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Úvod  
 
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. umožňuje prostřednictvím Výroční zprávy 
seznámit orgány státní správy, místní samosprávy a širokou veřejnost s činností 
společnosti v roce 2021. 
 
V roce 2021 byl život společnosti CSP Zlín, o.p.s. ve všech jeho oblastech zásadně 
ovlivněn přetrvávající pandemií covid-19. 
 
Postiženo bylo poskytování sociálních služeb, kde služby Centra denních služeb 
Ergo Zlín a Slunečnice byly v 1. čtvrtletí roku málo využívané klienty z obav 
nakažení. Obdobná situace se odrazila i při poskytování služeb sociální rehabilitace 
v Horizontu Zlín, Horizontu Kroměříž, Ergo Uherské Hradiště a CDZ Kroměříž.   
 
Pandemie negativně postihla oblast výroby a prodej tradičních výrobků společnosti, 
svíček, keramiky a glycerínových mýdel, kdy došlo k poklesu prodeje o ¾ proti roku 
2019. 
 
Sociální služby jako druh poskytovaných obecně prospěšných služeb, poskytovala 
organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lidem se 
zdravotním postižením s cílem nabídnout jim takové činnosti a programy, které 
umožní rozvíjet jednotlivé stránky jejich osobnosti, posílí jejich samostatnost, umožní 
navázat sociální kontakty a omezit jejich sociální izolaci a vyloučení.  
 
K 31. 12. 2021 byl ukončen projekt Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných 
druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji, který byl realizován službami poskytujícími 
sociální rehabilitaci (Horizont Zlín, Horizont Kroměříž, Ergo Uherské Hradiště). 
 
V oblasti doplňkové činnosti organizace pokračovala v kooperaci se svými 
dlouholetými obchodními partnery POKART, G3 plus, ANTALIS, Salix International, 
BMKco, PIERO, Obal Print, HH Global, LIVE X Zlín, GRASPO CZ, POMAX ZL, 
ARDON SAFETY. 
 
Pandemie se dotkla i dalších aktivit organizace, které slouží k prezentaci činnosti 
na veřejnost. Tradičně k nim patří v jarních a podzimních měsících Dny otevřených 
dveří. V jejichž průběhu si mohou návštěvníci prohlédnout prostory jednotlivých 
zařízení, seznámit se s činností sociálních služeb a s výrobky či službami, které 
nabízíme v chráněných dílnách. Tyto aktivity jsme vzhledem k vývoji pandemie 
neuskutečnily, včetně každoročně pořádaného Fesťáčku. 
 
S přihlédnutím k situaci, která celospolečensky vznikla v souvislosti 
s pandemií covid 19, můžeme konstatovat, že se úkoly a cíle, které si 
společnost pro rok 2021 stanovila, podařilo v oblasti výroby a prodeje splnit. 
Přes obtížnost doby je však nutné prohlásit, že organizace dovedla reagovat na 
situaci a přizpůsobit své fungování tak, aby došlo k minimálním ztrátám.  
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I. Charakter a vnitřní členění organizace 

 
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. je nestátní nezisková organizace. Hlavní 
činností organizace je poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.  
 
V zařízeních Horizont Zlín, Horizont Kroměříž a Centrum duševního zdraví Kroměříž 
jsou poskytované služby určeny občanům s duševním onemocněním. Občanům s 
mentálním postižením organizace poskytuje služby v zařízeních Centrum sociálních 
služeb Ergo Zlín, Slunečnice a Ergo Uherské Hradiště. 
 
Doplňkovou činností organizace je provozování dílen, které zaměstnávají občany se 
zdravotním znevýhodněním, a to v dílnách Ergo Zlín, Ergo Uherské Hradiště, Ergo 
Kroměříž, Ardien, Slunečnice dílna, Slunečnice kavárna. 
 
CSP Zlín, o.p.s. zaměstnávala v roce 2021 v dílnách a pracovištích více jak  
50 % procent lidí se zdravotním postižením. Tím splnila podmínky pro poskytnutí 
náhradního plnění dle zákona 435/2004 o zaměstnanosti.  
 
Vnitřní útvary:  
 
Středisko sociálních služeb: 

1. Horizont Kroměříž 
2. Horizont Zlín  
3. Centrum sociálních služeb Ergo Zlín 
4. Ergo Uherské Hradiště  
5. Slunečnice 
6. CDZ Kroměříž 

 
Středisko dílen:  

1. Dílna Ergo Zlín  
2. Ergo šicí dílna 
3. Dílna Ergo Uherské Hradiště  
4. Dílna ARDIEN Digital Otrokovice  
5. Dílna Ergo Kroměříž  
6. Slunečnice dílna 
7. Slunečnice kavárna 

 
Středisko provozně hospodářské: 

1. Pracoviště finančního hospodaření a obchodu  
2. Správa budov a provozu  

 
 

II. Středisko sociálních služeb 
 

Poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým občanům je hlavní činností 
organizace. Cíle námi poskytovaných sociálních služeb vychází z potřeb a 
požadavků samotných uživatelů a charakteru sociální služby pro danou cílovou 
skupinu. Organizace eviduje zvyšující se zájem o nabízené služby především 
v zařízeních pro občany s duševním onemocněním.  
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Centrum sociálních služeb Ergo Zlín 
 
Datum založení: únor 1999 
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín 
Zařízení poskytuje službu sociální péče dospělým osobám s mentálním a 
kombinovaným postižením ambulantní formou. 
 
V roce 2021 využilo služeb centra denních služeb 29 uživatelů. Novou Smlouvu o 
poskytnutí sociální služby uzavřel jeden uživatel a službu ukončili 3 uživatelé. 
Vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 se začátkem roku částečně snížila 
návštěvnost služeb. Kontakt s uživateli, kteří se báli docházet, byl po nějakou dobu 
udržován telefonickou formou, abychom podpořili jejich psychický stav a předešli 
případné izolaci. Během druhé poloviny roku se návštěvnost začala zvyšovat. 
 
Během roku jsme podpořili uživatele ve zlepšování fyzické kondice a odolnosti 
formou pohybových aktivit ve venkovním prostředí. Zaměřovali jsme se na pohyb 
chůzí po okolí CSS Ergo Zlín, trénování cesty do města za dodržení pravidel 
bezpečného pohybu v místech, kde jezdí auta. Dále jsme zařazovali delší pohybové 
aktivity a navštívili jsme rozhledny ve Zlínském kraji, byli jsme v Zoo Lešná, Kovozoo 
Uherské Hradiště, poznávali jsme města v blízkosti Zlína - Holešov, Luhačovice, 
Vizovice a další.  
 
Součástí nabízených aktivit a činností byl také: nácvik pracovních činností, 
procvičování paměti, kreativní dílna, vzdělávací programy, nácvik vaření kávy a čaje 
a péče o domácnost, hospodaření s penězi, nácvik používání mobilního telefonu, 
nácvik a opakování již získaných znalostí a dovedností, pohybové a relaxační 
aktivity, aktivizační komunikace, a kontakt se společenským prostředím, doprovody 
k lékaři a další. Činnosti byly poskytovány skupinově a individuálně. Velký důraz jsme 
kladli spíše na individuální činnosti, vzhledem k probíhající pandemii a zachování 
bezpečnosti a hygienických nařízení.  
 
Nácvik pracovních činností probíhal formou trénování skládání rukavic a úklidu 
společných prostor. Prostřednictvím této činnosti mohou uživatelé zvýšit možnost 
uplatnění na pracovním trhu. Osoby se sníženou motorickou schopností mohou 
během této činnosti udržovat a rozvíjet jemnou motoriku a koncentraci. Každý 
uživatel si vždy zvolí své tempo a činnost, která mu vyhovuje a je pro něho přínosná.  
 
Důležitou součástí také byla podpora ve zlepšování a upevňování hygienických 
návyků, zejména časté mytí rukou.  
 
 
Slunečnice 
 
Datum založení: květen 2018 
Adresa: tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín 
Zařízení poskytuje službu sociální péče dospělým osobám s mentálním a 
kombinovaným postižením ambulantní formou. 
Sociální služby využilo v roce 2021 celkem 40 klientů, tedy osob s mentálním 
postižením lehkým až středně těžkým, popřípadě kombinovaným. Byly uzavřeny 2 
nové smlouvy o poskytování sociální služby. 
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Všechny nabízené aktivity vychází z individuálních potřeb a zájmů uživatelů a 
posilujeme jejich zapojení se do běžného života v co nejvyšší možné míře, 
posilujeme jejich sebevědomí a seberealizaci. Probíhají formou individuální práce 
s uživatelem i skupinové práce, kdy posilujeme práci s kolektivem. 
 
Cílem vzdělávacích aktivit je upevnění a rozšíření získaných znalostí, uživatelé 
rozvíjí své logické myšlení, rozšiřují své znalosti z různých témat, což jim zvýší 
sebevědomí a sebejistotu, nutnou pro aktivní zapojení do života v běžném sociálním 
prostředí. 
 
Aktivizační činnosti uživatele podporují v rozvoji jejich tvořivých  motorických 
schopností a dovedností. Nabízíme aktivity kreativní, výtvarné, práci s keramickou 
hlínou, výrobu mýdla. V rámci aktivizace se klienti setkávají s canisterapeutickým 
psem, což má sociálně-integrační a aktivizační funkci. Mezi další oblíbenou aktivizaci 
patří muzikohrátky, jejichž cílem je uspokojení emocionálních a sociálních potřeb 
uživatelů, prevence negativních emocí a stresu a rozvoj kognitivních schopností. 
 
Prostřednictvím pracovní terapie trénujeme nácvik pracovních činností, čímž 
uživatelé získávají pracovní návyky, posilují jemnou motoriku a manuální zručnost, 
které umožní seberealizaci a sebeuplatnění, popř. umožní najít uplatnění na 
chráněných místech. Nácviky podporují koncentraci klientů, komunikační schopnosti, 
důslednost a spolupráci. V rámci aktivizační činnosti péče o domácnost uživatele 
učíme soběstačnosti v soukromém životě. Probíhá nácvik prací, které využijí 
v běžném životě při vedení domácnosti. 
Ve sledovaném období se nám podařilo, tři uživatele v rámci vzdělávacích, 
aktivizačních a výchovných činností, pracovní terapie připravit k získání pracovní 
smlouvy na chráněném pracovním místě. 
 
Uživatelům pomáháme při řešení osobních záležitostí a podporujeme je při 
vyřizování na úřadech, získání větší samostatnosti. 
 
Činností zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podporujeme klienty 
při získání sociálních vztahů ve skupině vrstevníků, umožňujeme setkávání 
s vrstevníky, udržování společenských vztahů a vyměňování si vzájemných 
zkušeností. Tím je podpořena nezbytná socializace člověka s postižením a zmírněna 
sociální izolace. Tyto aktivity využíváme jako podporu při získávání návyků 
souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí. Probíhá nácvik 
samostatného života ve společnosti, využívání dopravních prostředků, orientace ve 
venkovním prostředí, nácvik etikety při kulturních a společenských akcích chování na 
veřejnosti, nácvik nákupu a finanční hospodaření v praxi.  
Tato činnost je uživatelům zprostředkována prostřednictvím kulturních, sportovních 
a společenských aktivit: 

• Prohlídka historických památek – hrady, zámky. 
• Vzdělávací přednášky v knihovně, naučné výstavy. 
• Návštěva divadelních představení. 
• Sportovní aktivity – bowling, plavání; fotbalový turnaj, turnaj v šipkách. 
• Zdravotní vycházky do přírody. 
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V roce 2021 byl provoz a poskytování sociální služby omezen kvůli celorepublikové 
epidemiologické situaci. Během omezeného provozu jsme s uživateli 
udržovali kontakt telefonický a poskytovali jim psychickou podporu, protože  
pandemie a opatření v nich vyvolávaly pocity úzkosti, strachu a osamění z důvodu 
omezení kontaktů.  
 
Společný čas s klienty jsme věnovali povídání, vycházkám do přírody, kreslení a 
hrám. Důležitý pro klienty byl, i když omezený, kontakt s pracovnicemi, který jim 
pomáhal lépe zvládat psychicky velmi náročné dlouhotrvající období. Během léta si 
uživatelé zpětně navykli na nastavený režim poskytované sociální služby, jehož cílem 
bylo ve velké míře posílení a udržování psychické pohody uživatelů. V posledním 
čtvrtletí se uživatelé aktivně podíleli na aktivitách a činnostech vedoucích 
k naplňování cílů, služba splňovala svůj význam a cíle.  
 
 
Horizont Zlín 
 
Datum založení: září 2002 
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín 
Zařízení poskytuje službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním 
ambulantní a terénní formou.  
 
Zařízení Horizont Zlín poskytuje službu ve Zlíně na ul. Mostní 4058 a v Otrokovicích 
na ul. Osvobození 1388 v budově Polikliniky.  
 
Služba podporuje osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz při opětovném 
zapojení do společnosti a pomáhá jim překonávat problémy v různých oblastech 
života související s jejich onemocněním. 
 
Cílem je podpořit uživatele při zapojení do běžného života v nejvyšší možné míře. 
Cílovou skupinou jsou občané nad 18 let s chronickým duševním onemocněním 
z okruhu psychóz. V roce 2021 služba podpořila 104 uživatelů. 
 
V tomto období se podařilo 5 uživatelům získat zaměstnání na volném trhu práce, 10 
uživatelů prošlo programem pracovní rehabilitace. Celkem 7 uživatelů využilo 
možnost nácviku samostatného bydlení formou tréninkového bytu, z toho 1 uživatel 
odešel samostatně bydlet do městského bytu a dva do komerčního bydlení. Do 
aktivizačních, edukačních a resocializačních skupinových aktivit se zapojilo 
v průběhu roku 62 uživatelů.  
 
Byly zrealizovány tyto další aktivity: Vernisáže výstav v galerii Horizont (2x), Setkání 
blízkých a rodičů lidí s duševním onemocněním (4x). 
Pracovníci Horizontu se zapojili do projektu virtuálních týmů pro multidisciplinární 
spolupráci s PN KM.  
 
Akce pro veřejnost byly v roce 2021 maximálně omezeny z důvodů nepříznivé 
epidemiologické situace v České republice. 
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Ergo Uherské Hradiště 
 
Datum založení: leden 2008 
Adresa: Štěpnická 1156, 686 01 Uherské Hradiště 
Zařízení poskytuje službu sociální rehabilitace dospělým osobám s mentálním 
postižením.  
 
Sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště poskytuje pomoc a podporu klientům při 
osamostatňování se, hledání a zvládání samostatného bydlení a zaměstnání, 
zvládání péče o vlastní osobu či soběstačnosti při zajišťování chodu domácnosti.  
 
Sociální služba byla v roce 2021 poskytována celkem 47 uživatelům. Bylo uzavřeno 
6 smluv s novými uživateli, u 8 uživatelů došlo k ukončení užívání služby. Nejčastější 
příčinou ukončení smlouvy bylo dlouhodobé nevyužívání základních činností, které 
Ergo Uherské Hradiště poskytuje. Dva uživatelé si však splnili své stanovené cíle a 
smlouva u nich byla ukončena dohodou. Jeden uživatel si s podporou služby našel a 
udržel zaměstnání, jedna uživatelka se s pomocí Erga naučila samostatně cestovat a 
pohybovat mezi jejím domovem a zaměstnáním. 
 
Mezi další úspěchy uživatelů, k jejichž dosažení či udržení byla sociální služba 
nezbytná, byla změna typu bydlení, kdy u dvou uživatelů došlo k přestěhování 
z chráněných bydlení do samostatných bytů. S podporou služby uživatelé zvládli 
stěhování, zařízení bytů, orientují se v místě bydliště, došlo k zajištění návazných 
služeb či lékařů.  
 
V důsledku vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo možné 
realizovat činnosti za účasti veřejnosti, mimo jiné např. tradiční Dny otevřených dveří. 
Ergo Uherské Hradiště však v době různých omezení poskytovalo potřebnou 
psychickou podporu jak uživatelům služby, tak jejich příbuzným, služba byla také 
zdrojem informací či pomáhala s orientací v platných vládních opatřeních.   
 
Ergo Uherské Hradiště poskytuje službu sociální rehabilitace podle zákona 
č.108/2006 Sb. Mezi základní činnosti patří nácvik dovedností pro zvládání péče o 
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění; 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; výchovné vzdělávací a 
aktivizační činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
 
Horizont Kroměříž 
 
Datum založení: říjen 2009 
Adresa: Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž 
Zařízení poskytuje službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním 
ambulantní a terénní formou. 
Zařízení Horizont Kroměříž poskytuje služby sociální rehabilitace lidem s duševním 
onemocněním od 18 let. Služby jsou poskytovány v budově na adrese Mánesova 
3880 v Kroměříži a na adrese Grohova 968 v Holešově. 
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V průběhu roku 2021 kontaktovalo zařízení Horizont Kroměříž celkem 15 nových 
zájemců, kteří uzavřeli smlouvu. V průběhu roku 18 uživatelů smlouvu ukončilo. 
V roce 2021 mělo uzavřenou smlouvu celkem 84 uživatelů. 
 
Do pracovního procesu v chráněných dílnách byli v průběhu roku nově zapojeni 
celkem 3 uživatelé. 
 
Na začátku roku jsme navštívili psychiatrickou nemocnici v Kroměříži, kde jsme 
představili zařízení na jednotlivých odděleních a seznámili pacienty s činností 
zařízení. Další plánované aktivity pro veřejnost jsme museli omezit v důsledku 
covidové pandemie.  
 
V průběhu pandemie jsme dodržovali vládní nařízení a uživatelé zůstávali více ve 
svém přirozeném prostředí. Celá situace na ně měla po určité době dopad a my jsme 
s nimi řešili otázky nošení roušek, vycházení z domu, hygienu, dodržování vládních 
nařízení a vůbec vše kolem toho, jak se život postupně měnil. Byli jsme některým  
nápomocni i podporou z potravinové banky a individuálními přístupy při řešení  
vzniklých situací u nich doma nebo v zařízení sociálních služeb. I přes veškerá 
omezení jsme s uživateli řešili věci, které běžný život přinášel a bylo potřeba jim i 
v omezené míře tuto pomoc a podporu poskytnout. 
 

Zařízení Horizont Kroměříž nabízí následující aktivity: 
• Pracovní poradenství 
• Poradenství v oblasti bydlení 
• Sociální poradenství 
• Nácviky dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, zvládnutí 

samostatného bydlení 
• Doprovody k lékaři, na úřady 
• Nácviky dovedností potřebných k úředním úkonům 
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako je práce na počítači, 

keramická dílna, tvůrčí dílna, šicí dílna, dramaterapie, muzikoterapie, 
arteterapie, biblioterapie, nácvik kognitivních funkcí 

 
V rámci terénních služeb nabízíme: 

• Budování praktických manuálních dovedností pro domácnost 
• Manipulace, užívání a údržba domácího zařízení a vybavení 
• Sestavování domácího rozpočtu a orientace ve finančním hospodaření 
• Příprava na pravidelné i neobvyklé zátěžové situace 
• Poskládání denního režimu a jeho udržování 
• Společné nakupování, vyřizování, dojednávání například na úřadech 
• Pomoc při hledání pracovního zařazení 
• Příprava na zaměstnání 
• Hledání aktivit volného času 
• Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, do školy 
• Řešení problémů související s vlastní nemocí a zdravím 
• Povídání o všem, co si chceme sdělit 

 
Poskytováním sociálních služeb zařízení Horizont Kroměříž přispívá ke zkvalitnění 
života uživatelů, podporuje je v překonávání společenské izolace, poskytuje jim 
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podporu při získávání a rozvíjení sociálních dovedností, schopností a návyků, rovněž 
při hledání zaměstnání, bydlení a smysluplného trávení a plánování volného času. 
 
 
CDZ Kroměříž 
 
Datum založení: květen 2019 
Adresa: Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž 
Zařízení poskytuje zdravotně sociální služby osobám s duševním onemocněním a to 
ambulantní a terénní formou.  
 
CDZ Kroměříž bylo v roce 2021 zařazeno do základní sítě sociálních služeb 
Zlínského kraje a je tedy i financováno z MPSV prostřednictvím Zlínského kraje. Od 
ledna 2021 bylo CDZ zaregistrováno jako nová, samostatná služba s vlastním 
identifikátorem.  
 
CDZ Kroměříž poskytuje individualizovanou zdravotně sociální službu, zejména 
lidem se zkušeností s vážným duševním onemocněním či lidem s raným výskytem 
poruch psychotického spektra, v jejich přirozeném prostředí. Rovněž podporujeme 
příbuzné a blízké osoby formou pohovorů a svépomocných skupin. 
 
Podporujeme klienty při zvládání psychických potíží či náročných životních situací a 
to pokud možno bez nutnosti hospitalizace. Dále poskytujeme podporu v začlenění 
se do společnosti po delší hospitalizaci. Ve spolupráci s PNKM a pobytovou sociální 
rehabilitací Zahrada zkracujeme dlouhodobé hospitalizace. Zdravotní služba v CDZ 
poskytuje sociálním pracovníkům větší pochopení problematiky práce s lidmi s 
psychickým onemocněním, a tak zkvalitňuje poskytované služby. Pracujeme 
s nadějí, rozvíjíme silné stránky, podporujeme klienty v hledání možností a cest, jak 
nejlépe zvládnout svou situaci. Do domů našich klientů přijíždíme jako návštěva, ne 
jako, kontrolní úřad“. Budujeme u lidí s duševním onemocněním důvěru jak v nás, tak 
ve své okolí. Držíme se vytvořených hodnot této služby, což nám pomáhá při práci 
s klienty a utužuje vztahy v týmu.  
 
V roce 2021 jsme pracovali se 165 klienty a zájemci o službu. Z toho 137 uzavřelo 
smlouvu a 28 bylo zájemců o službu, kterým jsme poskytli základní poradenství nebo 
vyřešili krizovou životní situaci. Řešíme také telefonické kontaktování, kdy nám lidé 
volají ohledně rad ve věci oddlužení, nepojistných sociálních dávek a ostatních 
stěžejních služeb pro duševně nemocné v jejich okolí. Za celý rok práce jsme strávili 
65% v terénu, který je značně rozsáhlý. Pracujeme v ORP Kroměříž, Holešov a 
Bystřice pod Hostýnem.  
 
Co se pandemie týká, tak jsme si v tomto roce efektivněji zkoordinovali práci se 
vzniklou situací. Práce byla samozřejmě ztížená, ale snažili jsme se brát vše 
s nadhledem a pozitivní náladou. Vnímáme, že i naši klienti se začínají více sžívat 
s novým fungováním v životě restrikcí a nouzových stavů. Jelikož spolupracujeme 
s Potravinovou bankou, byli jsme obdařeni respirátory, které jsme mohli rozdávat 
klientům ve špatné finanční situaci, což jim velmi pomáhalo.  
 
IPS pracovníkovi se podařilo navázat spolupráci s firmou, MÁME PRO VÁS PRÁCI, 
která se zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, převážně 



11 
 

psychotiků. Nabízejí individuální přístup k zájemcům o pracovní místo a dokážou 
přizpůsobit pracovní náplň možnostem jedince. Máme tak možnost pokusit se 
zaměstnat i ty, kteří se neuplatní na otevřeném trhu práce a mnohdy je pro ně složité 
vydržet i v chráněných dílnách, kde je jim také poskytovaná podpora.  
 
I přes nepříznivou pandemickou situaci, se nám podařilo zorganizovat pár 
podařených aktivit pro klienty. V srpnu jsme se s klienty vydali na svatý Hostýn, 
v prosinci proběhlo adventní posezení.  
 
 
 

III. Středisko dílen 
 
Dopady pandemie covid 19 v roce 2021 nejvýrazněji postihly výrobu v Dílně Ergo 
Uherské Hradiště. V dílně přetrvávalo z roku 2020 utlumení výroby pro automotive. 
Výpadek práce se podařilo nahradit šitím pomůcek rok zdravotníky a dalšími 
zakázkami drobného charakteru.  
 
Zapojení dílen Ergo Zlín, Slunečnice a Ergo v Uherském Hradišti do kompletace 
obalů se pozitivně odrazilo v příjmech.  
 
Tradiční výroba svíček, keramiky a glycerínového mýdla byla výrazně utlumena, kvůli 
zásadnímu snížení možností tyto výrobky prodávat.   
 
Cílem provozování dílen s vymezenými chráněnými místy je umožnit občanům se 
zdravotním postižením pracovat za podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému 
zaměstnání.  
 
V činnosti dílen jsme nadále pozornost věnovali:  

• Zvyšování samostatnosti a odpovědnosti pracovníků za kvalitu odvedené 
práce, 

• zvyšování efektivity provozu dílen, 
• dalšímu rozšíření spolupráce se stávajícími zákazníky. 

 
 
Dílna Ergo Zlín 
 
Datum založení: květen 1996 
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín 
V chráněné dílně vyrábíme dekorativní svíčky a litou keramiku a provádíme 
jednoduché kompletační práce  
V dílně pracuje 28 zaměstnanců z toho 25 se zdravotním postižením. 
 
 
Ergo šicí dílna 
 
Datum založení: prosinec 2012 
Adresa: Nad Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín 
O výrobky této dílny zákazníci projevili mimořádný zájem, který dílna v současné 
době není svojí kapacitou schopna uspokojit. 
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V dílně pracuje 8 zaměstnanců z toho 6 se zdravotním postižením. 
 
 
Dílna Ergo Uherské Hradiště 
 
Datum založení: červen 2002 
Adresa: Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiště 
V dílně vyrábíme dekorativní i lité svíčky, drobné proutěné produkty a výroba 
glycerínového mýdla. Nově v dílně vytváříme pracoviště schopné šít. Dál zajišťujeme 
služby pro zákazníky z oblasti jednoduché kompletace. 
V dílně pracuje 33 zaměstnanců se zdravotním postižením. 
 
 
Dílna Ergo Kroměříž 
 
Datum založení: duben 2006 
Adresa: Kaplanova 1775/1C, 767 01 Kroměříž 
V dílně zajišťujeme služby pro dodavatele a subdodavatele z oblasti kompletace 
obalů z kartonu.  
V dílně pracuje 50 zaměstnanců z toho 47 se zdravotním postižením. 
 
 
Dílna Fakturace Ardien  
 
Datum založení: říjen 1994 
Adresa: nám. 3. května, 765 02 Otrokovice 
Pracoviště zajišťuje digitalizaci dat.  
Pracoviště zaměstnává 7 zaměstnanců z toho 6 se zdravotním postižením. 
 
 
Slunečnice dílna 
 
Datum založení: květen 2018 
Adresa: Tř. Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín 
Dílna vyrábí keramiku, mýdla z přírodních produktů, butony a zajišťujeme služby pro 
dodavatele a subdodavatele především z oblasti kompletace obalů z kartonu.  
Pracoviště zaměstnává 22 zaměstnanců z toho 21 se zdravotním postižením. 
 
 
Slunečnice kavárna 
 
Datum založení: květen 2018 
Adresa: Tř. Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín 
Provozuje kavárnu a poskytuje catering.Pracoviště zaměstnává 13 zaměstnanců 
z toho 11 se zdravotním postižením. 
 
 
 

IV. Středisko provozně hospodářské 
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Středisko zajišťuje ekonomický a provozně hospodářský chod organizace včetně 
obchodování a správy budov. Padesát procent zaměstnanců střediska jsou rovněž 
pracovníci se zdravotním postižením.  
Na pracovištích střediska pracuje 7 osob se zdravotním postižením. 
 
 

V. Řídící a kontrolní orgány společnosti 
 
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. byla zapsána 16. 5. 1996 do rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka č. 6. 
IČO: 25300083. 
 
 
 
Správní rada v roce 2021 pracovala ve složení: 
 
Mgr. Iveta Šůstková, předsedkyně správní rady 
Ing. Svatava Křivinková, členka správní rady 
Ing. Eva Ludvíčková, členka správní rady 
Mgr. Ladislava Cyroňová, členka správní rady 
Pan Tomáš Gregor, člen správní rady 
Paní Jana Geržová, členka správní rady 
 
Dozorčí rada v roce 2021 pracovala ve složení: 
 
Mgr. Jaroslav Sztefek, předseda dozorčí rady 
Mgr. Martin Vlček, člen dozorčí rady 
Paní Jarmila Sítníková, členka dozorčí rady 
 
Ředitel, statutární zástupce společnosti  
 
Ing. Mgr. Milan Antoš 
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VI. Poděkování za podporu 
 
 
V ROCE 2021 NÁS PODPOŘILI: 
 
Orgány státní správy a samosprávy: 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. 
Město Otrokovice 
Statutární město Zlín 
Úřad práce ve Zlíně 
Zlínský kraj 
Město Kroměříž 
Město Slušovice 
Město Vizovice 
Město Fryšták 
Město Holešov 
Město Bystřice pod Hostýnem 
Obec Lípa 
Obec Machová 
Obec Prusinovice 
Obec Veselá 
Obec Rataje 
Obec Břest 
Obec Střílky 
Obec Strání 
Obec Chvalčov 
Obec Březnice 
 
Právnické a fyzické osoby: 

 
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. 
Andrea Rudolfová 
Petr Hofman 

 
 

 
 

Dárcům děkujeme za podporu 
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