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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

-

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

-

Profesionalizace a rozvoj jednotlivých činností
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4 Orgány společnosti
Statutární orgán – ředitel
-

Marie Horáková

Správní rada
-

Jaroslav Winter, předseda správní rady

-

Věra Strnadová, členka správní rady

-

Petr Herian, člen správní rady

Dozorčí rada
-

Zdeněk Bumbálek, předseda dozorčí rady

-

Martin Novák, člen dozorčí rady

-

Dan Zwieb, člen dozorčí rady

Ke dni 31. 12. 2012 organizace 365, o. p. s. zaměstnávala celkem 27 fyzických osob, z toho
bylo 24 osob se zdravotním postižením.
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5 Projekty
Tichá kavárna
Projekt Tichá kavárna vznikl ve spolupráci společnosti 365, o. p. s.,
s neziskovou organizací APPN, o. s. (Agenturou pro neslyšící).
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 – a vynikající dorty.
Kavárna se nachází v Praze 8, v Burešově ulici 12 – nedaleko stanice metra Ládví. Její
otevírací doba je každý den od 14:00 do 22:00 hodin.
Kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a ukázat
sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se mohou s úspěchem
uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a
absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky.
Tichá kavárna se zároveň stala příjemným
místem pro vzájemné setkávání slyšících a
neslyšících. Neslyšící si zde mohou objednat ve
svém vlastním mateřském jazyce, potkat se
s přáteli. V Tiché kavárně probíhají výstavy
neslyšících umělců, například v září 2012 zde
vystavovala ukrajinská neslyšící malířka Galina
Ingulová, a konají se zde kulturní a vzdělávací akce pro neslyšící. Probíhají tu filmové
projekce s titulky, koncerty a divadelní akce tlumočené do znakového jazyka. Slyšící
veřejnosti tak Tichá kavárna nenásilně přibližuje svět neslyšících, jejich kulturu a znakový
jazyk. Nahlédnutí do světa neslyšících přináší nové zkušenosti a zážitky.
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Specifikem kavárny je mimo jiné také způsob
objednávání, který je již mezi pravidelnými
návštěvníky dobře známý. Na stole je hostům
k dispozici

zeleno-červený

váleček,

který

informuje obsluhu o tom, zda host má vše, co
potřebuje (váleček leží vodorovně na stole),
nebo zda si chce objednat (váleček je postaven
zeleným koncem vzhůru) či platit (červený konec směřuje vzhůru).
Provoz Tiché kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu je použit
výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře služeb pro neslyšící.

Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce
Tento mezinárodní projekt realizuje 365, o. p. s., ve spolupráci s německým partnerem,
společností Verbavoice. Cílem projektu je přenést k nám dosud chybějící nástroj podpory
neslyšících na trhu práce: online přepis a online tlumočení. Výstupem projektu, který byl
zahájen 1. prosince 2012 a bude ukončen 30. listopadu 2014, bude přenos a tvorba
metodických postupů online tlumočení a otestování uceleného centra online komunikace.
Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Zprávy pro neslyšící

Na podzim 2012 jsme na webových stránkách www.zpravy-pro-neslysici.cz spustili
pravidelný informační servis ve znakovém jazyce nazvaný Zprávy pro neslyšící. Aktuality
ze společenského i kulturního života našich i zahraničních neslyšících jsou zde prezentovány
několikrát týdně prostřednictvím videozpráv v českém znakovém jazyce se současným
překladem do českého jazyka. Zprávy se mezi neslyšícími těší stále větší oblibě. Představují
pro ně bezbariérový přístup k informacím a není proto divu, že návštěvnost stránek stále roste.
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6 Události a akce roku 2012
Tichá kavárna nabízela během roku 2012 bohatý kulturní program. Z událostí a akcí
vybíráme:
Pohádková sobota
V sobotu 14. ledna otevřela Tichá kavárna své
dveře pohádkám v podání divadelního souboru
Neslyším z Brna. Na příběhy ve znakovém jazyce,
které vyprávěla neslyšící herečka Petra Vaňurová,
se přišla podívat řada malých i velkých diváků.

Jak se malují obrazy
V úterý 14. února se Tichá kavárna na chvíli
změnila ve výtvarný ateliér, kurzy malování zde
totiž

představila

paní

Jana

Laštovičková

Grygarová. Přesvědčila zájemce o tom, že
namalovat obraz za jeden den zvládne opravdu
každý, aniž by měl zvláštní výtvarné nadání –
pomocí techniky malování Boba Rosse. Paní
malířka

také

věnovala

několik

obrazů

občanskému sdružení APPN. Výtěžek z jejich prodeje bude věnován na podporu Tiché
kavárny.
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Den loutek
V sobotu 10. března proběhlo v Tiché kavárně povídání o loutkách a jejich výrobě, ukázka
z loutkového představení a na mnoho dalšího. Hostem a průvodcem divadelním světem byla
Renáta Vosecká.

Kurz olejomalby
Dne 15. března se již podruhé mohli zájemci v Tiché
kavárně přesvědčit o tom, že i oni dokáží za jeden den
namalovat obraz olejovými barvami na plátno. Kurzem
provázela

opět

paní

malířka

Jana

Laštovičková

Grygarová, která stejně jako minule věnovala několik
svých obrazů na podporu Tiché kavárny.
Velikonoční tvoření
Ve středu 28. března proběhla v prostorách Tiché kavárny výroba velikonočních dekorací.
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Vernisáž obrazů malovaných ústy
V Tiché kavárně se v sobotu 14.
dubna konala vernisáž výstavy
pana Pavla Hejhala, který maluje
obrazy

ústy,

což

také

návštěvníkům vernisáže na místě
předvedl. Obrázek – logo kavárny,
Pavel

Hejhal

kavárně.

V

věnoval
rámci

Tiché

vernisáže

proběhla také prodejní výstava
výrobků Nakladatelství UMÚN, s. r. o., výtěžek z prodeje byl rovněž věnován na podporu
Tiché kavárny. Účastníkům akce v zaplněné
kavárně bylo zajištěno tlumočení do českého
znakového jazyka. Pavel Hejhal se účastníkům
vernisáže svěřil i se svým životním příběhem.
Po havárii, která ho mimo jiné zdravotní
komplikace na celý život upoutala na invalidní
vozík, mu právě malování vrátilo chuť do
života. Dnes má na svém kontě stovky krásných
obrázků.

Koncert pěveckého sboru Gabriel
Ve čtvrtek 31. května proběhl v Tiché kavárně
koncert pěveckého sboru Gabriel, přičemž si ve
sboru mohli zazpívat i posluchači, kteří nikdy
nezpívali, ale měli touhu a zájem si to zkusit.
Hudba byla tlumočena do českého znakového
jazyka.
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Firma roku 2011 – zaměstnavatel neslyšících
Agentura APPN vyhlásila celorepublikovou
soutěž o nejlepšího zaměstnavatele Neslyšících
a sluchově postižených osob. Nominovat firmy
mohli

samotní

Neslyšící

nebo

sluchově

postižení. Vyhlášení Firmy roku 2011 proběhlo
na webových stránkách APPN a cena nejlepšímu
zaměstnavateli byla předána 14. června v Tiché
kavárně.
Dědova hůl 2012

Dne 16. června uvedla Tichá kavárna Benefiční golfový
turnaj v Praze 8 – Ládví.

Farmářské trhy v Karlíně
Tichá kavárna se s programem „Buď si sám sobě
šéfcukrářem“ prezentovala 25. srpna na farmářských trzích
v Karlíně. Zájemci si mohli složit vlastní palačinku z 12
různých ingrediencí.
Zažít město jinak aneb Sousedský piknik
V sobotu 22. září zorganizovala Tichá kavárna akci
s názvem Zažít město jinak. Před Tichou kavárnou se sešli
lidé, kteří přinesli ochutnat ostatním své doma dělané
dobroty.
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Kino
Tichá kavárna se od podzimu stala místem středečních promítání filmů, jako jsou např.:
Děcka jsou v pohodě (26. září.), Pozemšťané, koho budete volit? (7. listopadu), Největší přání
(14. listopadu), Exponát roku 1827 (28. listopadu), Občan K. (5. prosince).
Komiksová dílna pro děti
Od 29. září do 14. října mohli návštěvníci Tiché kavárny, ale i kolemjdoucí sledovat seriál
akčního komiksu o Puč Melounovi a o Lišákovi a Myšouně, který měl souhrnný název
Komiks DELete. Byl nakreslený na oknech Tiché kavárny. Autorkou komiksu byla Jana
Šternová. Současně Jana připravila i workshop komiksu, kde si mohl každý vyzkoušet, jak
se skládá příběh z jednotlivých okének.

Workshop kresby
Aleš Smrkovský, student Akademie výtvarného umění, si v Tiché kavárně připravil v pátek
5. října pro zájemce workshop kresby. Účastníci si zkusili, jak může kresba fungovat jako
komunikační médium, mohli si zkusit dorozumět se navzájem skrze kresbu bez použití
slovního vyjádření. V závěru pak společně zpracovali velkou kresbu na určité téma, někteří
se pustili do individuálních menších kreseb.
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Kabaret na konci světa aneb Výprodej komediantů
V úterý 16. října představil divadelní spolek
hereček a herců s mentálním handicapem
s názvem Divadlo Inventura jedno ze svých
představení v Tiché kavárně. V rámci akce
bylo

zajištěno

tlumočení

do

českého

znakového jazyka.

Halloween: Strašidýlkový mejdan
Pro děti a rodiče byla 31. října v Tiché kavárně připravena strašidelná akce, na které si mohli
účastníci zasoutěžit o originální ceny, byly přichystány hry ve znakovém jazyce s neslyšícími,
servírovalo se strašidýlkové menu a k vidění byly i svítící strašidelné dýně.

Joy of Sound: hudebně terapeutický workshop
Na začátku listopadu hostila Tichá kavárna anglickou skupinu vokalistů Joy of Sound. Tato
hudební organizace zde představila koncept hudební terapie, nechala zájemce, aby
si vyzkoušeli, co tato terapie obnáší, a zjistili, jak pomáhá mentálně handicapovaným v
komunikaci.

365, o. p. s., Staňkovská 378, Praha 9, 198 00, www.365ops.cz

14

Jednoleté výročí Tiché kavárny
V listopadu

2012

oslavila

Tichá

kavárna svůj první rok existence. Při
této příležitosti poctila kavárnu svou
přítomností paní místostarostka Prahy
8 paní Mgr. Vladimíra Ludková.
Během oslavy byla také zahájena
prodejní výstava Emmy Srncové. Část
výtěžku z prodeje bude použita na
další provoz Tiché kavárny.
Vánoční akce pro děti
Tichá kavárna uspořádala v prosinci dvě Vánoční akce pro děti, jednalo se o Mikulášskou
besídku a o Vánoční živě ilustrovanou pohádku Narodil se Ládví pán.
Koncert Střídmí Klusáci V Kulisách Višní
Dne 20. prosince se v Tiché kavárně konal koncert indie-folkové kapely Střídmí Klusáci.
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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 2012
Osobní náklady celkem
Služby
Spotřebované nákupy celkem
Ostatní náklady, daně, příspěvky
Náklady celkem

Výnosy za rok 2012
Dotace z veřejných zdrojů
Tržby za vlastní výkony
Přijaté příspěvky celkem
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

2 745 255
109 904
774 245
125 409
3 754 813

28 665
1 643 888
123 000
1 940 958
3 736 511
-18 302

Uvedené údaje jsou v Kč.
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