Sváteční slovo
Mílí kolegové,
bohužel mi aktuální situace
neumožňuje, abych se s vámi
všemi setkal osobně, tak jako
tomu bylo v letech předchozích.
Dovolte mi tedy, abych alespoň
touto cestou poděkoval vám
všem za letošní rok, který byl
rokem zcela výjimečným, a to ve
všech oblastech našich životů,
včetně té pracovní. Jen díky vám
a vašemu pracovnímu nasazení
se nám podařilo ustát překážky, které nám tento rok přinesl.
Ještě jednou děkuji vám všem
a velmi si vážím práce, kterou
jste v letošním roce odvedli.
Vám i vašim blízkým přeji klidné svátky vánoční a do nového
roku především pevné zdraví.
Ing. Jiří Černý, generální ředitel

Cena Mgr. Lenky Pokorné
má své první oceněné
Lidský život je to nejcennější, co máme. Jeho záchrana je proto
po právu společností považována za hrdinský čin. Naši kolegové
v letošním roce zachránili život kolegy a stali se tak hrdiny.
Když pan Rudolf Daněk dostal
epileptický záchvat, neváhali
a poskytli mu první pomoc, která bezpochyby vedla k záchraně
jeho života.

17. prosince proběhlo slavnostní
udílení Ceny Mgr. Lenky Pokorné, která je obecně prospěšnou
společností Ergotep CSR Institut
udělována za výrazný počin
člověku v nouzi. Za účasti ředitele Ergotep CSR Institutu,
o. p. s. JUDr. Pavla Nádvorníka,
generálního ředitele družstva
Ergotep Ing. Jiřího Černého a rodiny Pokorných převzali ocenění
a poukaz v hodnotě 2000 Kč tito
naší kolegové: Hana Pešková, Radka Jelínková, Ing. Miloslav Gregor,
Martin Bureš a Josef Vostrčil.
Jsme velmi pyšní na to, že mezi
sebou tyto hrdiny máme.
-lm-
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Půl tuny zboží putuje
do potravinové banky!
21. listopadu se konala celonárodní sbírka potravin, při které může
každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých
potravin a drogerie.

A jaký je konkrétně
náš výsledek sbírky?
87 kg těstovin
85 kg mouky
65 kg rýže
38 kg cukru
12 kg luštěnin
83 l mléka
28 l oleje
59 ks konzerv
27 ks dětských výživ
66 ks paštik
12 ks rybiček
24 ks čajů
Dále piškoty, koření, čokolády,
sušenky, sirupy a mnoho dalších
potravin. Z drogerie především potřeby pro osobní hygienu, toaletní
papír, úklidové a prací prostředky,
dětské pleny a podobně. Odhadovaná cena sbírky je ve výši 41 680 Kč
a celková hmotnost 521 kg.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami
a Českou federací potravinových
bank ve spolupráci se Svazem
obchodu a cestovního ruchu
a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika,
Armáda spásy, NADĚJE a Slezská
diakonie a obchodními řetězci
Albert, Billa, dm drogerie markt,
Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO,
Penny Market, ROSSMANN, Tesco
a Rohlik.cz.

tuny potravin a drogerie, které
bude dále distribuovat těm nejpotřebnějším.
Všem, kteří přispěli, ještě jednou
děkujeme a již nyní se těšíme
na jarní kolo sbírky.

Pokud víte o někom, kdo potravinovou pomoc potřebuje, neváhejte se obrátit na paní Bc. Alenu
Machovou (tel. 702 223 773), která zajistí, aby se pomoc dostala
do těch správných rukou.
-lm-lm-

V letošním roce jsme měli možnost i my se poprvé do této sbírky zapojit a vybrat tak potraviny
pro potřebné v našem regionu.
Sociální služba vyrazila v tento
den do obchodního domu Tesco
v Poličce, kde se jim během pár
hodin podařilo získat více jak půl
Zpravodaj skupiny Ergotep
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Sociální služba
zajišťuje komplexní podporu
Na začátku prosince jste jistě všichni obdrželi balíček s logem
POSVAČÍME, který pro vás připravila sociální služba. Věříme, že jste
uvítali nejen podporu vaší imunity, ale také nabídku podpory
v oblasti psychosociální a právního poradenství, která je tu stále
pro vás. Jenom na vás záleží, zda a jakou podporu využijete.

Sdílená starost –
poloviční starost
Jste v situaci, která je nepříznivá
pro vaše každodenní fungování?
Máte možnost se na nás obrátit,
jak pro radu, tak i jenom na obyčejné popovídání.
Sociální služba během listopadu nezapomněla
ani na blížící se advent a vyrobila společně se
svými klienty adventní věnce, které potěšily nejen
kolegy z Proseče, ale také z Havlíčkova Brodu.

Bc. Alena Machová
Tel.: 702 223 773
E-mail: machova.a@ergotep.cz

Poraďte se s právníkem
Nevíte si rady s právními záležitostmi, které se vás osobně týkají?
Kontaktujte našeho právníka:
Mgr. Jan Jelínek
Tel.: 702 255 455
E-mail: jelinek.j@ergotepcsr.cz
-lm-

Posvačíme s našimi partnery
Vzhledem k aktuální situaci nebylo možné uskutečnit setkání s celou řadou našich partnerů, ať už těch
obchodních ale i společenských. Zároveň jsme jim chtěli poděkovat za přízeň, kterou nám v letošním
roce zachovali, a také podpořit ostatní sociální podniky.
Podařilo se nám v rámci projektu POSVAČÍME spojit příjemné
s užitečným a naši partneři tak
mohou během vánočních svátku posvačit naše vánoční sušenky, ke kterým jsme pro jistotu
přidali i recept, nakládaný hermelín od značky Dobroty s příběhem, bylinný sirup od značky
Camellus nebo vynikající kávu
z Fair & Bio pražírny.
-lm-
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Letos se urodilo

Aktuální

výběrová řízení

Rok 2020 by mohla spousta z nás
považovat za rok pochmurný.
Jistě se ale shodneme na tom, že
letos byly také radostné chvilky.
Mezi ně můžeme zařadit narození
nových potomků našich zaměstnanců. Toto štěstí letos měli hned
tři naši kolegové. Lenka Nováková, Lucie Fridrichová (Češíková)
a Martin Alt.

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.

Lenka Nováková
a dcera Izabela Suchánková
Izabela se narodila v srpnu 2020.
Začátky byly podle maminky
náročnější, ale brzy se všichni sžili,
i díky tatínkovi, protože byl s rodinou ze začátku doma a pomáhal.
Izabelka je moc hodná a každým
dnem dělá pokroky.

Lucie Fridrichová
a dcera Pavlína Fridrichová
Pavlínka se narodila v srpnu
2020 v Kolíně. Je to usměvavé
zlatíčko, andílek rodičů. Má tmavě hnědé vlásky a modrá velká
kukadla. Ráda si hraje s hrazdičkou. Má ráda společnost a ráda
poslouchá hudbu.

Oblast výkonu práce:
ZLÍN (OC Centro, Třída 3. května
1170, Malenovice, 763 02 Zlín).
TEPLICE (OC Galerie, náměstí
Svobody 3316, 415 01 Teplice).
KOLÍN (OC Futurum Kolín,
Rorejcova 906, 280 02 Kolín IV).
HRADEC KRÁLOVÉ
(OC AUPARK, Gočárova třída
1754/48a, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové).

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.

Martin Alt
a syn Sebastian Alt
Sebastian se narodil v listopadu 2020 a může tak pokračovat
v rodu Altů. Doma na něho již čekala jeho pětiletá sestřička Amy,
která se o něho s láskou stará.
Sebastiánek roste jako z vody a je
po tatínkovi dost upovídaný.
Zpravodaj skupiny Ergotep

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.
-ma-
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Raeda – co je nového

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

Máme za sebou další měsíc a pomalu a jistě se k nám blíží Vánoce.
Když se ohlédneme za měsícem listopad, tak můžeme říct, že to byl
pro nás jeden velký kolotoč.
Předvánoční pohodu jsme nezažili a už určitě si ji neužívají
ani naši kluci z dílny, protože
požadavky na repase se jenom
hrnou. A aby toho neměli málo,
tak se snaží neustále inovovat
a vytvářet další naše produkty.
Nepolevili jsme ani v naší snaze
uvést kola na trh, a i web prošel
dalšími změnami.

Rok 2020 utekl jako voda, proto
bych chtěl poděkovat celému
týmu, který stojí za projektem
Reada. Je zatím kupa práce,
kterou nikdo nevidí a ani vidět
nemůže – od výroby a prvních
prototypů, přes spuštění webu,
návštěv rehabilitačních zařízeních, obchodních jednání
s našimi partnery, spolupráce
s vozíčkáři až po strategická
rozhodnutí, která udávají celému projektu směr. Všem těmto
lidem patří jedno velké díky a těším se na vzájemnou spolupráci
i v roce 2021 a dalších.
-ms-

Nenašli jste mezi vypsanými
pozicemi svoje vysněné místo?
Zašlete nám životopis nebo se zastavte na kus řeči pro pořádnou
inspiraci.
-lmstrana 5
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POSVAČÍME Série vzdělávání
Vánoční sušenky

s AgeManagementem odstartovala

Ingredience:
270 g hladké mouky, 140 g
másla, 130 g světlého cukru,
130 g tmavého cukru, 1 vajíčko, 125 g čokolády, 75 g lískových ořechů, špetka soli,
špetka prášku do pečiva, špetka sody, 1 lžíce vanilkového
cukru.
Postup:
Mouku, prášek do pečiva, sodu
a sůl prosijte do misky. Pomocí
mixéru namixujte oba druhy
cukrů, máslo a vajíčko do nadýchané směsi. Ořechy a čokoládu nakrájejte na kousky.
Do nadýchané máslové směsi
zapracujte moučnou směs.
Do těsta ručně zapracujte ořechy a čokoládu. Hotové těsto
zabalte do potravinářské fólie
a nechte do druhého dne uležet. Sušenky pečte 15–20 min
ve vyhřáté troubě na 180°C.

Letošní rok vzdělávacím aktivitám, především těm prezenčním,
moc nepřál. Proto jsme velmi rádi,
že se nám podařilo zahájit projekt
vzdělávání s AgeManagementem
ještě v letošním roce. Prvním kur-

zem, který byl v on-line formě, byl
Timemanagement. Zúčastnilo se
ho sedm našich zaměstnanců.
Další kurzy budou pokračovat
od ledna po celý rok.
-lm-

Recept pro vás připravila
Martina Štrumfová.

Zdroj a foto: Sesi v cukru

Sídlo firmy: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč. Telefon: (+420) 469 660 912, www.ergotep.cz, www.facebook.com/ergotep
Kancelář Praha: Palác YMCA, s. r. o., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Fakturační údaje: IČ: 25997815, DIČ: CZ25997815
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