časté propouštění zaměstnanců,
tak my jsme naopak stále v dobré kondici a nehrozí nám žádný
bezprostřední problém, který by
měl vliv na naši stabilitu a další
fungování. Za tímto úspěchem
stojí úsilí nás všech. Velmi si proto vážím podpory, kterou aktuálně Ergotepu dáváte i s ohledem
na Vaše zdravotní omezení a rádi
bychom, jako vedení družstva,
tuto podporu ocenili nejen slovy.
V rámci toho pro Vás firma připravila další benefity, nejen díky kterým,
bychom toto náročné období měli
společně lépe zvládnout a zároveň
tak ocenit Váš přístup v této nelehké době. Jedním z těchto benefitů
jsou tzv. sick days neboli zdravotní
volno v rozsahu 3 dnů, které Vám
mají usnadnit léčení drobných viróz, ale také mají sloužit jako prevence v případě podezření nákazy
Covid 19. Dalším benefitem, jsou
eStravenky na měsíc listopad a pro-

sinec ve výši 80 Kč, které můžete
uplatnit, jak na nákup obědů, tak
i potravin. Souběžně také pracujeme na zajištění podpory Vaší imunity a plánujeme distribuovat tam,
kam to bude možné, smoothie /
mixovaný nápoj z čerstvé zeleniny
a ovoce/.
Velkou podporou je Vám také
v těchto chvílích naše sociální služba, která je připravena Vám pomoci v řešení Vašich problémů, ať už
právních, finančních nebo osobních a dále pro Vás připravuje balíčky na podporu zdraví a imunity.
Stále zvyšujeme a zlepšujeme hygienická opatření, abychom společně ochránili zdraví nás všech.
Maximálně dbáme na jejich dodržování, pracoviště dezinfikujeme
ozonizérem, snažíme se eliminovat
kontakty, distribuujeme na všechna
pracoviště respirátory FFP2 a další
ochranné pomůcky. Všechny aktivity, které vyvíjíme, se snažíme
nasazovat pokud možno, v co nejkratším čase, abychom Vám zajistili maximální podporu, bezpečí
a pracovní podmínky. I přes toto
všechno však nezapomínejme,
že zdraví je jen jedno a stále je pro
nás všechny na prvním místě.
Ergotep je tu pro Vás, Ergotep je
v tom s Vámi.
S úctou a respektem
Ing. Jiří Černý, generální ředitel

Zpravodaj skupiny Ergotep

Benefity
v kostce
Sick days neboli zdravotní volno,
nárok: 3 dny
eStravenky – hodnota stravenky
80 Kč, bez příspěvku zaměstnance
Nárok na stravenku: 80 Kč / 8 odpracovaných hodin
Příklad: úvazek 8 h = 160 h měsíčně = 20 stravenek nebo úvazek
4 h = 80 h měsíčně = 10 stravenek
Kde uplatnit: síť prodejen Jednota, Restaurace u Toulovce, Lidl
Více informací naleznete zde:
https://www.upcz.cz/produkty/
estravenka/
Sociální služba
Máte problém a nevíte, jak ho řešit? Sociální služba Vám pomůže!
Ozvěte se
na telefon: 720 978 336 nebo
na e-mail: machova.a@ergotep.cz
-lm13. listopadu 2020
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Pořád se
něco děje
Každá firma je tvořena především
lidmi. Jsme velmi živou firmou,
ve které se neustále něco děje,
a tak dochází nejen k přijímání
nových zaměstnanců, ale také
k jejich přesunům v rámci firmy.
V listopadu tak došlo hned k několika změnám.
Matěj Skalník, který působil
na pozici manažera marketingu na útvaru Obchodu, se od
listopadu stal novým vedoucím
střediska Marketingové podpory. Tento tým také od listopadu posílil Josef Žabka, kterého
jste doposud mohli potkávat
na středisku Administrativních
služeb.

Změna proběhla také na útvaru
Integrační personalistiky, konkrétně v rámci sociální služby,
kterou od listopadu vede paní
Alena Machová.

Všem přejeme na nových pozicích hodně úspěchů!
-lmZpravodaj skupiny Ergotep

Připravte se na Vánoce
s Prodejním centrem Ergotep – TESCOMA
Letošní nákupy dárků na Vánoce
pro své blízké jistě nechcete podcenit, proto je třeba se
na nadílku připravit již nyní.
V našem Prodejním centru
Ergotep – TESCOMA naleznete
zajímavé dárky ve slevové akci
pro celou rodinu. Letos u nás
bude v kurzu opět panenka
Adélka a robot Zigy, čímž jistě potěšíte nejmladší členy rodiny. Pro ty starší a náročnější
můžete vybrat například chytré hodinky, nebo pomocníky

do kuchyně. A že chybí nějaký
dárek pro vás? Pak vás jistě potěší informace, že při nákupu
nad 300,- Kč dostanete dárek
pro vaši domácnost.

Nezapomeňte také,
že si zde můžete vyzvednout
svůj nákup, který jste si pořídili
na e-shopech TESCOMA nebo
Čtyřlístek.eu.
To vše na jednom místě.

-ma-

Počítače dětem
aneb nemyslíme jen na sebe
Ačkoliv je letošní rok rokem zcela výjimečným pro nás všechny,
je třeba myslet nejen na sebe,
ale i na ostatní. Vzhledem k nebezpečí, který s sebou Covid19
přinesl, jsme i my byli nuceni
přesunout část našich činností do tzv. „home-officového
režimu“, což s sebou přineslo
samozřejmě celou řadu technických komplikací, a také ná-

kladů navíc. I přes toto všechno
se nám však podařilo zajistit pro
Základní školu v Proseči 4 počítače, které si mohou děti zapůjčit pro distanční výuku. Věříme,
že všechny děti se tak mohou
nejen vzdělávat, ale také být
v kontaktu se svými spolužáky
a kamarády.
-lmstrana 2

Honza Pospíchal
Čas plyne jako voda. Nejvíce je to
vidět na dětech a úplným opakem jsou blízcí, přátelé či kamarádi, kteří nás již opustili. Dne 29.
října jsme si připomněli smutné,
druhé výročí od úmrtí našeho kolegy Honzy Pospíchala, který nás
tehdy nečekaně opustil.

lefonické objednávky. Honza,
ač vozíčkář, sloužil podle harmonogramu nejen ve všední dny,
ale i o víkendech a střídal se na
ranních i odpoledních směnách.
Svou práci vykonával naprosto
svědomitě a byl vzorem pro ostatní kolegyně i kolegy.

Honza nastoupil do Ergotepu
v červenci roku 2015, jako operátor Zákaznické podpory, kterou obsluhoval celých 13 měsíců.
Vyřizoval požadavky volajících,
odpovídal na dotazy týkajících
se sortimentu z námi provozovaných e- shopů a přijímal te-

Byl součástí nejen týmu Zákaznické podpory, ale celého střediska
AC. V srpnu 2016 se zúčastnil výběrového řízení na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti
Ergotep CSR Institutu, které vyhrál a kde působil od září 2016 do
května 2018. Poté se ještě na pár

Raeda – Není důvod zastavit!
Současná doba není pro nikoho
z nás rozhodně jednoduchá. To
však není důvod, abychom polevili
v naší rozdělané práci. Zářným příkladem může být právě Raeda. Od
poslední zmínky o Raedě se změnilo mnoho věcí, proto bychom
vás, naše čtenáře, rádi informovali
o aktuálním dění.
Celý web Raeda prošel v poslední
době aktualizací a obměnou. Jednoduchost, přehlednost a snadná orientace, povedlo se. Mnoho
změn je k vidění například v kategoriích s koly a brašnami. Nově si
můžete přes e-shop Raeda pořídit
také trička s moderním designem.
K dostání jsou v barvě černé a bílé,
v provedení pro dámy i pány.

pouze užitkem, ale zejména také
designovým doplňkem.
Až do konce roku bude také probíhat marketingová kampaň na
spuštění prodeje kol a poskytování
služeb. Vozíky opravujeme, ale také
je dokážeme repasovat. Ze starého vozíku tak vytvoříme moderní
vozík 21. století. Výsledky týmu našich mechaniků jsou opravdu překvapující. Kdo by řekl, že ze staré
„plečky“ může vzniknout pěkný
krasavec. V repasích už mají naši

měsíců vrátil zpět na Zákaznickou
podporu. V té době byl už vážně
nemocen, ale i navzdory veškerým zdravotním komplikacím se
nevzdával, i proto nás jeho odchod všechny velice zasáhl.
Vzpomeňme alespoň takto na
Honzu jako na člověka, který
i přes svůj hendikep byl vždy optimistou a šířil dobrou náladu.
Honzo děkujeme, a věř, že se tam
nahoře jednou sejdeme!
-jf-

technici zkušenosti. Kromě vozíku
Davida Lukeše se podařilo dokončit také repase vozíků pro Romanu
Kolářovou a Honzu Povýšila. Jsme
moc rádi, že jsou s naší prací spokojeni a mohou tak naše výsledky
prezentovat v praxi.
Poslední novinkou, a možná tou
největší, je nový člen našeho týmu.
Tím je Pepa Žabka. Jako vozíčkář
tak jistě bude dobrým zdrojem informací pro naše budoucí fungování. Navíc, jsme Raeda, Pepa k nám
prostě zapadnul :-)
-jf-

Asi největší radost máme ze spuštění prodeje kol na našem e-shopu.
Možná v pravou chvíli, blíží se nám
závěr roku, skvělý dárek k Vánocům
je na dosah ruky. Naše kola nejsou
strana 3
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MEDAILONEK

„V životě je potřeba chytit příležitost za pačesy.
Život se neplánuje, ale žije!“
Motivace je nedílnou součástí našich životů. Pokud motivaci nemáme, chybí také chuť do života. Což se opravdu nedá říci o Josefu
Žabkovi, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Známe se již
dlouho a zdrobnělé oslovení je tedy na místě. Pepa žije aktivní život,
vystudoval, bydlí sám a funguje jako každý jiný člověk.
Pepo, narodil ses s DMO. Bylo
v něčem tvé dětství oproti
tvým vrstevníkům jiné? Určitě
ano, bylo odlišné. Již od narození
jsem jezdil každoročně do léčebných lázních, kde jsem intenzivně
cvičil, abych zlepšil svůj zdravotní stav. Místo toho, abych chodil
s kamarády ven a prováděl běžné
dětské průšvihy, trávil jsem volný
čas cvičením společně s mamkou
na rehabilitačním stole.

Co ti studium na střední škole dalo nejvíc? Samostatnost
a vlastní názor. Díky tomu jsem
tam, kde jsem. Z velké části za to
vděčím škole.

Potřeboval jsi v průběhu základní školy nějakou podporu,
konkrétně asistenci? Asistentkou se stala moje mamka, která se
mnou chodila od páté do deváté
třídy. Měl jsem svůj individuální
plán. Kratší písemky, na všechno
delší čas, asistent mi psal zápisky
atd. Jelikož byla budova bariérová, škola mi pořídila schodolez,
díky němu jsem se mohl dostat
do jednotlivých tříd. Byl však tak
pomalý, že jsem do schodů chodil
po vlastních.

Pokud by škola bezbariérová
byla, tak bys začal studovat?
Ano, chtěl jsem hned po maturitě,
ještě když jsem byl ve studentském
módu. Zaměstnání jsem měl až
jako druhou variantu, záložní. Teď
už bych se do studia asi nepustil.

Jak probíhalo tvé studium na
střední škole? Studoval jsem
v Janských Lázních na Obchodní akademii Olgy Havlové. Škola
je plně bezbariérová a zaměřena
studentům, kteří mají určitý hendikep (převážně pohybový). Jelikož mi bylo 15 let, nevěděl jsem
o své budoucnosti absolutně nic,
studium mi připadalo jako skvělý
nápad. A taky byl! Ačkoliv mi obor
Obchodní akademie vůbec nic neříkal, začal jsem zde žít sportovní
a postupně samostatný život.

Přemýšlel jsi nad studiem vysoké školy? Přemýšlel, o chemicko-technologické fakultě v Pardubicích, obor Polygrafie. Jelikož ale
fakulta nebyla plně bezbariérová,
začal jsem se ucházet o zaměstnání.

Jak obtížné pro tebe bylo najít
po škole uplatnění na trhu práce? Ani moc ne. Jelikož jsem ve
škole absolvoval čtyřtýdenní praxi
v sociálním podniku, a moc se mi
tu líbilo. Vysoká škola nevyšla, tak
mě napadlo kontaktovat vedení
podniku a ucházet se o pracovní
pozici. Vyšlo to a nyní pracuji už
dva a půl roku.
Co konkrétně děláš? Vyzkoušel
jsem několik pozic. Prozatím pracuji na call centru jako operátor linky.
Prozatím? Máš jiné plány
a představy? Nebráním se, co
mi život nabídne. Určitě bych chtěl
najít takovou práci, která rozvine
moje kreativní myšlení. Rád bych se
do budoucna vydal tímto směrem.

„Hraju s kartami, které
zrovna mám a snažím
se z toho vytěžit maximum.“
Jsi s prací spokojen? Každý z nás
někde začínal a hned určitě nedostal pozici vedoucího nebo dokonce funkci ředitele. Jsem rád, že
práci mám, že jsem se osamostatnil a můj život má nějaký smysl.
Ale bez cílů by člověk neměl chuť
do života a já určitě tu chuť mám.
To samozřejmě platí i v kariérním
růstu.
Tvrdíš, že člověk bez cílů by neměl chuť do života. Jaké máš
cíle? Mnohdy si člověk stanoví
cíl a život mu zamíchá karty. Proto hraju s kartami, které zrovna
mám a snažím se z toho vytěžit
maximum. Nejdůležitější pro mě
v životě je být šťastný, rozdávat
radost, mít úspěchy v profesním
životě a postarat se o svou současnou, ale i budoucí rodinu.
Jak trávíš svůj volný čas? Jelikož jsem reprezentant ČR v Boccie,
tak tréninky zaplní velkou část
dne. I když rok 2020 je poněkud
ponurý a nedá se dělat skoro nic,
doufám, že se všechno rozběhne
do starých kolejí. Momentálně se
snažím vytěžit z každého dne maximum.
Co plánuješ v nejbližší době?
Užívat si život, jak nejlíp dovedu
a chytit příležitosti za pačesy. Život
se neplánuje. Život se žije. Všechno ostatní se naplánuje samo.

-jfZpravodaj skupiny Ergotep
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Aktuální výběrová řízení
Provozní údržbář
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i.
Oblast výkonu práce: Otradov,
Proseč (místo pracoviště – Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč).
Nejnižší požadované vzdělání:
střední odborné vzdělání s výučním listem. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva. Pracovní
úvazek: plný, nabízíme možnost
zkráceného úvazku.

Pracovník obchodu
TESCOMA
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i.
Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Nejnižší požadované
vzdělání: střední odborné s výučním listem. Pracovní úvazek:
práce na zkrácený úvazek. Oblast
výkonu práce: ZLÍN (OC Centro,
Třída 3. května 1170, Malenovice,
763 02 Zlín). OSTRAVA (OC Avion
Shopping Park, Rudná 3114/114,
Zábřeh, 700 30 Ostrava). ČESKÉ
BUDĚJOVICE (IGY Centrum,
Pražská 1247, 370 04 České Budějovice).

Hledá se
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: práce na živnostenský list.
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Vedoucí
střediska integrace

PRACOVNÍK
V ADMINISTRATIVĚ

Zaměstnavatel: Ergotep, d. i.
Místo pracoviště: Zábořská 93,
Záboří, 539 44 Proseč. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva.
Pracovní úvazek: plný úvazek.

Zaměstnavatel: Ergotep, družstvo
invalidů. Místo pracoviště: ČSOB,
Akademika Bedrny 365/10, 500
03 Hradec Králové. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva.
Pracovní úvazek: zkrácený úvazek
6 hodin. Nástup: možný ihned.

Jaká bude vaše náplň práce?
Integrace osob se zdravotním
postižením do pracovní činnosti.
Podpora OZP nejen v začátcích,
ale po celou dobu zaměstnání.
Realizace projektů ve spolupráci s Úřady práce ČR. Individuální
přístup. Poskytování psychosomatické podpory zaměstnancům.
Spolupráce s dalšími organizacemi zaměstnávající OZP.
Co od vás očekáváme?
Min. SŠ vzdělání. Výhodou odborná způsobilost dle zák. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Zkušenosti s vedením lidí v oblasti HR,
aktivní a samostatný přístup k zadávaným úkolům. Příjemné vystupování a dobré komunikační
dovednosti. Psychická odolnost,
empatie a sociální cítění. Pokročilá znalost práce na PC. Řidičský
průkaz sk. B.
Co vám nabízíme?
Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu. Možnost
dalšího vzdělávání. Profesní
i osobní růst, mimořádné odměny. Notebook, telefon.

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.

Jaká bude vaše náplň práce?
Vykonávání opakovaných administrativních prací podle určených postupů. Zadávání údajů
do interních systémů banky. Práce s kancelářskou technikou (PC,
skener) v bankovních aplikacích
práce s dokumenty. Rozvržení
pracovní doby do 17:00 h.
Co od vás očekáváme?
Střední odborné vzdělání s výučním listem. Znalost práce na PC,
spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, pečlivost. Ochota vzdělávat se a rozvíjet. Trestní
bezúhonnost.
Co vám nabízíme?
Zaměstnání v přátelském kolektivu. Smlouvu na hlavní pracovní
poměr. Práce na zkrácený úvazek,
5 dní dovolené navíc, 5 dní sick
days. Možnost dalšího vzdělávání,
vstupní školení a trvalou podporu
nejen v začátcích. Roční odměna
dle odvedené práce.
Nenašli jste mezi vypsanými pozicemi svoje vysněné místo? Zašlete nám životopis nebo se zastavte na kus řeči pro pořádnou
inspiraci.
-lm-
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POSVAČÍME
Svatomartinské
rohlíčky
Rohlíčky jsou typické sváteční
pečivo na svátek Svatého Martina. A my vám přinášíme recept
na lahodné svatomartinské rohlíčky plněné mákem nebo třeba
ořechovou náplní.
Těsto: 2 žloutky, 250 – 350 g
hladké mouky, špetka soli, kůra
z citronu, 1 vanilkový cukr, kousek droždí, 70 g krupicového
cukru, 70 g másla.
Maková náplň: 100 g mletého
máku, 250 ml mléka, cukr, skořice, marmeláda nebo povidla.
Postup těsto: Nejdříve si připravte kvásek – mléko ohřejte
na pokojovou teplotu, přidejte
lžičku cukru a droždí a nechte
vzejít kvásek na teplém místě.
Žloutky, zbytek cukru, citronová kůra, máslo a vanilkový cukr
utřete do hladkého krému. Do
našlehané žloutkové směsi přilijte kvásek a asi 200 g mouky.
Začněte vypracovávat hladké
těsto a podle potřeby přidávejte mouku. Já jsem ji potřebovala
přibližně 300 g. Hotové hladké
těsto nechtě 90 minut kynou na
teplém místě. Nakynuté těsto si
rozdělte na bochánky, vyválejte

Zdroj a foto: Sesi v cukru

Covid InfoServis
Jak jsme již mnohokrát zmiňovali,
současná doba není jednoduchá
pro nikoho. Ať už se jedná o fyzickou
osobu či podnikatelský subjekt.
Každý z nás řeší mnoho problémů
způsobených danou situací, hodně
věcí musíme vyřešit sami a nemůžeme spoléhat pouze na pomoc
zvenčí. K řešení některých problémů nám však mohou pomoci
programy na podporu podnikatelů a živnostníků, které průběžně
schvaluje vláda. Programů je celá
řada a je obtížné se v nich vyznat.
Pro usnadnění orientace v systému
podpor jsme na webu ISP21 připravili jejich přehled. Uvědomujeme si,
že situace v ohledu státních podpor
není přehledná, proto se snažíme
poskytnout aktuální informace
alespoň v podobě našeho Covid
InfoServisu.
V přehledu na webu odkazujeme
v podrobnostech na příslušné ministerstvo či jiný orgán, který za
realizaci podpory odpovídá. Přehled není zcela vyčerpávající. Postupně se jej snažíme aktualizovat

do kruhu, rozkrojte je na šestiny
nebo osminy, podle toho, jak
máte velký kruh. Každý kousek pomažte makovou náplní
a smotejte do rohlíčku. Rohlíčky
nechte ještě tak 20 – 30 minut
nakynout potřete rozšlehaným
vajíčkem. A upečte v rozehřáté
troubě asi na 170°C.
Postup maková náplň: Mák povařte v mléce. Musíte makovou
náplň hodně míchat, aby se vám

a doplňovat. Přehled je dělen do
tří sekcí. První se zaměřuje na podpory obecné, jakožto ošetřovné,
podpory zaměstnanosti (konkrétně
programy Antivirus, Kurzarbeit či
zvýhodněný § 78a). V druhé sekci se
věnujeme přehledu podpor pro vybrané okruhy podnikatelů, z nichž
lze čerpat informace v rámci podpor Covid – Nájemné II., Odložení
daňových povinností pro vybrané
obory, Covid – Kultura II., Covid
– BUS, Covid – Sport II. a mnoho
dalších. Ve třetí sekci lze najít otázky
s odpověďmi, které jsme již v rámci
aktuální situace s některými podniky řešili.
V rámci Covid InfoServisu také poskytneme právní odbornou pomoc
v rámci zmiňovaných či plánovaných podpor. Pokud máte dotaz
nebo chcete poradit s konkrétní
aplikací podpory pro vaši firmu, tak
se na nás můžete obrátit na e-mailu
covid@isp21.cz. Otázky, na které
jsme již odpověděli, najdete ve
výše zmiňované třetí sekci. Nebojte
se zeptat i vy!
-jf-

nepřipálila. Přibližně to trvá asi
15 minut. Teď už stačí jen mák
dochutit povidly, skořicí a cukrem. Mák dochuťte tak, aby vám
chutnal.
Recept na svatomartinské
rohlíčky pro vás připravila Martina Štrumfová. Tento a mnoho
dalších receptů naleznete na
jejím webu www.sesivcukru.cz.
Dobrou chuť!

-lm-
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