


Znalost sociální problematiky, spolehlivost, stabilita, konkurenceschopnost 
a kvalita služeb i produktů, které poskytujeme, přispívá k efektivnímu 
obchodnímu vztahu, k posilování důvěry a k dobré atmosféře vzájemného 
kontaktu. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát 
významnou roli při vytváření kvalitního prostředí pro naše zaměstnance z řad 
OZP, klienty, zákazníky i pro celou společnost.
 
Od založení nás dělí více než 15 let, z malé rodinné firmy na východě Čech 
se postupně stala uznávaná a prosperující skupina Ergotep, která je dnes předním 
tuzemským subjektem, jemuž se daří vedle velmi efektivního podnikání 
realizovat významné společenské a integrační projekty.

Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep
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Zaměstnavatel 
bez bariér

Cena MOSTY 
Zaměstnanec 

roku OZP
TOP odpovědná 

firma

Skupina Ergotep inovativním, 
strategickým a udržitelným způsobem 
rozvíjí své integrační sociální podnikání.

01 02



04

Ergotep, Sp. z o. o

Sídlo: Warzywna 14, 40-545 Katovice, Polsko 
IČO: 364920431  DIČ: PL9542767240
info@ergotep.cz     (+420) 469 660 912    www.ergotep.cz

Poskytovatel CSR podpory, který organizovaným 
způsobem řídí společenské projekty na úrovni CSR 
komunikace Ergotepu, která je pilířem firemní filozofie.

Ergotep, d. i.

Sídlo: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč 
IČO: 25997815  DIČ: CZ25997815 
info@ergotep.cz    (+420) 469 660 912    www.ergotep.cz

Špičkový subjekt na chráněném trhu práce ČR s ročním 
obratem do 50 mil. EUR, kterému se daří vedle velmi 
efektivního byznysu realizovat významné společenské 
a integrační projekty.

Ergotep CSR Institut, o. p. s. 

Sídlo: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
IČO: 28823702  DIČ: CZ28823702
nadvornik.p@ergotep.cz    (+420) 606 097 201    www.ergotepcsr.cz

Sdílený pracovní a komunitní prostor pro nezávislé 
profesionály a lidi na volné noze.

Zkušená IT firma v oblasti tvorby informačních systémů, 
e-shopů a webových aplikací pro české i zahraniční 
značky a bankovní sektor.

Společnost Ergomed se zasazuje o dostupnou zdravotní 
péči pro zdravotně znevýhodněné obyvatele regionu. 

Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z. ú.

Sídlo: Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 05719828  
kontaktuj@hubbr.cz  (+420) 725 573 419    www.hubbr.cz

KomTeSa spol. s r. o. 

Kancelář: Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod
Fakturační adresa: Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 45535663  DIČ: CZ45535663  
info@komtesa.com  (+420) 561 110 758    www.komtesa.com

Ergomed, s. r. o. 

Sídlo: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
IČO: 05228514 
info@ergotep.cz   (+420) 602 467 008    www.ergotep.cz

ERGOTEP
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Představení skupiny Ergotep

Dceřiná společnost Ergotepu, která navazuje 
na vybudované obchodní kanály v odvětví B2B a provoz 
zákaznického e-shopu www.tescomapolska.pl.
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Produkty a služby skupiny Ergotep

01  

Ergotep, družstvo invalidů 

11, 15, 23, 25

strany

02  Back-office operace
On-line vzdálené zpracování platebních příkazů, archivních dokladů a ostatních zdigitalizovaných 
dokumentů. Operace probíhají přímo ve vašich systémech při zachování standardů. 17

strana

03  Motivační programy
Formy benefitních systémů k podpoře prodeje a odměňování, spojené s užitím 
nebo nákupem produktu. 15

strana

04  Budování prodejních sítí
Budování maloobchodních prodejních sítí, díky kterým lze proniknout do nových lokalit, 
na nové trhy, k novým zákazníkům či odběratelům. 13

strana

05  Ergoprogress
Řešení přístupu k zaměstnávání OZP, které funguje na úrovni jednotlivých podniků tak, 
aby přímo ovlivňovalo životní situaci a pracovní podmínky OZP.

12  Sociální služba
Posláním Sociální služby–sociální rehabilitace je podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta, 
prostřednictvím zajištění pracovních dovedností k uplatnění klienta na chráněném nebo volném 
trhu práce.

07  Weby pro sociální firmy
Specializujeme se na vytváření kompletních webových prezentací pro sociální firmy, které jsou jejich 
dobře fungující a graficky zajímavou vizitkou.

08  Zákaznické centrum
Nabízíme vám služby našeho vlastního zákaznického centra. Proces komunikace nastavíme na míru 
dle potřeb klienta. Postaráme se o kvalitní telefonickou i on-line komunikaci s vašimi zákazníky.

09  Společenská odpovědnost
Promyšlené propojení byznysu a společenské odpovědnosti (CSR), které patří k základním pilířům 
naší filozofie sociálního podnikání.

10  Příprava k práci
Formou přípravy k práci je osoba se zdravotním znevýhodněním zapracována na vhodné pracovní 
místo. Získá znalosti, dovednosti a návyky nutné pro výkon zvolené pracovní pozice na trhu práce.

11  Praxe žáků OZP
Praxe probíhá formou teoretické přípravy ve vlastním vzdělávacím centru a formou praktické výuky 
na vybraných pracovištích podle ověřené metodiky. Žákům se po celou dobu věnují mentoři s mno-
haletými pracovními zkušenostmi.

06 Komplexní integrace
Souhrn všech pracovních i mimopracovních potřeb, které jsou nezbytné k přípravě a vykonávání 
kvalitní pracovní pozice.

Služby pro e-shopy — Elasti.cr
Nabídka komplexních služeb zahrnující IT řešení, skladování, dopravu, distribuci a zákaznický 
servis na klíč, zastřešené službou Elasti.cr.

11, 15, 23, 25

strany
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31
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Ergotep CSR Institut, o. p. s. 

11

strana

11, 13, 15, 19, 23, 25

strany

21

strana

15, 23, 25

strany

01  

Ergomed, s. r. o. 

02  Ergodiagnostika
Podporujeme vývoj metodiky, která usnadní integraci hendikepovaného 
člověka na pracovní pozici, působí motivačně, hledá zbytkový potenciál 
a nové příležitosti pro diagnostikovaného klienta.

01  

Ergotep, Sp. z o. o.

Provoz zákaznických e-shopů v zahraničí
Obchodní produkt navazující na vybudované obchodní kanály v odvětví B2B 
a provoz zákaznických e-shopů.

01  

KomTeSa spol. s r. o. 

02  Informační systém ESO9
Škálovatelný ERP systém pro střední a větší výrobní i obchodní společnosti. Provádíme 
implementace i rozvoj na míru a dohlížíme na provoz aplikace v cloudovém prostředí. 
Vše s individuálním přístupem a na míru dle potřeb konkrétního byznys modelu zákazníka.

03  Nástroje Atlassian pro spolupráci a řízení projektů
Připojte se k 100 000 velkých i malých společností, které používají Atlassian software 
při vytváření, řízení, vývoji i dodávce svých produktů – chytřeji a rychleji. Jsme certifikovanými 
Atlassian solution partnery pro ČR. Pomáháme nasazovat a používat JIRA, Confluence 
a další nástroje.

E-shop na míru — Elasti.cr
Profesionální e-shopové řešení pro firmy, které chtějí v e-commerce růst na míru i s poradenstvím. 
Zjednodušte účetnictví a logistiku propojením na ERP systémy. Automatizujte marketing, posílejte 
cílené e-maily, vyhodnocujte kampaně pro maximální výkonnost vašeho e-shopu. 

Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z. ú.

Sdílené kanceláře pro nezávislé profesionály 
Práce v moderních prostorech coworkingu v centru Havlíčkova Brodu s přístupem 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pronájem pracovního místa, zasedacích prostor 
i místnosti pro školení a semináře.

01  
37

strana

33

strana
Poskytovatel CSR podpory
Organizovaným způsobem řídí projekty zaměřené na vznik nových pracovních míst pro zdravotně 
znevýhodněné osoby (OZP), podporuje jejich vzdělávání a volnočasové aktivity. 

Rekondiční a relaxační masáže
V prosečské provozovně, která je umístěna v centru města, mohou klienti využít služeb 
profesionálního maséra.



Pomáháme  českým
značkám budovat

kvalitnější produkty,
růst a expandovat
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Zákazníkům e-shopu tescoma.cz nabízíme vysoké 
komforty servisu jak v ČR, tak v ostatních sousedních 
zemích střední Evropy.

Zajišťujeme e-shop TESCOMA
se vším všudy

Se společností Ergotep, d. i. se nám 
podařilo společně vybudovat respektovaný 
a zákazníky oblíbený e-shop. Jejich služby 
jsou základem úspěšného prodeje.

Radim Roženek, 
vedoucí oddělení on-line obchodu TESCOMA, s. r. o.

1500
objednávek 

odešleme denně

7x
ShopRoku

v kategorii KUCHYNĚ

Objednávky z více směrů
Zpracováváme objednávky z e-shopu 
i z e-kiosků, které provozujeme na našich 
Prodejních centrech TESCOMA. 

Nákup z pohodlí 
domova
Naše zákaznické centrum 
řeší i telefonické 
objednávky, které tvoří 
až 1 % všech tržeb 
e-shopu.

Zákaznická podpora
Naše „Zelená linka“ je zdarma k dispozici 
denně od 9 do 21 hodin. Na dotazy 
zákazníků odpovídá i přes webový chat.

Přenos objednávek do IS

Balíme ekologicky
Pro balení používáme 

vlastní recyklovaný materiál, 
který vedle dopadu na životní 

prostředí sníží i náklady 
na balné.

100 % kompletace
Specializujeme se na ruční 

balení a vkládání příloží. Náš systém 
čteček při kompletaci naplánuje 

optimální trasu pro každou zásilku.

Naskladnění zboží
Sklady navážíme každý den 

z centrálního skladu ve Zlíně 
vlastní dopravou.

99 %
kladných hodnocení na 

Heuréka.cz

o 25 %
snížené balné 

díky recyklaci obalů

Služby pro e-shopy — Elasti.cr        Zákaznické centrum       Provoz zákaznických e-shopů v zahraničí         Informační systém ESO9

Zásilky doručíme    do 24 hodin od objednání



Vytipujeme místo
Vybudujeme prodejní centra pro rozšíření vašeho 
obchodního působení v nových lokalitách, zvýšení 
dostupnosti vašich produktů a navýšení počtu 
zákazníků po celé České republice.

Budování sítě Prodejních center 
TESCOMA v České republice

Vybavíme prodejny
Prodejnu naskladníme a vybavíme sortimen-
tem vašich výrobků. Nabízíme skladování zásob, 
logistický i reklamační servis. Samozřejmostí 
je komfortní zákaznická podpora.

Zajistíme personál
Standardem jsou vybudované pevné personální 
nástroje pro zaměstnávání a integraci osob 
zdravotně znevýhodněných ve všech regionech 
České republiky.

Staráme se o provoz
Zajistíme kompletní provoz prodejního centra 
efektivně, dlouhodobě a spolehlivě včetně 
vedení personální i mzdové agendy, účetní 
i skladové evidence a reportingu.

Cesta na vrchol české značky TESCOMA vede 
přes kuchyně. Dnes má obrat přes 2 miliardy korun ročně 
a vyváží do více než stovky zemí světa.

ERGOTEP
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vybudovaných Prodejních center 
TESCOMA ve 13 krajích České republiky

Tato maloobchodní síť navazuje na vybudované obchodní 
kanály, kterými jsou dlouhodobá, stabilní spolupráce v odvětví 
B2B a provoz zákaznického e-shopu na klíč. 

zaškolených prodavačů 
a vedoucích z řad OZP

Vytváříme ideální podmínky pro jejich práci a profesní růst. 
Vítáme i personál s vyšším stupněm postižení, kterým dokážeme 
přizpůsobit pracovní dobu i prostředí.

Integrujeme sociální, společenské, 
regionální a ekologické aspekty. 

Firma Ergotep patří dlouhodobě k významným
provozovatelům našich prodejních center. 
Má to prostý důvod: lidé, se kterými spolupracujeme, 
jsou svědomití, zodpovědní a pracovití. 

Miroslav Seidl,
obchodní ředitel TESCOMA, s. r. o.

Budování prodejních sítí           Informační systém ESO9

16 100+



Informace jdou z jednoho místa 
Materiály k nabízeným produktům banky najdou zaměstnanci 
České pošty vždy v aktuální podobě přímo na stránkách portálu. 
Pravidelnou informovanost o produktech a novinkách banky zajišťuje 
náš e-mailing nástroj. Doba šíření informací se tak výrazně zkrátila.

Tisíce odměn 
od desítek různých 

dodavatelů do katalogu 
importujeme 
z centrálního 

datového úložiště.

On-line katalog 
propojujeme s informačním 
systémem ESO9, přes který 

se distribuce řídí.

Řešíme 
zákaznický 

servis 
a reklamace.

Předáváme skupině 
ČSOB podklady 

pro daňové záležitosti.

Z Proseče ročně odešleme 
20 000 odměn

16

Portál je i prostředkem pro vzdělávání a informovanost

Namísto peněz se platí body 
Katalog odměn se chová obdobně jako e-shop, jen se namísto 
penězi platí body. Bodové hodnocení vypočtené z dosažených 
prodejních výkonů se měsíčně přenáší do účtu zaměstnance 
z externí aplikace.

ERGOTEP

Motivační programy 
pro zaměstnance 
České pošty

Pracovníci České pošty za prodané bankovní produkty 
získávají body. V on-line katalogu si za ně vybírají
hodnotné odměny.

15

3000 
produktů 

Z takové šíře sortimentu 
si zaměstnanci mohou 

v e-katalogu za svoje vydělané 
body vybírat.

Zabezpečení 
Portál pracuje s citlivými údaji. 
Technologie podléhá přísným 

bezpečnostním kritériím a pravidelně 
prochází penetračními testy.

E-learning výrazně snížil 
náklady na vzdělávání
Školení a atestace zaměstnanců 
dříve probíhaly fyzicky, což bylo 
nákladné na čas, realizaci i finan-
ce. Nově zaměstnanci testují své 
dovednosti formou on-line testů.

Služby pro e-shopy — Elasti.cr           Motivační programy           Zákaznické centrum          E-shop na míru — Elasti.cr           Informační systém ESO9

Soutěže Aplikace pravidelně oceňuje 
nejlepší zaměstnance a ti si pak 
užívají hodnotné odměny navíc.



Fungujeme jako externí pracoviště ČSOB. 
Zpracováváme bankovní doklady jako jsou složenky,
boxové příkazy k úhradě a archivní doklady. 
Naše činnost je začleněna do režimu kontrolních 
mechanismů České národní banky.

Zpracování dokladů 
a dokumentů pro ČSOB

ERGOTEP
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Společný postup od podání 
příkazu až po odeslání příjemci      

Skenování a odeslání 
ke zpracování

Korekce dokladů Verifikace Odeslání do banky Spárování Odeslání příjemci

1,3
milionů 
zpracovaných
dokladů
za jeden rok

12
let 
spolupráce s ČSOB 
na back-office 
operacích 

33
milionů 
celkově zpracovaných 
dokladů od začátku
spolupráce

2 %
všech 
platebních 
příkazů ČSOB 
zpracujeme u nás

Back-office operace

Ergotep nám napomáhá s novými 
projekty v oblasti obchodu, CSR aktivit 
a věrnostních programů. Byli a jsou pro 
nás nejen dodavatelem, ale především 
spolehlivým partnerem.

Miroslav Husařík,
výkonný manažer nákupu majetku a služeb 
ČSOB, a. s.

0,17%
chybovost všech 

zpracovaných dokladů

jediný
sociální podnik 

provádějící operace mimo 
prostory banky

plníme
nejvyšší standardy 

předepsané 
pro bankovní sektor

důvěra
naše spolupráce 
se stále rozšiřuje



Výrobní linky vyrobí ročně více než 30 000 oken pro český, 
slovenský ale i švýcarský trh. Variabilní informační systém 
zajišťuje obchodním týmům hladké řízení zakázek a výrobním 
týmům snadnější plánování výroby a montáží, efektivnější 
logistiku materiálu nebo predikci zátěže směn.

Informační systém pro řízení
výroby oken a dveří
ve společnosti DAFE-PLAST

KOMTESA

2019

Bilancování výrobních kapacit
Podle náročnosti zakázky systém automaticky předpovídá 
čas pro zpracování. Zohledňuje i stavy skladů a další faktory 
a blokuje výrobní kapacity vůči ostatním zakázkám.

Přesné predikce finalizace zakázek

CRM pro řízení zakázek
Obchodní tým sdílí společný dokumentový prostor, plánuje 
schůzky, sleduje stav rozpracovaných poptávek. Systém ulehčuje 
obchodníkům práci zasíláním notifikací.

Dvouúrovňové schvalování přijatých faktur

Plánování montáží
Dispečink má k ruce plánovací kalendář, ve kterém plánuje výjezdy 
montážních part. Kapacity jsou tak dopředu zarezervované, 
zaměstnancům se rozesílá upozornění, kdy a jakou montáž realizovat.

Rezervace termínů včetně zasílání notifikací 

Řízený FIFO sklad
Informační systém při vyskladňování protěžuje nejdéle skladovaný 
materiál. Čtečky čárových kódů automaticky lokalizují materiál 
ve skladu. Při nízkém stavu zásob sklad zasílá upozornění.

Čtečky čárových kódů pro efektivní vyskladňování

Informační systém ESO9

Efektivně využíváme skladové zásoby 
materiálu a s velkou přesností dokážeme 
plánovat práci na jednotlivých 
zakázkách.

Informační systém ESO9 je napojený na softwarovou infrastrukturu 
KLAES, která řídí celý proces výroby oken a dveří napříč celým 
spektrem výrobních mechanizmů.

Implementujeme



Holandská firma De Heus v ČR v současnosti vyrobí
přes 250 tisíc tun ročně, čímž se řadí mezi nejvýznamnější 
producenty krmiv v České a Slovenské republice.

Service Desk pro světového výrobce 
a prodejce krmiv

Mimo České republiky je De Heus aktivní ve více než 50 zemích a své pobočky 
má například v Nizozemsku, Polsku, Rusku, Egyptě, Etiopii, Brazílii, Jihoafrické republice, 
Vietnamu i Číně. Systém podpory tak pracuje s požadavky 
zaměstnanců ze všech koutů planety.

Přehledný monitoring
Díky přehledným frontám požadavků v jednom 

systému dochází k minimálním ztrátám informací. 

Zaměstnanci mají přehled o tom, v jakém stavu 
se jednotlivé tickety nachází a jaká je celková 
vytíženost uživatelské podpory. Měří se SLA, 

eviduje feedback a zpracovává reporting.

Vše na jednom místě
Zadávání ticketů pro 50 různých řídících systémů 

výroby se dělá z jednoho místa. Vše běží 
v cloudu včetně dokumentové báze a uživatelé 

se k systému připojí vzdáleně i z mobilního telefonu. 
Řízení přístupu pro jednotlivé uživatele se načítá 

z centrálního místa, společného i pro další software 
společnosti De Heus.

Jsme solution partner
Nasazení nástrojů Atlassian ve firmách řešíme včetně konzultací při nastavení procesů, 

zaškolení uživatelů a správců i nákupu licencí. Aplikace také běží v cloudu na našich serverech.

Produkty firmy                      patří mezi nejúspěšnější nástroje pro spolupráci 
a řízení projektů, které používá přes 100 000 firem z celého světa.

2 000
uživatelů 
po celém světě

KOMTESA
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Nástroje Atlassian pro spolupráci a řízení projektů



Provozujeme oficiální 
e-shop Hamé

E-shop na míru 
k prodeji potravin
Stavíme oficiální internetový 
obchod, legislativně 
přizpůsobený k prodeji potravin. 
Nasazujeme nástroje 
pro opakované nákupy, 
prodej v baleních 
i množstevní slevy.  

9 z 10 doporučuje
Zákazníci oceňují příznivé ceny, 

velký výběr zboží i vstřícnou 
komunikaci našich operátorů. 

Zelená linka vyřizuje dotazy
a telefonické objednávky každý 

den od 9 do 21 hodin.

Skladování potravin 
je malá věda

Potraviny skladujeme v dobře 
klimatizovaném, certifikovaném 

a pojištěném skladu kde 
pravidelně kontrolujeme 

expiraci zboží.

Pohotová expedice 
zásilek
Zboží navážíme 
z centrálního skladu ve Starém 
Městě každý den. Zásilky 
dokážeme doručit po celé 
České republice do 24 hodin. 
Zákazníci oceňují rychlost 
doručení a kvalitu balení zásilek.

600+
artiklů skladem 

zavážíme každý den 
z centrálního skladu Hamé

ERGOTEP
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Hledali jsme někoho, kdo by dokázal zařídit 
e-shop od technologie až po distribuci 
zboží a zákaznickou podporu. Ergotep se 
ukázal jako schopný partner.

Lenka Vaněk,  
ředitelka marketingu společnosti Hamé

Největší výrobce chlazených a trvanlivých potravin v ČR a také jedna z největších 
potravinářských firem ve střední Evropě, mezi jehož nejznámější značky patří 
Hamé, Májka, Znojmia, Otma a PANZANI, využívá pro svůj oficiální e-shop našich 
e-commerce služeb — Elasti.cr.

8-22°C
zatemněné skladování

potravin 

Automatizace
Bezchybná a rychlá logistika 

díky propojení e-shopu 
s informačním systémem ESO9



Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením 
což je pro celý projekt přidanou hodnotou. 
Dokáží totiž stejně velké věci jako kdokoliv jiný. 

Realizujeme vlastní e-shop

ERGOTEP
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Stavíme e-shop na míru 
Vytváříme e-shop s moderním 
vzhledem, přizpůsobený všem 
zařízením uživatelů. Neustále 
reagujeme na aktuální požadavky 
trhu, specialistů i administrátorů. 
Získané zkušenosti s jeho provozem 
aplikujeme v našich službách.

180 tisíc
zásilek jen do České 
republiky odbavíme 

za jeden rok

75 OZP
zaměstnává 
náš projekt

98 %
kladných hodnocení na 

Heuréka.cz

Maximalizujeme výkonnost
Naši odborníci připravují strategie 
a určují cíle projektu. Zároveň sledují 
aktuální výkonnost marketingových 
kampaní, upravují jejich nastavení 
a provádějí následné vyhodnocování 
po jejich skončení.

Máme vlastní sklady 
Zboží evidujeme pod čárovými kódy. Svážíme 
vlastní dopravou nebo ho přebíráme přímo 
od dodavatelů, poradíme si s balíky i paletami. 
Udržujeme minimální stavy položek a průběžně 
naskladňujeme. Chráníme se pojistkou proti 
běžným rizikům.

Vychováváme si vlastní specialisty
Navrhujeme strom katalogu, zajišťujeme plnění 
produktů, zboží opatřujeme popisy, fotodokumentací 
a štítkováním pro snadnější filtrování. 
Stránky e-shopu optimalizujeme pro SEO 
a rozesíláme newslettery.

Zásilky kompletujeme a balíme
Podle potřeby zásilky rozdělujeme, 
balíme do značkových krabic, 
přikládáme fakturu, záruční list 
i marketingové materiály. Pečlivě balíme 
i křehké zboží nebo atypy.

Pečujeme o zákazníky
Naše „Zelená linka“ je pro zákazníky
zdarma k dispozici denně od 9 do 21 hodin.
Pomůže jim se zadáním či změnou 
objednávky, podá aktuální informace 
o stavu zásilky. Vedle toho odpovídá 
na dotazy zákazníků i přes webový chat.

Zjišťujeme potřeby klientů 
Zabýváme se návrhem marketingové 
strategie, zpracováváme analýzy 
klíčových slov a volíme nejzajímavější 
on-line kanály pro náš e-shop. 
Staráme se o nastavení a dlouhodobou 
správu kampaní.

Expedujeme po České republice
i za hranice 
Každý rok odešleme přes 200 000 zásilek.
Doručujeme vlastní dopravou, PPL, DPD, 
Českou poštou nebo Poštou bez hranic 
po ČR i do států celé Evropy.

F
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11 let
investujeme do rozvoje 

systémů a řízení 
procesů
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Společenská
odpovědnost
pro nás není

prázdný pojem



Vzdělávací centrum 
sociálního podnikání

Jsme unikátním vzdělávacím centrem, školíme, 
konzultujeme a radíme jak efektivně sociálně podnikat. 

Pronájem  
Tři moderní a nadstandardně vybavené sály můžete 
využít také ve víkendových dnech pro pořádání 
konferencí, přednášek, seminářů či besed. 
Samozřejmostí je zajištění občerstvení pro vámi 
pořádané akce, materiální a technické vybavení, 
parkování v areálu a přístup na internet.

Vracíme
zpět do hry
osoby zdravotně postižené

Školíme 
komplexně 
budoucí zaměstnavatele OZP

Naši 
lektoři 

jsou odborníky ve svém oboru

Školení a semináře
Díky balíčku kurzů manažerské akademie 
se vyškolíte v aktuálních trendech sociálního 
podnikání. Získáte znalosti, sledované novinky 
i praxí ověřené obchodní koncepty v sociální 
problematice, které vám pomohou nastavit
prostředí sociálního podnikání. 

Lektoři přímo z praxe
Naši lektoři vás připraví si vybudovat 
vlastní sociální byznys. Naučíte se pracovat 
s lidmi hendikepovanými i zdravými, podporovat 
jejich profesní rozvoj a kariérní růst. Přidanou 
hodnotou je vás naučit používat nástroje z prostředí 
Google, jež vám zjednoduší vaši práci.

ERGOTEP
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Naučíme vás prosadit se jako sociální firma, plnit společenskou odpovědnost 
a vytvořit skvělé pracovní podmínky i pro handicapované zaměstnance.



Praxe žáků a studentů OZP
Řešíte nedostatek personálu z řad OZP?
Rádi byste přivedli mladé zaměstnance ze skupiny OZP na své pracovní pozice?
Láká vás spolupráce se středními speciálními školami v České republice?

Naučíme vás realizovat pravidelné odborné praxe žáků a studentů OZP v prostředí vašich sociálních podniků.

Co umíme

Soběstačnost
Sociální služba - sociální 
rehabilitace
Pomůžeme s poradenstvím, 
nácvikem i přípravou k práci. 
Zajistíme podporu v oblasti 
bydlení, stravování i dopravy.

Rozvoj motivace
studenti, absolventi, uchazeči 
Pomáháme uspět, stát 
se součástí týmů a vzít kariéru 
do vlastních rukou.  

Práce bez bariér
personalistika a integrace 
Nabízíme částečné pracovní 
úvazky, variabilitu pracovních 
pozic, moderní pracoviště 
a dopravu.

Komplexní integrace

ERGOTEP
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Profesní růst 
zaměstnání
Nabízíme kvalitní pracovní 
pozice, vzdělávací aktivity, 
školení i volnočasový program.

Vytipujeme vhodného partnera 
v oblasti středního speciálního 
školství ve vazbě na váš obor.

Dodáme kompletní 
metodiky odborných praxí.

Představíme možnosti propojení 
chráněného trhu práce 
a speciálního školství.

Kontakt na www.ergotep.cz , www.ergoeduka.cz

Vyškolíme personál včetně 
metodické podpory 

v praktické výuce.

Zavedeme u vás komplexní 
systém procesu realizace 

odborných praxí.

Předáme zkušenosti z uskuteč-
něných praxí v objemu 10 mil. Kč 

s žáky, studenty OZP.

Sociální služba        Praxe žáků OZP        Příprava k práci         Komplexní integrace
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Ukazujeme v čem jsme odlišní
Jedinečnými projekty přistupujeme 
ke vzdělávání osob zdravotně 
znevýhodněných. Pečlivě zvažujeme 
skutečný dopad promyšleným způsobem.

Inspirujeme ostatní
Podporujeme zajímavé volnočasové 
aktivity a společensky odpovědné 
iniciativy zejména v našem regionu.

Plníme udržitelné závazky
Efektivně usilujeme o ochranu životního 
prostředí a přinášíme řešení jak pro svůj 
provoz, tak pro partnery či zákazníky.

Získáváme renomé
Široké veřejnosti komunikujeme 
své aktivity v oblasti odpovědného 
a udržitelného podnikání. Získáváme 
významná ocenění, kterých si vážíme.  

Udáváme směr
Podporujeme vznik nových pracovních 
míst k uplatnění osob se zdravotním 
znevýhodněním. Rozmanitost pracovních 
týmů pozitivním způsobem ovlivňuje naše 
firemní prostředí.

Poskytovatel CSR podpory

Ergotep CSR Institut, 
obecně prospěšná společnost
Poskytovatel a nositel společenské odpovědnosti družstva invalidů Ergotep, 
který organizovaným způsobem řídí společenské projekty. Vazba se zakladatelem 
vychází ze zkušeností s realizací projektů zaměřených na vzdělávání osob 
se zdravotním postižením a jejich integraci do chráněného i volného trhu práce.

Spolupracujeme

V letech 2018–2020 realizujeme významné projekty Do praxe bez bariér 
a výstavba Sociálního bydlení BOSNA v Proseči.

Sociální bydlení
BOSNA
O projektu

Rekonstrukce rodinného domu č. p. 104 
a 202 v Proseči, výstavba 6 bytových 
jednotek, jakožto pomoc osobám 
v bytové nouzi, tj, poskytnutí sociálního 
bydlení.

Hlavní cíl

Zvýšení dostupnosti a kvality sociálního 
bydlení pro potřebné a vytvoření 
podmínek pro snížení počtu osob sociálně 
vyloučených, osob ohrožených sociálním 
vyloučením a chudobou. 

Cílová skupina

Sociálně vyloučené a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a chudobou, blíže 
specifikované jako osoby v bytové nouzi.

Časování a termín

Výstavba byla zahájena v roce 2018 
a v lednu 2019 BOSNA přivítala nové 
nájemníky. Celkové investiční náklady 
se blíží hranici 15 milionů korun.



Ergoprogress, sociální inovace 21. století. Řeší přístup k zaměstnávání a integraci OZP, 
které má snahu ovlivňovat životní situaci.

Exkluzivní reportáže
Reportáže přímo ze sociálních 
podniků, jak fungují a pracují 
s OZP.

Odborná diskuze
Pohled odborníků z praxe, kteří 
nahlíží na problematiku jasným 
a reálným pohledem.

Rozhovory
Inspirativní lidé, které stojí 
za to poznat, protože vybudovali 
sociální byznys z nuly a od základů.

Kalendář akcí
Souhrn akcí z oblasti integračního 
sociálního podnikání na jednom 
místě. 

Aktuality
Sběr novinek z oblasti ISP pro ucelený 
náhled do problematiky.

Webová platforma, která vznikla 
z potřeby informovat svět 
o integračním sociálním podnikání. 

ERGOTEP
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Jeho základem je aplikace principů integračního sociálního podnikání v oblasti zaměstnávání OZP. Tímto přístupem 
zásadně zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením. Jedná se o projekt financovaný ze zdrojů 
operačního programu Zaměstnanost, ve kterém se Ergotep, d. i. společně se 6 partnery podílí na implementaci projektu 
a připravuje ucelenou metodiku pro širokou implementaci inovace.

Partneři projektu: ABC servis Pardubice, s. r. o., Dřevovýroba Otradov, s. r. o., Pro - Charitu, s. r. o., Sdružení Neratov, z. s., 
Symetrie, s. r. o. a Zenová zahrada, s. r. o.

Co Ergoprogress přináší

pomáhá získat 
společenské uznání

pomáhá přivádět 
nové obchodní 
partnery

dělá podniky 
konkurence 
schopnějšími

zajišťuje integrační 
prostředí 
pro zaměstnance

posun 
od zaměstnavatele 
k ISP OZP

udává jasnou vizi 
podnikání ISP OZP

Věcným základem Ergoprogressu je změna v přístupu k zaměstnávání OZP ve čtyřech hlavních oblastech:

společenským 
vymezením 
ISP OZP

znalostí 
práv a daní

obchodními 
procesy

integrační 
personalistikou



Místem nových setkání 
a spolupráce je Hubbr 
coworking v Havlíčkově Brodě

Prostor pro týmovou práci
Naším cílem není pronajmout stůl a židli. Chceme, 
aby to u nás žilo. Aby celý prostor byl užitečný 
pro profesionály z IT, podnikatele, studenty 
i veřejnost. Zakládáme si na svobodném pohybu, 
fungování v coworkingu se vzájemnou důvěrou 
a také na tom, že patříme do skupiny Slušná firma.

Baví nás tvořit poutavý program 
Rádi bychom udrželi mladé, aktivní a akční lidi 
na Vysočině. Často mládež odejde studovat (nebo 
za penězi) do větších měst a už se nevrátí a to vede 
k pomalému odchodu mladé krve z našeho kraje. 
Věříme, že pořádáním akcí pro mladé lidi a také 
školy můžeme tuto situaci zlepšit.

Inspirace a zkušenosti
Snažíme se dát veřejnosti možnost chodit 
na kvalitní události i u nás v malém městě, 
potažmo regionu. Pravidelně pořádáme pestré 
besedy a semináře. Dosud museli lidé cestovat 
za zajímavými akcemi většinou do Prahy nebo 
Brna. Jsme mladí, svěží a momentálně svého 
druhu jediní v této lokalitě.

KOMTESA
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Q

Spolupráce VzděláváníInspirace

Sdílené kanceláře pro nezávislé profesionály



Nabízíme férové náhradní 
plnění, napřímo a bez rizik

Nákupem produktů či služeb ušetříte až 35 %
oproti povinným příspěvkům do státního rozpočtu. 

Takto vynaložené prostředky pomáhají sociální 
firmě udržet zaměstnanost osob se zdravotním 
znevýhodněním. Naopak odvedené peníze do státního 
rozpočtu žádným způsobem nepodporují problematiku 
zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním,
ale jsou rozmělněny do celého státního aparátu. 

Náhradní plnění u nás pravidelně čerpají

Proč čerpat náhradní plnění právě u nás?

Odvádíte povinné příspěvky 
do státního rozpočtu?

Disponujeme komplexně vybaveným pracovištěm 
zaměřeným na distribuci zásilek a dokážeme 
vyexpedovat až 4 000 balíků za den. 

Vlastníme 6 000 m2 skladovacích a výrobních ploch,
kde můžeme dlouhodobě skladovat a distribuovat vaše 
zboží. Připravíme IT technologie, vyvineme pro vás e-shop 
nebo věrnostní program na míru a zajistíme komfortní 
servis od A do Z. 

Veškeré naše produkty a služby mají svoji 
přidanou hodnotu vykonané práce 
zaměstnancem se zdravotním postižením.

ERGOTEP
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Vyberete si, 
jakým způso-
bem chcete 
náhradní plnění 
čerpat.

Vysoký limit 
na jedno klientské
plnění více 
než 40 miliónů Kč.

Na zakázkách 
pracuje 
300 zaměst-
nanců, z čehož 
je 80 % OZP.

Zasmluvníme 
a garantujeme 
předem dohod-
nuté objemy.

Všechny obchodní produkty 
a služby Ergotepu

Celé portfolio sortimentu z e-shopů

www.ctyrlistek.eu
www.tescoma.cz
www.shop.vileda.cz
www.hame.cz

Dárkové balíčky a poukazy

Školení, poradenství, vzdělávací 
programy a volnočasové aktivity

Individuální nabídky na míru

IT služby, hardware a software

Možnosti čerpání náhradního plnění 
v družstvu Ergotep

Nabízíme širokou paletu možností výběru náhradního plnění

Připravujeme náhradní plnění na míru podle vašich potřeb

Optimalizujeme daňové a nákladové řešení pro vás i vaše zaměstnance

Zajistíme legislativní povinnosti z čerpání a příjmu náhradního plnění



Palác YMCA, s. r. o.

Sídlo firmy
Ergotep, d. i.
Zábořská 93
Záboří
539 44 Proseč

Kancelář Praha
Palác YMCA, s. r. o.
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

Zavolejte
Tel: (+420) 469 660 912
E-mail: info@ergotep.cz


