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1 Identifikační údaje organizace 
Název: 365, o.p.s. 

Adresa: Staňkovská 378, Praha 9, 198 00 

IČO: 28931106 

Kontaktní osoba (ředitelka společnosti): Mgr. Marie Horáková (marie.horakova@365ops.cz) 

Telefon: 605 253 123 

Internetové stránky: www.365ops.cz 

 

2 Poslání organizace 
Poslání organizace 365, o.p.s. je definováno následujícími body: 

- podpora znevýhodněných osob v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření 

podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti – překonávání 

předsudků a bariér, 

- realizace programů a projektů zaměřených na oblast zaměstnání, dalšího vzdělávání a 

zvyšování informovanosti, podpora rovného přístupu k informacím a službám, 

- obhajování práv a zájmů znevýhodněných osob, individuální přístup, 

- účast a spolupráce na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů a 

systémových změn společenského prostředí v ČR, 

- působení na veřejnosti při prosazování rovného přístupu a tolerance ke 

znevýhodněným osobám prostřednictvím otevřené komunikace, 

- spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty, 

které sledují stejné, popř. obdobné cíle, 

- vytváření a rozvíjení vlastní hospodářské činnosti, získávání finančních zdrojů pro 

ekonomické zajištění své činnosti, 

- podpora a vytváření rovné a zodpovědné společnosti a  

- rozvoj a podpora individuální odpovědnosti jednotlivce. 
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Obecně prospěšná společnost 365, o. p. s. vznikla 13. července roku 2009. Podnětem pro 

založení společnosti byl neuspokojivý stav, který panuje v naší společnosti v souvislosti se 

začleňováním znevýhodněných osob do většinové společnosti. A to především v oblasti 

vzdělávání a zaměstnávání.  

Naším posláním je všestranně podporovat znevýhodněné osoby v dosahování jejich cílů – 

vytvářet tedy takové optimální podmínky, které by umožnily těmto osobám plnohodnotné 

sociální, zdravotní i pracovní začlenění do majoritní společnosti. Našich cílů budeme 

dosahovat uskutečňováním nejrůznějších programů a projektů, budeme obhajovat práva a 

zájmy znevýhodněných osob – a to ve spolupráci s vládními, nevládními, mezinárodními a 

jinými organizacemi, budeme vyvíjet vlastní hospodářskou činnost a mnoho dalšího. Věříme, 

že cíle naší společnosti dojdou svého naplnění. 

 

3 Poskytované služby 
Mezi poskytované služby patří  

- podpora znevýhodněných osob na trhu práce vytvářením pracovních míst,  

- podpora a realizace programů regionálního rozvoje,  

- podpora a propagace ekologicky šetrného přístupu k životu a prostředí a  

- profesionalizace a rozvoj jednotlivých činností. 

 

4 Orgány společnosti 
Správní rada – statutární orgán 

- Petra Kopecká, předsedkyně správní rady 

- Pavel Jícha, člen správní rady 

- Markéta Rejmanová, členka správní rady 

Ředitelkou společnosti 365, o.p.s. byla jmenována Mgr. Marie Horáková. 
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Dozorčí rada 

- Tomáš Hejsler, předseda dozorčí rady 

- Markéta Jarošová, členka dozorčí rady 

- Eva Šnáblová, členka dozorčí rady 

- Lenka Wienerová, členka dozorčí rady 

 

5 Události roku 2009 
Rok 2009 je pro společnost 365, o.p.s. rokem vzniku. Do obchodního rejstříku byla zapsána 

13. července. Během tohoto roku bylo nutné najít prostory, kde bude společnost fungovat, 

zformulovat poslání organizace, definovat cílové skupiny a udělat mnoho dalších věcí, 

souvisejících se založením organizace. 

V roce 2009 se také poprvé sešla správní a dozorčí rada. Správní rada se konala v červnu 

v budoucím sídle společnosti (Staňkovská 378, Praha 9) a jejím hlavním c bylo zvolení 

předsedy správní rady. Do této funkce byla zvolena Petra Kopecká. Jednání dozorčí rady 

proběhlo v srpnu v kavárně Blatouch (Americká ulice, Praha 2).  Během jednání byl zvolen za 

předsedu dozorčí rady Tomáš Hejsler. Dále se projednávalo personální zajištění vedení 

účetnictví a stavebních prací. Dalším bodem programu byl také výběr banky, u které bude 

veden bankovní účet společnosti. 
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6 Finanční zpráva 
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1 Identifikační údaje organizace


Název: 365, o.p.s.

Adresa: Staňkovská 378, Praha 9, 198 00


IČO: 28931106

Kontaktní osoba (ředitelka společnosti): Mgr. Marie Horáková (marie.horakova@365ops.cz)

Telefon: 605 253 123

Internetové stránky: www.365ops.cz

2 Poslání organizace

Poslání organizace 365, o.p.s. je definováno následujícími body:

· podpora znevýhodněných osob v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti – překonávání předsudků a bariér,


· realizace programů a projektů zaměřených na oblast zaměstnání, dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti, podpora rovného přístupu k informacím a službám,


· obhajování práv a zájmů znevýhodněných osob, individuální přístup,


· účast a spolupráce na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů a systémových změn společenského prostředí v ČR,


· působení na veřejnosti při prosazování rovného přístupu a tolerance ke znevýhodněným osobám prostřednictvím otevřené komunikace,


· spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty, které sledují stejné, popř. obdobné cíle,


· vytváření a rozvíjení vlastní hospodářské činnosti, získávání finančních zdrojů pro ekonomické zajištění své činnosti,


· podpora a vytváření rovné a zodpovědné společnosti a 

· rozvoj a podpora individuální odpovědnosti jednotlivce.


Obecně prospěšná společnost 365, o. p. s. vznikla 13. července roku 2009. Podnětem pro založení společnosti byl neuspokojivý stav, který panuje v naší společnosti v souvislosti se začleňováním znevýhodněných osob do většinové společnosti. A to především v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. 


Naším posláním je všestranně podporovat znevýhodněné osoby v dosahování jejich cílů – vytvářet tedy takové optimální podmínky, které by umožnily těmto osobám plnohodnotné sociální, zdravotní i pracovní začlenění do majoritní společnosti. Našich cílů budeme dosahovat uskutečňováním nejrůznějších programů a projektů, budeme obhajovat práva a zájmy znevýhodněných osob – a to ve spolupráci s vládními, nevládními, mezinárodními a jinými organizacemi, budeme vyvíjet vlastní hospodářskou činnost a mnoho dalšího. Věříme, že cíle naší společnosti dojdou svého naplnění.

3 Poskytované služby

Mezi poskytované služby patří 


· podpora znevýhodněných osob na trhu práce vytvářením pracovních míst, 


· podpora a realizace programů regionálního rozvoje, 


· podpora a propagace ekologicky šetrného přístupu k životu a prostředí a 

· profesionalizace a rozvoj jednotlivých činností.

4 Orgány společnosti

Správní rada – statutární orgán

· Petra Kopecká, předsedkyně správní rady


· Pavel Jícha, člen správní rady


· Markéta Rejmanová, členka správní rady


Ředitelkou společnosti 365, o.p.s. byla jmenována Mgr. Marie Horáková.

Dozorčí rada


· Tomáš Hejsler, předseda dozorčí rady


· Markéta Jarošová, členka dozorčí rady


· Eva Šnáblová, členka dozorčí rady


· Lenka Wienerová, členka dozorčí rady


5 Události roku 2009


Rok 2009 je pro společnost 365, o.p.s. rokem vzniku. Do obchodního rejstříku byla zapsána 13. července. Během tohoto roku bylo nutné najít prostory, kde bude společnost fungovat, zformulovat poslání organizace, definovat cílové skupiny a udělat mnoho dalších věcí, souvisejících se založením organizace.

V roce 2009 se také poprvé sešla správní a dozorčí rada. Správní rada se konala v červnu v budoucím sídle společnosti (Staňkovská 378, Praha 9) a jejím hlavním c bylo zvolení předsedy správní rady. Do této funkce byla zvolena Petra Kopecká. Jednání dozorčí rady proběhlo v srpnu v kavárně Blatouch (Americká ulice, Praha 2).  Během jednání byl zvolen za předsedu dozorčí rady Tomáš Hejsler. Dále se projednávalo personální zajištění vedení účetnictví a stavebních prací. Dalším bodem programu byl také výběr banky, u které bude veden bankovní účet společnosti.

6 Finanční zpráva
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