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O ERGO Aktivu 
ERGO Aktiv o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla jako reakce na nevyhovující situaci 

v řešení následné péče o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě, nebo jiném získaném 

poškození mozku. Z původní myšlenky a nadšení pro věc se zrodil unikátní projekt intenzivní  

a komplexní rehabilitace právě pro tyto osoby. Naším cílem je prostřednictvím komplexní rehabilitace 

pomoci těmto lidem opustit roli pacienta a stát se nezávislými na pomoci druhých a znovu žít 

plnohodnotným aktivním životem a naplnit své osobní cíle (např. vrátit se do zaměstnání, pohybovat 

se samostatně po městě, zvládat péči o sebe sama atd.). 

Naše služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a cílům každého klienta. Vycházejí  

z hodnocení jeho potřeb, možností, schopností a přání. Každý klient má vytvořen individuální 

terapeutický plán, který plní v úzké týmové spolupráci s ergoterapeutem, fyzioterapeutem, 

psychoterapeutem, logopedem, sociálním pracovníkem a rehabilitačním lékařem. Poskytujeme 

komplexní služby od poradenských služeb pro klienty z cílové skupiny či jejich rodinné příslušníky 

 a pečující osoby, přes intenzivní rehabilitaci (v rozsahu 5,5 hodiny denně po dobu 3 měsíců), 

předpracovní poradenství (v rozsahu cca 2-8hod týdně, dle potřeby klienta) až po tréninková pracovní 

místa. Součástí týmu se v minulém roce stali i nutriční specialista a arteterapeutka- 

 

Organizační struktura v roce 2018 
Statutárním orgánem organizace je jednatel/ředitel organizace 
Mgr. Jan König – ředitel 
 
Kontrolním orgánem organizace je správní a dozorčí rada 
Správní radu tvoří: 
MUDr. Kateřina Čihařová – člen správní rady 
Mudr Ondřej Fiala – člen správní rady 
Marek Jelínek – předseda správní rady 
Dozorčí rada: 
Ing. Petr Fleischhans – člen dozorčí rady 
Jiří Schauer – člen dozorčí rady 
Šmejkal Jan - člen dozorčí rady 
 
Zaměstnanci organizace v roce 2018 
Mgr. Jan König – rozvoj a realizace 
Martina Chlopková – provozní a finanční ředitelka 
Ludmila Nepustilová – asistentka 
Mgr. Veronika Slepičková – vedoucí terapeutka 
Bc. Alice Dubnová – sociální pracovnice 
Vesna Petržilková – pracovní asistentka 
Bc. Tereza Dubská – ergoterapeutka 
Mgr. Gabriela Havejová – ergoterapeutka 
Ing. Dagmar Bejdlová – ergoterapeutka 
Bc. Doubravka Koubková – ergoterapeutka 
Mgr. Hana Kaňková – ergoterapeutka 
Bc. Jana Bali Šoltésová – ergoterapeutka 
Bc. Tereza Firlová – ergoterapeutka 
Bc. Anna Rejtarová – ergoterapeutka 
Kamila Murphy – fyzioterapeutka 

Mgr. Marie Novotná – fyzioterapeutka 
Bc. Sára Havlíková – fyzioterapeutka 
Mgr. Jana Náhlá –  odborná konzultantka 
Mgr. Olga Marková – odborná konzultantka 
Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová - 
psycholožka 
Bc. Lenka Kurovská – arteterapeutka 
Mgr. Hana Jirsová – klinická logopedka 
MUDr. Karla Kotková – rehabilitační lékařka 
Mgr. Tereza Pěchočová – asistentka aktivit 
Lydie Hahnel – Asistentka aktivit KCV 
MgA. Regina Broková – Asistentka aktivit KC 
Marie Nedbálková – Koordinátor aktivit KC 
Lucie Grolmusová – Koordinátorka aktivit KC 
Kateřina Janýrová – Odborný poradce 
Marie Knapová – Odborný poradce 



Naše služby 
Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku (registrovaná 

sociální služba) 
 

Celkové náklady na projekt v roce 2018: 5 511 727,00 Kč 

Denní stacionář pro osoby se ZPM pomáhá 

zejména mladým lidem po mozkových příhodách 

a s jiným získaným poškozením mozku (ZPM) opět 

získat kontrolu nad svým životem. Náplní denního 

stacionáře je systematický trénink a komplexní 

rehabilitace na základě individuálních cílů. 

Uživatelé se snaží prostřednictvím aktivit změnit 

svou nepříznivou sociální situaci, znovu se učí, jak 

se postarat o sebe, svou domácnost, zvládnout 

pohyb po městě, najít a udržet si zaměstnání  

a aktivně vyplnit svůj volný čas. Denní stacionář tímto vytváří most pro přechod ze života pasivního 

uživatele sociální podpory do života aktivního jedince, který je přínosem celé společnosti. V rámci 

sociální služby denní stacionář poskytujeme tři programy – intenzivní a návazný rehabilitační 

program a ergoterapeutické skupiny. 

Do projektu bylo v roce 2018 přímo zapojeno 55 osob, z toho bylo 43 

občanů hl. m. Prahy. 42 osob z celkového počtu byli lidé 

v produktivním věku v rozmezí 18 – 64 let. Celkem bylo v rámci 

projektu poskytnuto 5051,5 hodin přímé práce (face to face). 

 

Tento projekt finančně podpořili: 

 

 

Děkujeme  
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Končím s nemocí 
 

Celkové náklady na projekt v roce 2018: 756 472,00 Kč 

Projekt „Končím s nemocí“ byl realizován jako 

doplňující služba denního stacionáře. Spočívala 

v poskytování rehabilitačních aktivit lidem  

se získaným poškozením mozku (ZPM) takovou 

formou, aby mohli pod dobu rehabilitace zůstat ve 

svém přirozeném prostředí – tzn. ambulantně nebo 

v rámci poradenství a podpory poskytované 

v domácím prostředí klienta. Klienti díky projektu 

mohli využívat služeb fyzioterapeuta, nutričního 

specialisty, klinického logopeda a ergoterapeuta. 

 

Projekt využil inovativní přístup, ve kterém zodpovědnost  

za výsledky přebírá uživatel a jeho rodina. Pracovníci, uživatelé a 

jejich blízcí pracovali jako tým. Aktivity byly zaměřené na podporu 

schopností uživatele, na nácvik a osvojení dovedností přímo 

v běžném/reálném životě. Aktivity byly koncipovány tak, aby 

využívaly komunitní přístup a důraz na vnitřní motivaci uživatele a 

poskytovaly komplexní řešení problematických oblastí. 

Do projektu bylo v roce 2018 zapojeno celkem 61 osob, z toho bylo 

53 občanů hl. m. Prahy. 36 osob z celkového počtu byli lidé 

v produktivním věku v rozmezí 18 – 64 let. 

 

Tento projekt finančně podpořili: 

 

 

 

Děkujeme 

  

http://www.praha4.cz/
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Do práce s hendikepem (registrovaná služba Sociální rehabilitace) 
 

Celkové náklady na projekt v roce 2018: 117 622,93 Kč 

Projekt poskytoval lidem se ZPM specifickou 

podporu, která jim pomáhala při návratu  

do aktivního života a zaměstnání. Pomocí rozvoje 

jejich praktických dovedností je vedl z role pacienta 

(často pasivně přijímajícího zdravotní péči a sociální 

služby) do role aktivního jedince, který se zapojuje 

do společenského a pracovního života a dál aktivně 

pracuje (někdy velmi dlouhodobě) na odstraňování 

získaných hendikepů. 

Sociální služba Sociální rehabilitace realizuje pro 

klienty se ZPM dva programy – (Před)Pracovní poradenství a podpora a tréninková pracovní místa. 

 

Tréninková pracovní místa fungovala v roce 2018 interně (přímo v rámci organizace) i externě  

(v externí organizaci) s podporou pracovního asistenta. Zaměstnanci na tréninkových místech 

v organizaci nepobírali mzdu a byl kladen důraz na rozvoj klientů a budování jejich budoucí kapacity 

k získání a udržení si stálého placeného zaměstnání. 

V roce 2018 zaznamenal projekt významné úspěchy. Byl vyvinut 

funkční způsob podpory klientů zahrnující pravidelnou zpětnou 

vazbu, citlivé, ale kontinuální navyšování nároků tréninkového místa 

a způsob zadávání práce, díky kterému se podařilo dosáhnout 

finálního začlenění klientů do produktivní aktivity a definitivní 

ukončení rehabilitačního procesu.  

Do projektu bylo v roce 2018 zapojeno celkem 22 osob, z toho 16 lidi 

v rámci předpracovní podpory a poradenství a 6 osob  

na tréninkových pracovních místech. 

 

Tento projekt finančně podpořili: 

 

 

 

Děkujeme 
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Specializovaná poradna pro osoby se získaným poškozením mozku 
 

Celkové náklady na projekt v roce 2018: 41 356,73 Kč 

Projekt reagoval na socioekonomický problém 

zvětšující se skupiny osob se získaným 

poškozením mozku v produktivním věku. Kromě 

dlouhodobých potíží se tito lidé potýkají 

s nedostatkem informací a neúčinnou koordinací 

poskytování/čerpání existujících služeb, tedy 

faktory, které již tak negativní situaci dále 

zhoršují.  

 

V rámci projektu byly těmto lidem poskytovány 

ucelené poradenské služby, vytvářeny rehabilitační trasy koordinující dostupné služby a navázány nové 

partnerské vztahy s organizacemi pracujícími s touto cílovou skupinou. Díky těmto krokům došlo  

ke zvýšení informovanosti cílové skupiny a zvýšení účinnosti rehabilitačního procesu. Specializovaná 

poradna poskytovala své služby nejen klientům se ZPM, ale také jejich rodinným příslušníkům, 

pečujícím osobám a v neposlední řadě odborníkům z dalších organizací a institucí. 

Počet klientů za rok 2018 – 262 

- 4 klienti -  Case Management intenzivní podpora v rámci sociální služby Sociální rehabilitace 
- 258 klientů – jednalo se o jednorázové poradenství ať už formou e-mailu, telefonu či osobní 

schůzky.  
 

Tento projekt finančně podpořili: 

 

 

 

 

Děkujeme 

  

http://www.praha2.cz/
http://www.praha2.cz/
http://www.praha2.cz/
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Realizované projekty 
 

Komunitní centrum Remozka 
 

Celkové přímé náklady na projekt v roce 2018: 1 904 772,65 Kč 

Komunitní centrum vzniklo v roce 2017 a poskytovalo 

prostor pro vzájemné sdílení a pomoc nejen lidí  

se získaným poškozením mozku (ZPM), ale i jinými 

hendikepy a lidí zdravých. Zcela výjimečná byla služba 

konzultací s lidmi s vlastní zkušeností se ZPM.  Zdarma bylo 

možné se zapojit do aktivit expresivní terapie jako  

je dramaterapie či muzikoterapie, navštěvovat jazykové  

a počítačové aktivity nebo jógu. 

 

Komunitní centrum Remozka byl projekt financovaný z operačního 

programu Praha – Pól růstu ČR, který čerpá finanční zdroje  

z Evropského sociálního fondu zaměřeného na zlepšování 

příležitostí k zaměstnání, vzdělávání a pomoc fyzicky, mentálně 

nebo sociálně znevýhodněným lidem. Projekt běžel v letech 2017 –  

2018.  

 

Tento projekt finančně podpořili: 

 

 

 

Děkujeme 
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Benefice Mrtvice 
 

Celkové náklady na projekt v roce 2018: 466 388,- Kč 

Benefiční koncert Benefice mrtvice 2018 se konal 

6.10.2018 v prostorách Fora Karlín. Koncertu  

se účastnilo více než 400 osob. Původně bylo 

počítáno s  vyšší účastí a i přes širokou propagaci celé 

akce, se kapacitu nepodařilo naplnit. I přes nižší 

prodej vstupenek se podařilo vybrat dostatečnou 

částku. Díky velké mediální propagaci před akcí  

se podařilo oslovit s myšlenkou prevence mrtvice 

široké množství osob (TV pořad Sama doma, Radio 1 

a další media). 

Cílem akce bylo upozornit převážně mladé lidi na zvyšující se výskyt cévních mozkových příhod i u osob 

v produktivním věku a způsob, jak jim předcházet.  

Na návštěvníky koncertu čekalo 6 hodin nabitých energií, 

zábavou a informacemi. Od 18:00 hod vystoupily kapely NEREZ 

a Lucia Šoralová, Vasilův Rubáš, November 2nd, Generation 

Jam a David Kraus. Večerem provázeli herci Jana Plodková a 

Tomáš Měcháček. Mezi vystoupeními jednotlivých kapel byl 

připraven zajímavý doprovodný program zaměřený na 

podporu prevence kardiovaskulárních onemocnění. Vystoupil 

MUDr. Jan Vojáček, funkční lékař zabývající se prevencí 

chronických onemocnění, terapeut Ing. Vojtěch Lust, který se 

zabývá prevencí vzniku civilizačních nemocí a psychickou 

podporou při procesu uzdravení, a Mgr. Jan König, ředitel 

centra neurorehabilitace ERGO Aktiv, který se věnuje 

efektivitě rehabilitace osob se získaným poškozením mozku a 

prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění.  

V rámci koncertu se vybralo krásných 103.358,43 Kč.  

Tyto prostředky byly rovným dílem rozděleny mezi 3 klienty, jimž byla benefice věnována. 

Tento projekt podpořili a to nejen finančně: 

 

 

Děkujeme  
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Adventní koncerty České televize 
 

Předvánoční sbírka Adventní koncerty České televize patří už 28 

let k nejstarším projektům tohoto typu u nás. Pomáhá realizovat 

projekty neziskových organizací po celé České republice. Třetí 

adventní neděle - 16. prosince 2018 patřila právě nám.  

Vybranou finanční částku ve výši 2 788 810 000,- jsme obdrželi 

v první polovině roku 2019. 

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohou tak v roce 2019 za 

vybrané peníze pořídit nejmodernější robotické Hi-tech vybavení. 

Toto vybavení bude sloužit k efektivnější rehabilitaci našich 

klientů. Pomůže jim v úspěšnějším návratu do aktivního života a 

našim terapeutům k odbornému růstu a dalšímu zkvalitňování 

našich služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme 
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Polívková smršť 
Polívková smršť je gurmánská benefice organizace ERGO 

Aktiv. Jde o veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku je hrazena 

rehabilitace v našem centru klientům, kteří si ji nemohou 

z různého důvodu dovolit. 

 Díky nezištné podpoře předních pražských kuchařů  

a restaurací se nám podařilo vybudovat fenomén, který 

spojuje lidi dobrým jídlem a dobrým skutkem. Z ceny polévky 

55,- jde nejméně 40,- přímo pro klienty centra ERGO Aktiv, kteří si rehabilitaci nemohou 

spolufinancovat sami. 

V roce 2018 proběhly již tradičně 2 velké Polívkové smršti na Andělu a několik menších v průběhu roku. 

 

Celkově vybrané prostředky na veřejnou sbírku:  247 703,43 Kč 

 

Vydáno na rehabilitaci klientům:   229 283,43 Kč 

 

Tento projekt finančně podpořili: 

 

 

Partneři projektu: 

 
 

 

 

 

 

Děkujeme  

http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/kautokeino_barevne-2/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/dekos-logo/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/stazeny-soubor/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/nfcp_barevne-2/
http://www.polivkovasmrst.cz/logocateringok/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/logo-1/
http://www.polivkovasmrst.cz/augustine-restaurant_gold/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/sezio_logo1-1/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/amaryla/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/logo-etnosvet-tastewithoutborders-01/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/umami_barevne/
http://www.polivkovasmrst.cz/panorama_barevne/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/logo-new/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/lokalbloklogo/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/marriott_logo_detail/
http://www.polivkovasmrst.cz/casa_decarli_barevne/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/logo-amarilis_gallery-big2/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/potrefena_husa_barevne-2/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/ap-logo-color/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/polifkarna/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/kofein-logo-print/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/r1_barevne-2/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/ctelevize/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/regina-dab/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/rozhlas-dvojka-radiozurnal/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/regina/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/tv-barrandov/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/praha-tvr/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/laurelin_barevne-2/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/proficook-logo/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/logo-patriot/
http://www.polivkovasmrst.cz/la_gare/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/klepierre-sa/
http://www.polivkovasmrst.cz/antimulti_barevne/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/1000x1000/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/ristorante-il-giardino_logo_negative/
http://www.polivkovasmrst.cz/sponzori/mlynec_barevne-2/
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Akce 
 

Rok 2018 byl opravdu velmi bohatý na akce všeho druhu. Účastnili jsme se mnoha festivalů a veletrhů, 

pořádali výstavy, konference, přednášeli například na celostátní ergoterapeutické konferenci, na 

neurologickém sympoziu v RÚ Kladruby, účastnili se dnů neziskových organizací na Praze 5 a Praze 8. 

Průřez dalšími akcemi tvoří následující infografika. 
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Naše přání a vize pro rok 2019 
Hlavním cílem pro rok 2019 je dále zvyšovat odbornou úroveň a kvalitu poskytovaných služeb a podílet 
se na budování systémového přístupu k následné péči. Pro naplnění těchto cílů je zásadní zajištění 
dostatečné existenční stability organizace, vysoká efektivita a kvalita poskytovaných služeb  
a spolupráce s nemocnicemi nebo organizacemi poskytující akutní i postakutní péči. Hlavním měřítkem 
kvality služeb je dosahování individuálních cílů naší klientely, její spokojenost s poskytovanými 
službami, ale nedílnou součástí je i spokojenost personálu se svým pracovním prostředím. 
 
Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím následujících dílčích bodů: 

 Zajištění finanční stability prostřednictvím diverzifikace příjmů společnosti: 
- Firemní fundraising, který neškemrá, ale poučí a potěší. 
- Získání většího počtu individuálních dárců. 
- Získání grantu a dotace pro poskytovatele sociálních služeb. 
- Intenzivnější podpora od městských částí hl. města Prahy. 
- Spoluúčast klientů na úhradě služeb. 
- Registrace zdravotnického zařízení a navázání spolupráce se zdravotními pojišťovnami. 

 

 Rozvoj efektivity a kvality služeb: 
- Využívání nejnovějších a osvědčených rehabilitačních postupů, metod a pomůcek (Person 

centered planning, funkční elektrická stimulace, Constrain induced movement therapy, 
nové technologie a další) 

- Spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery (nemocnice, rehabilitační zařízení, NNO, 
pacientské organizace). 

- Odborný růst a vzdělávání zaměstnanců přímé péče. 
- Stabilizace terapeutického týmu. 
- Sledování a vyhodnocování dopadu rehabilitačních programů na kvalitu života klientů – 

zkvalitnění výstupů z poskytovaných služeb, zavedení zpětné vazby na naše služby jak 
pro klienty, tak pro studenty, jež u nás absolvují praxi, zavedení dotazníků kvality života 
do praxe jakou součást vstupních vyšetření klientů. 

 
Dále plánujeme intenzivně pokračovat ve zvyšování povědomí o poskytovaných službách mezi 
potenciálními klienty, rodinnými příslušníky a odborníky tak, aby bylo dosaženo maximálního využití 
kapacity služeb organizace.  
 
Souhrnem pro nadcházející období vizí naší organizace je vytvořit stabilní a kvalitní neurorehabilitační 
centrum, na které se budou s důvěrou obracet potenciální klienti i odborníci. 
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Finanční část 
ERGO Aktiv, o.p.s. je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu se zákonem  

č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

 

Vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2018 
Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je 

zveřejněna ve sbírce listin rejstříku obecně prospěšných společností. 

Rozvaha v zjednodušeném rozsahu (v tisících Kč) 
AKTIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 

Dlouhodobý majetek celkem 122 435 

Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 122 122 

Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem 

 -55 

Krátkodobý majetek celkem 4 645 3 172 

Pohledávky celkem 121 150 

Krátkodobý finanční majetek 
celkem 4 520 2 971 

Jiná aktiva celkem 4 51 

AKTIVA CELKEM 4 767 3 607 

PASIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 

Vlastní zdroje celkem 1 328 2 093 

Výsledek hospodaření celkem 1 328 1 563 

Účet hospodářského výsledku  235 

Cizí zdroje 3 439 1 514 

Dlouhodobé závazky celkem  199 

Krátkodobé závazky celkem 3 429 1 315 

Jiná pasiva celkem 10  

PASIVA CELKEM 4 767 3 607 
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Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tisících Kč) 

NÁKLADY 
ČINNOSTI 

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM 

Spotřebované nákupy a 
nakupované služby celkem 

2 216  2 216 

Osobní náklady celkem 7 109  7 109 

Daně a poplatky celkem  2  2 

Ostatní náklady celkem 355  355 

Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba a rezerv a opravných 
položek celkem 

55  55 

NÁKLADY CELKEM  9 737  9 737 

PASIVA Stav k 1.1.2018  Stav k 31.12.2018 

Provozní dotace celkem 8 461  8 461 

Přijaté příspěvky celkem 786  786 

Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem 

718  718 

Ostatní výnosy celkem 7  7 

VÝNOSY CELKEM 9 972  9 972 

    

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

235  235 

Hospodářský výsledek po 
zdanění  

235  235 

 

Výsledek hospodaření a daň z příjmu  
Společnost uplatňuje podle §18a odst. 5 (d široký základ daně). 

Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 235 tis.  
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Auditorská zpráva
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Děkujeme za podporu 
Za partnerství a sponzoring našich akcí děkujeme: 

 

 
 

  

  

  

 
 

 

   
 

  

http://www.ergoaktiv.cz/partneri/loga/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.praha4.cz/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/projekty/unnamed-2/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.praha2.cz/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.nadacejistota.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ppc-google-grant&utm_content=text&gclid=EAIaIQobChMI-sHbjNzn3QIVDc-yCh1GKQBPEAAYASAAEgJOBfD_BwE
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.nadacejistota.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ppc-google-grant&utm_content=text&gclid=EAIaIQobChMI-sHbjNzn3QIVDc-yCh1GKQBPEAAYASAAEgJOBfD_BwE
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.dm.cz/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://www.dm.cz/
http://www.ergoaktiv.cz/partneri/hrackoteka/
http://corporate.exxonmobil.com/
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ERGO Aktiv, o.p.s. 
 
Sídlo:   Olšanská 2666/7 

(budova Polikliniky Olšanská, 5. patro) 
Praha 3, 130 00 

 
IČ:  26554364 
  Nejsme plátci DPH 
  
Kontakt: 
tel:   (+420) 732 542 529 
e-mail:   info@ergoaktiv.cz 
  martina.chlopkova@ergoaktiv.cz 
 
Číslo transparentního sbírkového účtu: 2134496311/5500 
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