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VÍTE, KDO JSME?
Obecně prospěšná společnost zřízená společností Ergotep, 

družstvo invalidů jako nezisková společnost.

Je nositelem CSR komunikace Ergotepu, družstva invalidů.

Podporuje vzdělávací programy, volnočasové aktivity a 

aktivity směřující k integraci osob zdravotně postižených.



SOCIÁLNÍ BYDLENÍ BOSNA
Realizace v roce 2018.

Smyslem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k 

sociální inkluzi osob zdravotně postižených do života, práce 

a společnosti.

Dispozičně nabízí 6 bytů o celkové obytné ploše 336,4 m2.

Celkové investiční náklady v hodnotě 13 645 386,- Kč.

První nájemníci 1.1.2019.



BOSNA - JE LIBO MALÁ NÁVŠTĚVA?



PROJEKT “DO PRAXE BEZ BARIÉR”
Cílem projektu je: 

- zvýšení zaměstnanosti absolventů se zdravotním postižením 

ze speciálních a praktických středních odborných škol na 

chráněném i volném trhu práce

- posílení jejich soběstačnosti a integrace do společnosti.

Od roku 2018 je Ergotep CSR Institut o.p.s. partnerem 

projektu a zároveň zabezpečuje i lektorskou činnost.

Realizace exkurzí a odborných praxí u vybraných 

zaměstnavatelů v Pardubickém a Středočeském kraji.



DO PRAXE BEZ BARIÉR - HRANICE NOVÝCH MOŽNOSTÍ ...



projekt ochranná známka “práce postižených”
Ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením.

Zaměření na propůjčování ochranné známky „Práce postižených“.

Cíle?? Podpora zaměstnanosti a integrace zdravotně 

postižených do společnosti, rozvoj kvalitních pracovních 

míst.



podpořili jsme ...
II. ROČNÍK PROJEKTU WEBOVÝ EXPERT

- předání znalostí žákům ZŠ v oblasti tvorby webových 

prezentací, problematiky technologií IT

- příspěvek na projekt v hodnotě 36 400,- Kč

CYKLO MAŠTALE 2018

- finanční dar v hodnotě 10 000,-

- financování zdravotní asistence a materiální zajištění 

závodu



WEBOVÝ EXPERT + cyklo maštale 2018  



TAKÉ JSME PODPOŘILI ...
ZRAKOVÝ SCREENING PROZRAK, o.p.s.

- vyšetření zraku žáků ZŠ a MŠ Proseč, MŠ Perálec

- celkem bylo vyšetřeno 64 dětí

- celkové náklady na vyšetření v hodnotě 10 240,- uhradil 

Ergotep CSR Institut o.p.s.

DALŠÍ PODPOŘENÉ PROJEKTY

- Paralympijští sportovci v Olbia 2018 Boccia Regional Open

- Dětský ples 2018, Janské Lázně



ZRAKOVÝ SCREENING + OLBIA BOCCIA + DĚTSKÝ PLES



společenské vzdělávací a volnočasové aktivity
V rámci podporovaných aktivit nás navštívili:

- ANTONÍN PANENKA, bývalý československý fotbalista

- MAREK JONÁK, cestovatel

- GABRIELA POČTOVÁ, lékařka a terapeutka



OCHUTNÁVKA Z NAŠICH AKTIVIT ...



DĚKUJI !!
JUDr. Pavel Nádvorník

https://www.ergotepcsr.cz/

telefon 606 097 201

nadvornik.p@ergotep.cz

https://www.ergotepcsr.cz/

