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Identifikační údaje společnosti
Název organizace: Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.
Sídlo organizace: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
Provozní adresa: Podolská 322/21, Praha 4, 140 00
Organizační forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 28931106
DIČ: CZ28931106
Číslo účtu: 4694066001/5500 Raiffeisen Bank
Statutární zástupce: Mgr. Marie Horáková
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Horáková
E-mail: 365@tichysvet.cz;
Tel./SMS: 605 253 123
Internetové stránky: www.tichysvetchranenapracoviste.cz
Naše poslání
Posláním společnosti Tichý svět – chráněná pracoviště je podpora znevýhodněných osob v oblasti zaměstnávání a vzdělávání
a vytváření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní
začlenění do společnosti. Realizujeme programy a projekty
zaměřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání a zvyšování
informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím a službám. Obhajujeme práva a zájmy znevýhodněných osob, rozvíjíme
a podporujeme i individuální odpovědnost jednotlivců.
Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získáváme
finanční zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit. K 31.
prosinci 2015 společnost zaměstnávala 42 osob, z toho 11 slyšících
a 31 neslyšících.
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Orgány společnosti
Marie Horáková 		
Daniela Sládková		
Daniela Nová 		
Jan Sládek			
Stanislava Krčková 		
Petr Vraný 			
Dan Zwieb 			

ředitelka (statutární zástupce)
předsedkyně správní rady
členka správní rady
člen správní rady
předsedkyně dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Mezi poskytované služby patří:
- podpora znevýhodněných osob na trhu práce vytvářením
pracovních míst,
- odborné sociální poradenství,
- podpora a realizace programů regionálního rozvoje,
- podpora a propagace ekologicky šetrného přístupu k životu
a prostředí,
- profesionalizace a rozvoj jednotlivých činností a rozvoj systému
v oblasti těchto činností,
- poskytujeme náhradní plnění, které je jedním ze tří způsobů,
jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (OZP) v povinném podílu 4 procenta k celkovému
počtu zaměstnanců (platí pro zaměstnavatele s více než 25
zaměstnanci),
- nabízíme tréninková pracovní místa, která umožňují znevýhodněným lidem získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti
a návyky a připravit je na budoucí zaměstnání na otevřeném pracovním trhu.
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Z našich projektů a akcí
Projekt Nová práce propojil svět vozíčkářů a neslyšících
Dvouletý projekt „Nová práce!“ byl zaměřen na vzdělávání lidí
s tělesným handicapem pro pozici online tlumočníků znakového
jazyka a neslyšících pro pozici jazykových poradců. Uskutečnil se
ve Středočeském, Jihočeském, Královéhradeckém a Plzeňském
kraji. V jeho úvodu bylo vybráno pět zájemců z řad vozíčkářů,
ke kterým byli přiřazeni jejich neslyšící kolegové v rolích jazykových
a kulturních poradců. Všichni účastníci projektu prošli vzdělávacím
kurzem v rámci dílčích seminářů a od května 2014 byli postupně
zaměstnáváni na svých pracovních pozicích.
Pět tělesně postižených účastnic úspěšně absolvovalo vzdělávací i pracovní část projektu a z osmi zúčastněných neslyšících
jich projekt dokončilo šest. V rámci regionů byla naplněna účast
ve třech krajích: Jihočeském – dva budoucí online tlumočníci
a dva jazykoví poradci, Středočeském – dva budoucí online
tlumočníci a jeden jazykový poradce a v Královéhradeckém kraji –
jeden budoucí online tlumočník a tři jazykoví poradci.
Účastníci projektu měli možnost seznámit se s bariérami těch druhých a nazírat na svět úhlem jejich pohledu. Vozíčkáři i neslyšící
se společně vzdělávali a navazovali přirozené přátelské vztahy jak
v průběhu vzdělávání a společných volnočasových aktivit, tak
i během samotné práce, která byla zajímavá a kvalifikovaná.
Projekt probíhal od dubna 2013 do konce března 2015, ve spolupráci se sdružením CZEPA. Největší dopad měl na zástupce
cílové skupiny, kteří po absolvování vzdělávací části získali praktické zkušenosti a našli reálné uplatnění na trhu práce. Projektem
úspěšně prošlo 11 účastníků.
Projekt probíhal za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU)
a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Začleňování neslyšících na trh práce
V únoru 2015 jsme zahájili projekt „Začleňování neslyšících na trh
práce“. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit postavení osob se sluchovým postižením na trhu práce. V rámci projektu proběhla odborná
školení, tematicky zaměřená na jednotlivé pracovní pozice, například pracovník kavárny, pekárny, lektor znakového jazyka, pracovník zpráv ve znakovém jazyce. Všichni účastníci projektu byli také
proškoleni ohledně správného sestavení životopisu a motivačního
dopisu, přípravy na pracovní pohovor a sebeprezentace. Po ukončení teoretické části absolvovaných vzdělávacích aktivit vytvořil
žadatel dotace tréninková pracovní místa pro deset účastníků – pro
2 osoby v kavárně, pekárně a zprávách a pro 4 osoby v lektorském
týmu. Tréninková pracovní místa byla placená. Účastníci projektu měli možnost ověřit si a prohloubit své dovednosti v reálném
prostředí u organizace Tichý svět po dobu šesti měsíců. Projekt
skončil 31. října 2015.
Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci
Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).
Každý máme stejnou šanci – i neslyšící pracují
V říjnu 2014 jsme zahájili projekt „Každý máme stejnou šanci
– i neslyšící pracují“. Jeho cílem bylo pomoci neslyšícím v Moravskoslezském kraji zorientovat se na místním trhu práce, podpořit
jejich pracovní motivaci a poradit jim, jak nalézt uspokojivé zaměstnání. Především jsme chtěli pomoci konkrétním neslyšícím a finančně
přispět firmám, které je zaměstnají. Podařilo se nám zaměstnat osm
neslyšících v Moravskoslezském kraji. Podle dostupných informací
tito lidé i nadále pracují a místní firmy projevují stále větší zájem
o to, zaměstnávat neslyšící a spolupracovat s Tichým světem.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Neslyšící pracují, kde slyšící znakují
Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin, která se hůře uplatňuje na trhu práce. Pro neslyšící to platí dvojnásob. Tento problém
se Tichý svět rozhodl řešit prostřednictvím evropského projektu
s neobvyklým názvem „Neslyšící pracují, kde slyšící znakují“.
Cílem bylo zaměstnat neslyšící absolventy středních škol v mimopražských oblastech, kde se nacházejí významné školy pro neslyšící
(Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj).
Projekt odstartoval v listopadu roku 2014. Tichý svět vyškolil šestnáct klíčových pracovníků vybraných firem, tzv. mentorů, v komunikaci s neslyšícími a v základech českého znakového jazyka.
Současně s tím probíhala adaptace sluchově postižených zaměstnanců na jejich pracovištích. V novém pracovním prostředí jim
pomáhali jak mentoři, tak regionální poradci Tichého světa, kteří
vzájemně spolupracovali.
Jednou ze spolupracujících společností byla také Alza.cz, která
v brněnské pobočce zaměstnala dva neslyšící na skladnické pozici.
Podobně jako v Alze.cz probíhala spolupráce i v dalších sedmi firmách (Holiday Inn Brno, TB3 distribution, HANZA SPORT plus, DM
Services, Coworking Services, Dolce Vita a Rozvoz obědů).
Kromě zajištění pracovního uplatnění pro osm neslyšících byl dalším důležitým výstupem projektu také vytvořený videoslovník českého znakového jazyka z pracovního prostředí. Poslouží i dalším
firmám, které budou chtít ve svých řadách přivítat neslyšící pracovníky – při práci je sice není slyšet, zato jsou vidět jejich výsledky.
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu ČR.
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Tiché zprávy
Na sklonku roku 2012 byl zahájen provoz internetových zpráv
na serveru Tichezpravy.cz. Aktuality ze společenského a kulturního
života neslyšících prezentují naši redaktoři prostřednictvím videozpráv ve znakovém jazyce se současným překladem do českého
jazyka, a to pětkrát týdně. Zprávy se mezi neslyšícími těší stále
větší oblibě. Největší návštěvnost je od pondělí do pátku od 14
do 22 hodin. Průměrná měsíční návštěvnost byla přes 12 tisíc
lidí. Stránky však využívají i slyšící – s ohledem na bilingvní charakter zpráv plní tento informační server také osvětovou funkci. V roce 2015 přinesl tým neslyšících redaktorů
opět řadu zajímavých reportáží, rozhovorů a informací nejen
o světě neslyšících, ale i o společenských a sportovních událostech doma i v zahraničí. K nejsledovanějším patřila bezpochyby 18.
zimní deaflympiáda neslyšících v Rusku, ze které si naše neslyšící
výprava přivezla domů šest medailí.

Kurzy znakového jazyka
Po celý rok 2015 s výjimkou letních prázdnin probíhaly v Praze
a na některých dalších pobočkách společnosti Tichý svět kurzy znakového jazyka vedené našimi neslyšícími lektory. Jednu skupinu
frekventantů tvořili zaměstnanci Tichého světa, v dalších se vzdělávali sociální pracovníci (např. v Mostě a Ústí n. Labem), zdravotníci
(např. dvacítka zdravotních sester z Krajské nemocnice Liberec),
pracovníci různých firem (např. v brněnské Alze) či široká veřejnost.
Studenti mohou během kurzů využívat i e-learning, který jsme pro
ně vytvořili. Počet frekventantů našich kurzů již překročil devadesátku – a znakování jim jde pěkně „od ruky“. Přejeme jim mnoho
zdaru!
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Neslyšící švadlena
V roce 2015 jsme na chráněném pracovním místě zaměstnávali
švadlenu. Za celý rok jsme se aktivně účastnili různých jarmarků,
setkání a tematických trhů. Naše švadlena ušila 120 kuřátek, 200
králíků, 50 vánočních stromečků a spoustu dalších krásných výrobků.

Tichá kavárna se má k světu
Ve spolupráci organizací Tichý svět a Tichý svět – chráněná pracoviště byla založena Tichá kavárna, první pražská kavárna s neslyšící obsluhou. Slavnostní zahájení provozu se konalo 11. 11. 2011.
Kavárna je bezbariérová, nekuřácká a nachází se uprostřed sídliště.
Její součástí je Tichá pekárna, v níž pracují neslyšící pekařky. Lze si
zde objednat dort na přání, ale vybrat si můžete i z široké nabídky
třiceti sladkých a sedmi slaných dortů. Tichá kavárna nabízí také
catering. Konají se v ní výstavy, koncerty a jiné kulturní a vzdělávací
akce, některé tlumočené do znakového jazyka. V kavárně pracují
neslyšící na pozicích barmanů a jiných pracovníků. Ročně zaměstná
pět neslyšících pracovníků v kavárně a pět v pekárně.
Tichá kavárna prošla v roce 2015 rekonstrukcí, včetně dětského
koutku. Ten jsme vylepšili díky finančnímu příspěvku od společnosti
Průmstav. S porotou jsme se sešli osobně u nás v kavárně. Náš
záměr setkávání slyšících a neslyšících dětí na porotce velice zapůsobil. Pro konkrétní spolupráci jsme získali nadějnou produktovou
designérku Terezu Oršulíkovou a ta nám dětský koutek navrhla.
Realizace se poté ujal Karel Oršulík a vše dopadlo k naší stoprocentní spokojenosti. Tichá kavárna je tedy nyní hrdým majitelem
originálního dětského koutku, který zapadá do designu celé nově
zrekonstruované kavárny. Slouží dětem nejen pro hru, ale také jako
prostor pro pořádání divadelních představení ve znakovém jazyce
apod.
Finanční příspěvek od Nadačního fondu společnosti GSK nám zase
poskytl možnost doplnit pekárnu a kavárnu potřebným vybavením.
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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.
Tichá kavárna
Burešova 1151/12, Praha 8, otevírací doba: Po – Ne 13.00 – 21.00
Rezervace kavárny:
Petr Šamánek, provoz@tichakavarna.cz, tel.: 739 245 270
Objednávky dortů:
Nicol Škorpilová, nicola.skorpilova@tichysvet.cz, tel.: 725 451 856

Posvítili jsme si na ticho
Společnost Tichý svět oslavila již potřetí Mezinárodní den mateřského jazyka akcí Znakuji, tedy jsem. V sobotu 21. února se začaly
od 16 hodin do okolí Tiché kavárny u metra Ládví scházet rodiny
s dětmi. Zasoutěžit si a zažít na vlastní kůži jedinečnou slavnost světel přišlo asi osmdesát návštěvníků. Slyšící i neslyšící děti si užívaly
soutěže na pěti stanovištích, spolu s dospělými pak bohatý doprovodný program, k němuž patřila ohnivá a bubenická show skupiny
Tribo fuego, koncert šansoniérky Markéty Bínové a umělecky tlumočené hudební vystoupení kapely Çava.
Znakový jazyk je krásný a jedinečný komunikační prostředek, který
je mateřským jazykem neslyšících – užívat si ho však mohou všichni!
O tom se přesvědčili malí i velcí návštěvníci kavárny, kteří si na slavnosti hravou formou osvojili několik základních znaků. A protože
se mezitím setmělo, pěkně jsme jim na ticho posvítili – svíčkami,
otevřeným ohněm a jinými světýlky. Celý program probíhal v českém i znakovém jazyce. Úspěšní malí soutěžící získali jako odměnu
horký džusík a na památku svítící dárek a odznáček s logem akce.
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Soutěžili jsme na Gastru Hradec
Vedoucí pekárny Nicola Škorpilová se 9. dubna 2015 za Tichou
kavárnu zúčastnila jubilejního 20. ročníku soutěže Gastro Hradec
Vitana Cup 2015, kde své kuchařské a cukrářské umění prezentovaly desítky soutěžících z České republiky i ze zahraničí. Nicola
navzdory svému mládí soutěžila v kategorii Cukrář senior se dvěma
slavnostními dorty, za které nakonec získala čestné uznání poroty. Akce měla tradičně obrovskou návštěvnost, hojnou účast soutěžících a velkou mediální sledovanost. „Parádně jsem si to užila
a načerpala spoustu dortíkových inspirací! Za rok se snad poštěstí
i nějaká ta medaile, i když z čestného uznání mám také obrovskou
radost,“ popsala své zážitky Nicola. Moc gratulujeme!
Na Veletrojce jsme nemohli chybět
Ve čtvrtek 11. června se naše Tichá kavárna zúčastnila Veletrojky.
Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3, který probíhal
v odpoledních hodinách na náměstí Jiřího z Poděbrad, nabídl
účastníkům kromě tradičního představení neziskovek na stáncích
také bohatý kulturní a osvětový program. Vystoupily zde taneční a hudební skupiny i divadelní spolky. Pro děti byly připraveny
zábavné tvůrčí dílny, hry, nechybělo ani čtení pohádek nebo
ukázka tréninku paměti pro seniory. Před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně se to už od 14 hodin hemžilo lidmi.
Na stánku jsme nabízeli mimo jiné kávu a k ní výborné
záviny a koláče. V horkém počasí přišly kolemjdoucím k chuti i vynikající ovocné limonády. Jahodová zachutnala i moderátorovi Veletrojky, a tak se naší kavárně dostalo veřejné pochvaly a podpory – přímo z pódia. V konkurenci mnoha
dalších stánků s občerstvením, které byly roztroušeny
po celém prostranství před kostelem, se naše kavárna statečně
držela!
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Kulturní život v kavárně
Tichá kavárna slouží také jako prostor pro pořádání nejrůznějších
kulturních akcí. V roce 2015 se zde například každý měsíc uskutečnila výstava obrazů, fotografií nebo jiných děl. Přivítali jsme umělce
se zdravotním handicapem, ale i bez něj. V květnu byla k vidění
putovní expozice Klubu přátel červenobílé hole, kterou se organizace snaží upozornit veřejnost na problematiku hluchoslepoty
a na život lidí s tímto vážným postižením. Na výstavních panelech
poskytla návštěvníkům informace o komunikačních prostředcích
hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích poskytujících služby takto handicapovaným lidem a především o činnosti
Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové
aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Součástí výstavy byly
výrobky hluchoslepých klientů a fotografie z a kcí K lubu. Dalšími
loňskými vystavujícími byli například fotograf Václav Rybář, krajinářka Markéta Černá a jiní.
V kavárně je také zájem o hudební pořady všeho druhu. Několikrát jsme u nás přivítali jazzově-swingovou kapelu Retro Projekt,
vystupoval i komorní soubor La Gostiqua, s repertoárem autorů
vážné hudby od 19. do 21. století, a další hudebníci. Oblíbené jsou
i přednášky, některé tlumočené do znakového jazyka nebo prezentované přímo ve znakovém jazyce. Svou knihu Dítě se sluchovým
postižením v MŠ a ZŠ u nás pokřtila doktorka Iva Jungwirthová,
o problémech současné rodiny přednášela Soňa Hermochová.
V roce 2015 kavárna oslavila svoje čtvrté narozeniny. Přejeme jí
mnoho úspěchů do dalších let a spoustu spokojených hostů!
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Sprejování před Tichou kavárnou
Malí sprejeři si mohli ve středu 24. června před Tichou kavárnou
na sídlišti v Ládví legálně a pod dohledem dospělých dosyta
vyzkoušet techniku graffiti a veřejně prezentovat své umělecké
vlohy. Plochu ke sprejování jsme vytvořili snadno – stačila jednoduchá kovová konstrukce obalená několika vrstvami igelitu. Komu
pro street art chyběly vlastní nápady, mohl použít připravené
šablony. Výběr šablon i sprejů byl skutečně veliký, nechyběly ani
gumové rukavice k ochraně před barvami. Nádherné syté odstíny,
do nichž se opíralo odpolední slunce, rozzářily prostranství před
Tichou kavárnou a lákaly kolemjdoucí, aby si street art také vyzkoušeli. Netradiční výtvarná technika inspirovala i mnohé dospělé,
a tak se za hudebního doprovodu dýdžejů „vyřádili“ nejen malí,
ale i velcí sprejeři.
Workshop legálního streetartu uskutečnil Tichý svět v rámci projektu
Umění znaků pro děti, který podpořila Nadace O2 díky programu
Pomozte své komunitě.
Osobnosti sázely bylinky před kavárnou
Velkou proměnou prošla zahrádka naší Tiché kavárny. O její zútulnění se ve čtvrtek 30. července postarala řada známých umělců.
Pod vedením profesionálního zahradníka Lukáše Hodáně z květinářství Kytku.cz osázeli prostor před kavárnou mátou, meduňkou,
bazalkou, rozmarýnem aj. Osobnosti se zahradnické role zhostily
na výbornou a pomohly nevzhledné záhony proměnit na svěží
bylinkovou zahrádku. Poslouží návštěvníkům nejen pro potěchu
oka, ale kavárenští hosté budou moct ocenit čerstvou chuť bylin
v nápojích, i cukrářských výrobcích Tiché pekárny. Ruku k dílu
v rolích zahradníků přiložili: herečky Michaela Dolinová, Bára Štěpánová, Lenka Zahradnická a Alena Mihulová, tanečnice Markéta
Šandová, zpěvák Petr Kutheil a malíř Václav Florian.
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Koláže pomohly Tiché kavárně
Známé osobnosti si 27. srpna odpoledne vyzkoušely v hotelu
Hilton Old Prague Town techniku koláže. Vyrobit si vlastní umělecké
dílko z výstřižků papíru a pomoci tak neslyšícím přišla Kateřina
Herčíková, Michaela Dolinová, Štěpánka Duchková, Lenka Zahradnická, Bára Štěpánová, Kamila Špráchalová a Václav Florian. Pod
vedením výtvarnice Jitky Kopejtkové všichni rozehráli svou fantazii
a společně s několika neslyšícími vytvořili pestrobarevné originální
kompozice. Na jaře roku 2016 proběhla aukce těchto děl v hotelu
Hilton Prague Old Town. Výtěžek byl věnován Tiché kavárně.
Tiché snídaně
Ve spolupráci se společností Tichý svět jsme 16. září uspořádali
první z řady charitativních snídaní. Posnídali s námi zaměstnanci Pražské energetiky. Tři stovky snídaňových balíčků s pečivem
z Tiché kavárny doplněných o nápoje Relax jsme před sídlem
PRE v Praze 10 – Vršovicích rozprodali během necelých tří hodin.
Děkujeme!
Vánoční bazar rozjitřil naše smysly
Desátého prosince jsme v Tiché kavárně uspořádali vánoční bazar.
Odpoledne plné světel a vůní rozjitřilo smysly všech návštěvníků.
Oku lahodily třpytivé svícny, adventní věnce, ale i přívěsky zdobené kamínky, v kavárně voněla ručně vyráběná mýdla s motivy víl,
skřítků a květin. Originální šité hračky šly z ruky do ruky, největší
zájem byl samozřejmě o „sezonní“ zboží, tj. o sněhuláky. Svými
výrobky se v kavárně prezentovaly tři neziskové organizace (Bona,
Dobromysl a Dílny tvořivosti) a samozřejmě náš Tichý svět. Akci
podpořilo Nakladatelství ÚMUN a květinářství kytku.cz. Zboží se prodalo za bezmála 3,5 tisíce korun, které putovaly zpět zúčastněným
organizacím.
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Partneři, sponzoři a dárci
Společnost Tichý svět – chráněná pracoviště by nemohla realizovat
své cíle a plány bez významné podpory dárců, sponzorů a partnerů.
Velice jim děkujeme. Naše poděkování patří také drobným dárcům, Pavlu Jíchovi, Petru Zeisbergerovi a Renatě Tymichové.

Powered by Claystone s.r.o.

14

Finanční zpráva
Lidské zdroje
Průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců
Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz.
os. k 31. 12. 2015
Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy
orgánů společnosti

Výnosy za rok 2015
27,84

Dotace z veřejných zdrojů

10.637.962

36

Tržby za vlastní výkony

1.597.879

0

Přijaté příspěvky, dary

42.170

Náklady za rok 2015

Ostatní výnosy

217.453

Výnosy celkem

12.495.464

Spotřebované nákupy

816.701

Hospodářský výsledek 				

Služby

885.338

Vývoj a stav fondů
Společnost vytvořila v roce 2015 fondy v celkové výši 1.045.804 korun. Tyto
fondy vznikly z darů obdržených v letech 2014 a 2015, které nebyly vyčerpány a budou použity k financování společnosti v příštích letech. Současně
došlo v roce 2015 k čerpání fondu ve výši 42.170 korun, jde o dar od společnosti Průmstav, který jsme obdrželi v roce 2014, a k jehož dočerpání dojde
v roce 2016. K 31. prosinci 2015 činí stav fondů 1.003.634 korun.

Osobní náklady

9.922.300

Ostatní náklady

96.323

Náklady celkem

11.720.662

Z celkových nákladů připadá částka ve výši 8.305.056 korun na hlavní
činnosti a částka 3.415.606 korun na vedlejší činnost.

		

774.802

Stav majetku a závazků
K 31. prosinci 2015 nevykazuje společnost žádný hmotný nebo nehmotný
majetek. Společnost vykazuje krátkodobý finanční majetek v celkové výši
1.706.730 korun.
Stav závazků k 31. prosinci 2015 činí 901.708 korun. Jde o závazky splatné
v roce 2016. Všechny závazky byly uhrazeny v době své splatnosti.
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Zpráva nezávislého auditora o ověření
účetní závěrky a výroční zprávy společnosti
Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s.

Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s.
Staňkovská 378
198 00 Praha 9
IČ 289 31 106
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Tichý svět – chráněná
pracoviště, o.p.s. , která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok
končící 31. 12. 2015, přehledu o peněžních tocích a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Zpráva
auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2015 je určena správní radě obecně
prospěšné společnosti.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s. je odpovědný
za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Mojí odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
(materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o
částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora,
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a
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