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Anotace: TyfloCentrum Olomouc o.p.s. je známou a zavedenou neziskovou organizací poskytující sociální služby 

osobám se zrakovým postižením, která funguje již 12 let. Z důvodu zvýšení zaměstnanosti jsme v rámci této 

organizace založili sociální firmu Ergones, která v současné době zaměstnává již 18 pracovníků se zdravotním, 

převážně zrakovým postižením. 

Sociální firma Ergones se zabývá prodejem a poradenstvím v oblasti elektronických kompenzačních pomůcek 

pro zrakově postižené (mobilní telefony, tablety, přehrávače MP3, počítačové sestavy, digitální lupy). 

Již rok se zabýváme grafickými pracemi a tiskem propagačních materiálů. Rozjeli jsme i další zajímavé činnosti 

jako například výuku jazyků a překladatelské služby, digitalizaci médií, hodinového manžela, keramickou výrobu 

a sublimační  potisk. 

 

 

Sociální firma Ergones 

              Motto: "Lepší, než předpovídat  budoucnost, je vytvořit ji."   Bill Gates 

Vznikli jsme v roce 2011 jako doplňková činnost TyfloCentra Olomouc.  

Zaměstnáváme téměř 85% osob se zdravotním, především zrakovým postižením a své služby nabízíme  

v oblastech: 

- prodej digitálních pomůcek 

- grafika a tisk  

- webreklama   

- potisk dárkových a propagačních předmětů 

- prodej učebnic 

- výuka cizích jazyků 

- přeprava osob 

- úklidové práce 

- hodinový manžel 

- provozování informačního portálu Tyflonet.cz 

 

        1. Název Ergones 

               Název sociální firmy byl výsledkem ankety a diskuse mezi pracovníky naší obecně prospěšné 

společnosti. Z diskuse nakonec vyšel jako vítěz název - ERGONES. Řecké slovo Ergon znamená v češtině 

„práce“, koncová slabika ...nes je složeninou slov nevidomí a slabozrací. Tedy volně přeloženo:  

Ergones = práce nevidomých a slabozrakých.   

 

 2. Vznik a poslání 

      

Sociální firma Ergones je doplňkovou činností obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc, 

vznikla 3. ledna 2011. Jejím posláním je především přispět ke snížení nezaměstnanosti osob s těžkým zrakovým 

postižením v olomouckém regionu.  

 

Prioritou firmy je nabídnout nevidomým a slabozrakým pracovní uplatnění v moderních a zajímavých 

profesích, především s využitím osobních počítačů vybavených speciálním softwarem nebo hardwarem. Později 

plánujeme uplatnění hendikepovaných i v manuálních profesích. 

 

Sociální firma zahájila svou činnost poradenstvím a prodejem digitálních kompenzačních pomůcek, 

zejména speciálně upravených mobilních telefonů pro zrakově i jinak hendikepované osoby. Tím firma vstoupila 

do povědomí lidí se zrakovým hendikepem.  

 



Začátkem roku 2012 byly nastartovány další podnikatelské aktivity a byli přijati další pracovníci se 

zrakovým  a zdravotním postižením. To bylo možné také díky tomu, že jsme získali a pro potřeby pracovního 

uplatnění hendikepovaných upravili nové prostory na Heyrovského ulici v Olomouci, sídliště Povel. 

 

Hendikepovaní pracovníci tvoří přibližně 85% z celkového počtu zaměstnanců. Z tohoto důvodu naše 

organizace splňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění dle § 81 zákona o zaměstnanosti  435/2004 Sb. 

 

 

 

            3. Společenská odpovědnost 

 

              JSME SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMOU   

* Sociální oblast 

- zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním, převážně zrakovým postižením 

- vytváříme pro ně vhodné pracovní podmínky a prostředí 

- poskytujeme pracovníkům podporu formou pracovního poradenství 

- poskytujeme celou řadu veřejně prospěšných služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

* Oblast ekologie 

- v rámci pracovních činností používáme ekologicky a zdravotně nezávadných materiálů a surovin 

- třídíme odpad 

 

 

            4. Náhradní plnění 

 

              Sociální firma Ergones zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením a proto může být 

podle §81 zákona číslo 435/2004 Sb. v platném znění poskytovatelem náhradního plnění.  

V tomto režimu je tedy možno čerpat všechno naše zboží a služby. 

* Poradenství o náhradním plnění 

Zdarma poskytujeme poradenství k problematice náhradního plnění.  

Spočítáme zájemcům, v jaké výši by byl jejich odvod do státního rozpočtu. A taktéž kolik činí částka, za kterou 

musí odebrat zboží či služby v rámci náhradního plnění; případně jak zkombinovat všechny možnosti.  

 

 

            5. Naše krédo 

 

               Věříme, že se nám podaří uspět i v náročném konkurenčním prostředí. Pracovní nasazení zaměstnanců 

firmy, podpora ze strany správní rady, vedení i ostatních pracovníků organizace, zájem klientů i příznivců, 

partnerských firem i širší veřejnosti dávají naději na úspěch našeho snažení.  

 

 

 

Obrázky z činnosti Ergonesu 

 

 

 



 
Obr.1: Slavnostní otevření Ergonesu 

 

 
Obr.2: Pracovníci v keramické dílně 

 

 

 

 
Obr.3: Pohled do keramické dílny 



 

 

 

 
Obr.4: Sublimační lis na hrnky 

 

 

 

 
Obr.5: Hotový potisk na hrnku 

 
 

 



Obr.6: Prezentace Ergonesu – prodej pomůcek 

 
 

 
Obr.7: Kompenzační pomůcka - přenosná  kamerová lupa 

 
 


