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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 společnosti 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 dne 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. je Mgr. Marie Horáková.
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Dozorčí rada
-

David Kozák, předseda dozorčí rady

-

Markéta Jarošová, členka dozorčí rady

-

Eva Šnáblová, členka dozorčí rady

-

Lenka Wienerová, členka dozorčí rady

5 Projekty

Tichá kavárna
Projekt Tichá kavárna vznikl ve spolupráci společnosti 365, o.p.s.
s neziskovou organizací APPN, o. s. (Agentura pro neslyšící).
Společným posláním obou organizací je pomoci neslyšícím občanům
se začleněním do většinové slyšící společnosti – a to především
v oblasti pracovního uplatnění. A právě otevření kavárny s neslyšící
obsluhou – první svého druhu v Praze – je jedním z naplněných cílů.
Tichá kavárna byla otevřena 10. listopadu 2011. Jedná se o kavárnu s neslyšící obsluhou
(první svého druhu v Praze). Kavárna je nekuřácká, bezbariérová a její součástí je také dětský
koutek. Do její nabídky patří nejen káva či čokoláda ale také místní speciality – sladké a slané
palačinky.
Kavárna se nachází v Praze 8, v Burešově ulici 12 – nedaleko stanice metra Ládví. Její
otvírací doba je každý den od 14 do 22 hodin.
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Provoz Tiché kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu je použit
výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře služeb pro neslyšící.

6 Události roku 2011

Změna v dozorčí radě
V červnu 2011 odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady Tomáš Hejsler, na jeho místo
byl zvolen David Kozák.

Otevření jídelny pro seniory
V úterý 1. 11. 2011 bylo poprvé umožněno veřejnosti nahlédnout do prostorů nové kavárny
nacházející se v blízkosti stanice metra Ládví. Ten den se konalo slavnostní otevření
bezbariérové jídelny pro klienty pečovatelské služby Prahy 8. Jídelna se nachází v přízemí
domu s pečovatelskou službou a o své prostory se dělí právě s Tichou kavárnou, která jako
první v Praze zaměstnává neslyšící obsluhu. Jídelna je pro své klienty otevřena v poledních
hodinách, zatímco hodiny odpolední a večerní jsou vyhrazeny provozu kavárny.
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Slavnostního zahájení provozu jídelny se mimo jiné zúčastnili: Ing. Jiří Janků – starosta
Městské části Prahy 8, Mgr. Vladimíra Ludková – zástupkyně starosty Městské části Prahy 8,
Petra Holá – vedoucí Centra aktivizačních programů pro seniory a Mgr. Marie Horáková –
ředitelka APPN, o. s. (Agentury pro neslyšící).

Tichá kavárna
Během roku 2011 proběhly všechny nutné přípravy k otevření Tiché kavárny – vyjednávání o
používání prostor, příprava prostor, návrh a vybrání loga, nákup vybavení kavárny a mnohé
další.
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Slavnostně otevřena byla Tichá kavárna ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 18.00 hodin. Do nově
otevřené kavárny v ten večer přišlo mnoho slyšících i neslyšících hostů, aby společně popřáli
kavárně mnoho úspěchů a spokojených zákazníků. Po úvodním proslovu ředitelky společnosti
APPN, o. s. Marie Horákové, promluvila zástupkyně Městské části Prahy 8 paní Vladimíra
Ludková. Umělecký zážitek zprostředkoval Josef Sergej Bovkun přednesem básně ve
znakovém jazyce. Poté už byl ponechán prostor volné zábavě. O den později, na magické
datum 11. 11. 2011 byla kavárna oficiálně otevřena veřejnosti.
Projekt Tiché kavárny vznikl za podpory MČ Prahy 8, zejména paní Mgr. Vladimíry
Ludkové, a vstřícnosti mnoha lidí a subjektů, kterým tímto děkujeme.

Kalendář Tichý svět
Kalendář Tichý svět 2012 vznikl pod záštitou české herečky Kláry Issové
u příležitosti slavnostního otevření Tiché kavárny. Posláním kalendáře je
upozornit na tichý svět plný překážek, ve kterém žijí neslyšící své životy
uprostřed světa slyšících. V kalendáři naleznete originální fotografie 12
krásných ženských hereckých osobností, které v roli modelek podpořily
vznik kalendáře a činnost APPN, o. s. Prostředky z prodeje kalendářů
jsou určeny na zmírňování bariér mezi slyšícími a neslyšícími.
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Kalendář fotil Tomáš Beran a Dušan Martinček. Modelky, které se
projektu zúčastnily, jsou Jitka Čvančarová, Kristýna Fuitová, Klára
Issová, Ivana Jirešová, Eva Kodešová, Jana Krausová, Kristýna Leichtová,
Jana Plodková, Linda Rybová, Barbora Seidlová, Jana Stryková a Hana
Vágnerová.

Návštěva primátora
Jedním z těch, kdo navštívil naši Tichou kavárnu, byl také pan primátor hlavního města
Prahy, MUDr. Bohuslav Svoboda. Přijal naše pozvání, a osobně se tak přesvědčil o tom, jak
to v nově otevřené kavárně „šlape“. Pan primátor si vyzkoušel způsob objednání a
komunikaci s neslyšící obsluhou a nešetřil slovy chvály.

Aukce obrazů
Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se prostory Tiché kavárny v podvečerních hodinách proměnily ve
výstavní a aukční síň. Ten večer tady totiž proběhla dobročinná aukce obrazů neslyšící
ukrajinské malířky Galiny Ingulové.
Umělecký styl této výtvarnice je snadno rozpoznatelný – obrazy
rozzářené výraznými barvami, geometrické tvary a spirály nenásilně
vkomponované do celku obrazu a jakási zvláštní snovost jejich témat –
to jsou klíčové atributy tvorby Galiny Ingulové. Odkaz k tomuto stylu
naleznete i v poetických pojmenováních jejich obrazů: Planeta Ingula –
Osamělá plachetnice, Víla na planetě Ingula, Letní kavárna na planetě
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Ingula – to jen výčet několika mála z nich.
Galina Ingulová do České republiky nepřivezla svá díla poprvé – letos měli příznivci možnost
zhlédnout její díla ve vstupní hale Úřadu městské části Prahy 8 – a to v období od 17. října do
16. listopadu.
Na čtvrteční aukci obrazů zavítalo třicet
zájemců, na které kromě uměleckých zážitků
čekaly také zážitky gurmánské. K ochutnání
byly připraveny nové speciality kavárny –
netradiční druhy pomazánek, chutné chlebíčky a
jednohubky a mnoho dalšího. Po úvodním
projevu místostarostky Městské části Prahy 8,
Mgr. Vladimíry Ludkové, se přistoupilo k samotné dražbě obrazů. Do aukce bylo poskytnuto
10 obrazů. Dražba dopadla nadmíru úspěšně – podařilo se prodat celkem 5 obrazů. Získané
finanční prostředky budou použity na podporu činnosti Tiché kavárny a také podporu Online
tlumočnické služby.
Věříme, že po skončení aukce obrazů odcházeli spokojeně domů nejen noví majitelé
překrásných obrazů, ale i ostatní návštěvníci této akce. Ti již jistě netrpělivě očekávají, jaká
díla přiveze Galina Ingulová do České republiky příští rok.
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7 Partneři, dárci a sponzoři
Mezi partnery Tiché kavárny patří:

Dále Tichou kavárnu podpořili:
Pavel Jícha
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8 Finanční zpráva

Náklady za rok 2011
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Celkem

Výnosy za rok 2011
Tržby za vlastní výkony
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Celkem
Hospodářský výsledek

264 674
146 558
232 370
1 200
3 236
648 038

197 144
5
13 000
275 800
485 949
-162 089

Uvedené údaje jsou v Kč.
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