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POSLÁNÍ A CÍLE 
 

Posláním společnosti je vytváření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných 

cílových skupin a soustavné informování o možnostech a způsobech a výhodách 

propojení komerční činnosti se společensky odpovědným chováním firem v oblasti 

zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce.  

 

Cíle a jejich naplňování v roce 2021: 

• Vytváření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, 

zejména pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

V roce 2021 se podařilo udržet 4 pracovní místa pro OZP, TZP na částečný 

HPP. 

• Začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním 

vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání.  

 V roce 2021 byla aktivně poskytována pomoc našim zaměstnancům 

v různých oblastech, které napomáhali jejich začlenění.  V době 

pandemických opatření bylo po předchozí domluvě přestoupeno k práci 

z domu, většinou se jednalo o malování podkladů pro naše výrobky, nebo 

drobné kompletační práce. Účast na pravidelných poradách týmu a hodnocení 

plnění pracovních úkolů vedlo k zvýšení míry povědomí o fungování našeho 

sociálního podniku a zvyšování sociálních dovedností jednotlivců. 

• Sociální podnikání za účelem podpory sociální činnosti.  

V roce 2021 jsme se opět potýkali s omezením našeho fungování v souvislostí 

s pandemií Covid - 19 v ČR, zakázky byli přijímány přednostně telefonicky 

nebo elektronicky.  Podařilo se více rozjet prodeje na e-shopu - www. letho.cz, 

na platformě f. Shoptet., především produkty logopedické pomůcky. Nově také 

zajišťujeme prodej učebnic ZŠ a PŠ Svítání. Podporu prodeje zajišťujeme e-

mail marketingovými kampaněmi a také podporou na sociálních sítích. Omezili 

jsme provoz šicí dílny z důvodu odchodu švadleny do důchodu, na místo toho 

jsme přijali pomocného pracovníka obchodu. Tato pozice zajištuje pomocné 

práce při expedici objednávek (donáška na poštu, zásilkovnu, balení, 

telefonování se zákazníky apod.). 

Na pozici švadleny byla začátkem roku přijata na DPP stážistka z projektu 

KONEP, rozhodla se sama skončit.  

• Organizování pracovní terapie, která upevňuje dovednosti a návyky. 

V roce 2021 se podařilo i přes nemocnost, zlepšovat pracovní výkony a 

dovednosti našich zaměstnanců s velkou podporou pracovního asistenta.  

• Pomoc při řešení základních životních otázek. 
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V roce 2021 jsme řešili častou nemocnost v souvislosti s Covid - 19, také 

provoz dílen byl omezen opatřeními vlády ČR. Zaměstnanci se adaptovali na 

vzniklé překážky a částečně pracovali v případně nutnosti z domu, formou 

malování na zakázku apod. Výsledky práce byli zasílány e-mailem, přes 

Whats-upp nebo Messenger, všichni jsem se zlepšili v používání elektroniky:) 

Pracovní asistentka i paní účetní byli vždy ochotné k řešení situace, která 

právě nastala. 

 

HISTORIE A ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Organizace byla založena v roce 2013 s cílem a vizí zaměstnávat osoby se 

zdravotním hendikepem, především pak absolventy Základní a Praktické školy 

Svítání, kteří dlouhodobě nenalézají uplatnění na trhu práce.  

1.4.2016 byla založena knihařská a tiskařská dílna, která doplnila stávající činnosti 

v oblasti úklidu a kompletačních prací. 

Společnost je založena dle příslušných právních předpisů a dohledatelná včetně 

všech povinně zveřejňovaných dokumentů na WWW.JUSTICE.CZ. 

Správní rada: 

Mgr. Kanno Marta – předseda 

Chybová Renata – člen 

Kočišová Věra – člen 

 

Dozorčí rada: tříčlenný kontrolní orgán 

Statutární orgán: Mgr. Miluše Horská – ředitelka společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice/
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ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ROKU 2021 
 

V roce 2021 se podařilo uspět s několika sociálně podnikatelskými projekty, bohužel 

vlivem pandemie Covid  - 19 došlo také k mnoha omezením a problémům.  

Společnost Léthó, o.p.s. stále poskytuje náhradní plnění.  

V průběhu roku společnost Léthó, o.p.s. poskytovala služby v oblasti: 

• Kompletace, kde se naši znevýhodnění zaměstnanci dobře uplatní – jedná se 

především o kompletaci dřevěných hraček. Bohužel firma Lura pana L. Čápa  

ukončila činnost z důvodu úmrtí majitele, nově převzala činnost paní 

Nováková. Ve spolupráci pokračujeme, i když v menší intenzitě.   

• Tisk a knihařská práce – skládání, ohýbání apod. Pracovní asistent částí 
úvazku zabezpečuje náročnější knihařské práce – vazba knih apod.  

V oblasti tisku se podařilo realizovat několik významných zakázek: tisk a lepení 

dárkových tašek na víno, tisk stolních kalendářů, tisk a kompletace žákovských 

knížek pro ZŠ z Pardubického kraje a další.  

• Šití a opravy oděvů – došlo k omezení provozu šicí dílny z důvodu odchodu 

švadleny do důchodu. DPP švadlena na stáži z projektu KONEP ukončila na 

vlastní žádost 4/21. 

• Úklidové práce – realizujeme pravidelný úklid pro firmu Viafinance, formou 

docházení na pracoviště. 

• Vlastní produkty speciální pedagogiky: Logopedické hry. Ve spolupráci se 

Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. jsme přidali další nové 

produkty, a to : Hláskovník, HA HA Hru, Logopedická pexesa a také nově 

zajišťujeme prodej učebnic pro ZŠ a PŠ Svítání, které si zákazníci mohou 

zakoupit na e-shopu WWW.LETHO.CZ. Naši zaměstnanci realizují tisk a laminaci 

her a balení do krabic, také se podílejí na zasílání produktů zákazníkům.  

Nově byl přijat na 0,5 úvazek zaměstnanec na pomocné práce k e-shopu.  

• Podařilo se zpracovat business plán na další období 2022-2026. 

• Probíhají pravidelné e-mailingové kampaně na oslovování stávajících i nových 

zákazníků. 
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PROJEKTY V ROCE 2021 A VÝZNAMNÍ DÁRCI, PODPOROVATELÉ 
 

Léthó o.p.s. je vidět! 

Moc si vážíme dlouhodobé podpory Pardubického kraje v oblasti sociálního 
podnikání. Díky podpoře, jsme pořídili nové bannery - které již brzy najdete v centru 
Pardubic. Dále pracujeme na zlepšení našich marketingových aktivit a revidujeme 
business plán. Díky spolupráci se zástupci PK se také podařilo uspořádat v létě 
krásnou výstavu v prostorách krajského úřadu, tisková zpráva ZDE. 

 

V neposlední řádě, děkujeme za možnost se pravidelně vzdělávát v Akademii 
sociálního podnikání! 

 

 

 

https://www.letho.cz/nase-novinky/tiskova-zprava-vernisaz-28-6-2021/
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Práce lidí s hendikepem má smysl.  

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme mohli realizovat kurz akvarelu a trénink úklidových 
prací. Závěrem projektu byla výstava uspořádaná v prostorách krajského úřadu PK. 
Díky vytvořeným obrázkům jsme prodávali diář na rok 2022. Zpráva z výstavy viz 
příloha č. 1. : https://www.letho.cz/tisk-a-graficke-prace-2/diar-2022/ 

     

 

https://www.letho.cz/tisk-a-graficke-prace-2/diar-2022/
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Velmi si vážíme podpory společnosti ČEPS. Díky finančnímu daru jsme mohli v roce 
2021 nakoupit materiál a služby pro naši tvorbu v dílně.  

Práce lidí s hendikepem má smysl! 

 

 

Velmi si vážíme podpory společnosti GASCO HOLDING, s.r.o., která je naším 
stálým zákazníkem v oblasti tisku, ale také nás podporuje finančním darem. Ukázka 
PF 2022. 
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Velmi si vážíme podpory Základní školy a Praktické školy Svítání, o.p.s. 
Pardubice, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. V roce 2021 jsme v úspěšné 
spolupráci a uvedli společně na trh nové výrobky z oblasti logopedie. Nově také 
zajišťujeme prodej učebnic speciální pedagogiky. Poskytujeme služby v oblasti tisku 
a kompletací, také umožňujeme žákům ZŠ a PŠ Svítání realizovat u nás odbornou 
praxi.  

Fotodokumentace z odborné praxe 12/2021. 

    

 

 

Děkujeme za spolupráci také pracovníkům úřadu práce za pomoc při administraci 

dotací na podporu zřízených pracovních míst OZP, TZP a pracovních asistentů.  

 

Velmi děkujeme také za spolupráci a podporu neziskové organizaci Konep. 

 

 

Vážíme si spolupráce a podpory neziskové organizace Spolek podnikavých žen PK, 

za vzdělávání v podnikatelských činnostech prostřednictvím P-pink a Czechinvest 

Pardubice. 
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Děkujeme společnosti Shoptet za možnost rozvíjet e-shop za zvýhodněnou cenu pro 

neziskové organizace.  

 

ÚČAST NA AKCÍCH/TRZÍCH 
 

V roce 2021 bohužel bylo mnoho trhů omezeno. V letním období jsme se zúčastnili 

Pražského logopedického dne, v předvánoční době bylo možné zakoupit naše 

výrobky v Atriu AFI Palace Pardubice na stánku ZŠ a PŠ Svítání, která nám poskytla 

podporu. 

Zúčastnili jsme se řady on-line vzdělávání pro sociální podniky: Akademie sociálního 

podnikání PK.  

Doposud pokračujeme ve spolupráci s 3 komisními prodejnami. (Duhová Kočka 

Pardubice, Šance pro Tebe Chrudim z.s., Breakfastory s.r.o.Praha) Zde můžete najít 

naše výrobky.   
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FINANČNÍ SITUACE A HOSPODAŘENÍ 
 

V roce 2021 Léthó, o.p.s. hospodařila se ziskem, který je výsledkem dobré práce a 

nárůstu prodejů speciálně pedagogických výrobků (učebnice, logopedické pomůcky), 

také se podařilo realizovat rozvojové projekty, které nastartovaly další příležitosti 

v oblasti vlastních výrobků. 

Zisk dle rozhodnutí správní rady bude použit na financování dalšího rozvoje 

organizace 100%. 

Finanční situaci dokládá příloha č. 2: rozvaha a výsledovka za rok 2021. 

Veškeré dotace byly vyúčtovány v termínu dle příslušných pravidel, bez připomínek.  

 

VÝHLEDY 
 

Společnost chce pokračovat v poskytování služeb a v sociálním podnikání. V roce 

2022 bychom rádi více propagovali naše vlastní výrobky na našem webu. Snažíme 

se aktivně oslovovat zákazníky, prostřednictvím sociálních sítí a e-mail marketingu.  

Snažíme se také oslovit další případné donátory z řad významných firem v 

Pardubicích a okolí.  

V rámci dotačních příležitostí byl osloven ČEPS a.s., Nadace ČEZ, Nadace ČSOB, 

Pardubický kraj, Magistrát města Pardubice a další menší granty.  

Práce lidí s hendikepem má smysl!  
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KONTAKTY 
Fakturační adresa: 

Léthó, o.p.s. 

Na Rybníčkách 169 

533 01 Pardubice 

IČO: 2450283 

Nejsme plátci DPH, poskytujeme náhradní plnění. 

Spisová značka: O423 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

  

Bankovní spojení:  115-458040207/0100 Komerční banka 

Darovací účet:       115-4348820227/0100 Komerční banka 

Adresa provozovny: 

T-STRING Pardubice   1. patro          

Masarykovo náměstí 1484 

532 30 PARDUBICE 

Otvírací doba:      

  

Den  od  do 

Pondělí 7:00 14:30 

Úterý 7:00 14:30 

Středa 7:00 14:30 

Čtvrtek 7:00 14:30 

Pátek 7:00 14:30 

Sobota  Zavřeno 

Neděle Zavřeno 

 

www.letho.cz 

letho@letho.cz 

tel: 733 051 922 

tel: 466 714 133 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1:  Zpráva z výstavy 

Slavnostní zahájení výstavy Akvarel s Alčou. 
  

V Pardubicích dne 28. 6. 2021 

Dnes jsme měli to potěšení setkat se při slavnostním zahájení výstavy výtvarných 
prací slečny Aleny Čermákové, které vznikají v rámci projektu: Práce lidí s 
hendikepem má smysl. Vernisáž proběhla ve 4. patře KrÚ na Komenského nám. 
125 v Pardubicích, na tomto místě můžete vidět výstavu do 31. 7. 2021. Projekt, 
díky kterému obrázky vznikají podpořila Nadace ČEZ. 

Od prosince 2020 do 6 / 2021 Alenka pravidelně s lektorem malovala a učila se 

techniku akvarelu.  Výstava odráží výběr vzniklých děl. Některá díla jsou 
jednodušší - ze začátku kurzu , jiná jsou již složitější a odrážejí kombinovanou 
techniku akvarelu - tzv. mixed media, kdy se používá více druhů kreativních potřeb 
(akvarelový obrázek dotvořený fixou, pastelkou apod.).Obrázky jsou velmi pozitivní a 
určitě Vás osloví. 

Sociální podnik Léthó o.p.s. má v plánu použít grafiku na své výrobky, např. v 
podobě diáře, záložek, dárkových tašek apod. Tyto předměty můžete výhledově na 
konci roku 2021 zakoupit na webu www.letho.cz. Alenka Čermáková je absolventkou 
Základní a Praktické školy Svítání, o.p.s. Pardubice. Nyní pracuje v sociálním 
podniku Léthó, o.p.s., kde kompletuje dřevěné hračky a podílí se na chodu knihařské 
a tiskařské dílny. Díky projektu může rozvíjet své nadání. Děkujeme zástupcům PK 
za dlouhodobou podporu sociálního podnikání a možnost uspořádat výstavu v 
prostorách KrÚ. Zveme širokou veřejnost k návštěvě výstavy, která je volně přístupná 
v provozní době KrÚ.  

 
 

 

Příloha č. 2 Účetní závěrka (Výkaz ZZ 2021, Rozvaha 2021 a Příloha) 
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