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Kdo jsme
Název: Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.
Sídlo: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
Provozní adresa: Podolská 322/21, 140 09 Praha 4
IČO: 289 311 06
DIČ: CZ28931106
Číslo účtu: 4694066001/5500 Raiﬀeisen Bank
Statutární zástupce: Leoš Mačák
Telefon/SMS: 720 996 089
E-mail: 365@tichysvet.cz
Internetové stránky: www.tichysvetchranenapracoviste.cz
Správní a dozorčí rada
Daniela Sládková, předsedkyně správní rady
Daniela Nová, členka správní rady
Jan Sládek, člen správní rady
Stanislava Krčková, předsedkyně dozorčí rady
Petr Vraný, člen dozorčí rady
Dan Zwieb, člen dozorčí rady
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Naše poslání
Posláním společnosti Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s. je podpora osob s postižením
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 osob se znevýhodněním, rozvíjíme a podporujeme individuální
odpovědnost jednotlivců.
Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získáváme ﬁnanční zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit. K 31. prosinci 2017 společnost zaměstnávala 37 pracovníků
se zdravotním postižením a 8 bez zdravotního postižení.
Jsme poskytovatelem náhradního plnění. Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu
4 % k celkovému počtu zaměstnanců. Paragraf 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb. platí pro všechny ﬁrmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to
i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.
Pro splnění tzv. povinného podílu existují tři způsoby:
•

zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením (dále jen OZP) v poměru min.
4 % k celkovému počtu zaměstnanců,
odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením,
odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy za každou nezaměstnanou
OZP.

•
•

Naše organizace umožňuje odebírat výrobky z Tiché cukrárny a služby Tiché kavárny
v podobě cateringu na ﬁremní setkání, porady apod. nebo objednat workshopy, semináře
či kurzy znakového jazyka.
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Mezi poskytované služby patří:
•
•
•
•
•

Podpora osob s postižením 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 a rozvoj systému v oblasti těchto činností,
poskytování náhradního plnění, které je jedním ze tří způsobů, jak dodržet zákonem
určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4 %
k celkovému počtu zaměstnanců (platí pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci),
poskytování nabídky tréninkových pracovních míst, která umožňují lidem se
znevýhodněním získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti a návyky a připravit
je na budoucí zaměstnání na otevřeném pracovním trhu.

•
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Projekty v roce 2017
Pracovní místa pro neslyšící
Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště realizuje od 1. 3. 2017
projekt nazvaný Pracovní místa pro neslyšící. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob se
sluchovým postižením v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.
V každém kraji bude vybráno minimálně šest účastníků, kteří projdou počítačovým kurzem.
Celkem tedy projde kurzem počítačových dovedností alespoň 18 účastníků. Pro devět z
nich poté vyhledáme vhodné zaměstnavatele, kteří je zaměstnají na půlroční pracovní
smlouvu. Spolupracující zaměstnavatelé budou motivováni formou příspěvků na úhradu
mzdových nákladů po dobu šesti měsíců.
Po celou dobu trvání projektu (od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018) budeme všem účastníkům poskytovat pracovní poradenství a supervizi. Odborní konzultanti co nejvíce podpoří aktivitu
a vlastní úsilí účastníků, aby se naučili jednat samostatně a uměli si v zaměstnání poradit
i později. Zaměstnavatelům pomůže při odstraňování bariér v komunikaci s neslyšícími.
Supervizi na pracovištích nabídneme jak neslyšícím zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.
Bude se jednat zejména o pomoc při řešení různých situací v zaměstnání, o poradenství pro
zaměstnavatele a pomoc při komunikaci neslyšícího se zaměstnavatelem.
Projekt Pracovní místa pro neslyšící, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013, je podpořen z
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Zodpovědně k životnímu prostředí
Osm desítek dětí si 14. září odpoledne před Tichou kavárnou nedaleko stanice metra Ládví
vyzkoušelo, co obnáší chovat se odpovědně k životnímu prostředí. Žáci se dozvěděli spoustu nových věcí, např. jak se dělá kompost a co v něm žije, jak dlouhá je cesta obyčejného
banánu z plantáže k nám do obchodu, jak vypadá žížalí televize atd. Na stanovištích plnili
nejrůznější úkoly, za které je pak čekala odměna v podobě Lesní občerstvovací stanice s
dobrotami od našich neslyšících pekařek a pekařů z Tiché cukrárny.
Děkujeme našim partnerům, kteří se s námi na akci podíleli (Ekodomov, Asociace místních
potravinových iniciativ a Ekumenická akademie), a také společnosti O2 za ﬁnanční podporu
z grantového programu Pomozte své komunitě.
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Dar PRE – rozšíření provozu Tiché kavárny a Tiché cukrárny
Prostřednictvím ﬁnančního daru společnosti PRE jsme zajistili nové vybavení pro neslyšící
zaměstnance pracující v Tiché kavárně a Tiché cukrárně, které jim výrazně pomohlo práci
zjednodušit a zkvalitnit. Postupně se snažíme rozšiřovat naši nabídku o další výrobky, které
potěší nejen naše zákazníky, ale také samotné neslyšící, které jejich práce velmi baví a díky
ní mohou prodat svůj um na trhu práce.
Vybavení učebny kurzů
V květnu 2017 jsme obdrželi ﬁnanční dar od společnosti ČEPS, a.s. V červenci a v srpnu
jsme zakoupili vybavení do učebny znakového jazyka pro veřejnost. Kromě dataprojektoru,
notebooku, ﬂipchartu a magnetické tabule s psacími a kancelářskými potřebami jsme zakoupili také 10 židlí s područkami. Díky tomu jsme mohli od října zahájit výuku kurzů v nově
vybavené učebně. Chtěli bychom velmi poděkovat společnosti ČEPS, a.s. za tento dar, který
jsme mohli bezprostředně využít při přípravě nových kurzů znakového jazyka, o které je
čím dál větší zájem. Podstatné je také pracovní uplatnění neslyšících lektorů, kteří při výuce
kurzů mohou rozvíjet své schopnosti.
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Kurzy znakového jazyka
Tento rok byl ve znamení prudkého rozvoje. Podařilo se nám získat nové akreditace, rozrostl se nám lektorský tým na dvojnásobek a expandovali jsme z naší základny v Praze do pěti
poboček po České republice.
Tým lektorů v prosinci 2017:
Matěj Čipera, Sandra Eichlerová, Tereza Herzová, Eva Holubová, Tomáš Jelínek (vedoucí),
Michaela Jirotková, Ilona Kašpárková, Markéta Maradová (lektorka workshopů), Michal
Procházka, Jana Ratajská, Ivona Striová, Martina Zemanová
Od ledna 2017 jsme spustili na facebooku Tichý jazyk tematická videa. Několikrát za měsíc
naši lektoři znakují různé svátky, aktuální výročí a znaky k různým obdobím, např. Hromnice, Den dětí, Vánoce atd.
Od srpna jsme začali nabízet kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Máme akreditaci pro první i druhý modul.
Vylepšené kurzy v novém kabátě jsme hned vzápětí otevřeli pro zájemce v Kladně s podporou Magistrátu města Kladna, v Poděbradech, v Brně, v Ivančicích, v Ostravě, Ústí nad
Labem, Hradci Králové a v Dobřichovicích. S rozšířeným týmem dvanácti lektorů jsme
postupně pronikli se znakovým jazykem na úřady, do škol a do ﬁrem. Na 42 kurzech se učilo
celkem 195 studentů.
A nejen to. Nadace ČEZ podpořila realizaci interaktivních workshopů o neslyšících pro ﬁrmy
a jejich zaměstnance. Na podzim jsme zvládli připravit 8 těchto workshopů pro 6 různých ﬁrem a organizací. Byly mezi nimi i tyto významné ﬁrmy: Česká spořitelna, G4S, DM Drogerie
nebo Amazon.
Rozjeli jsme se také za žáky do škol a za zdravotníky do nemocnic. S podporou Krajského
úřadu Jihočeského kraje jsme s workshopy navštívili nemocnice v Jindřichově Hradci,
ve Strakonicích a v Táboře. Jeden z workshopů si s námi užili také Zdravotní klauni a na
podzim jsme každý týden dělali osvětu s workshopy v pražských základních školách. Celkem s námi znakovalo 300 žáků v jedenácti školách.
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Nezapomněli jsme ani na potenciální
studenty a další zájemce a zapojili jsme se
s ukázkami znakového jazyka do významných
celopražských akcí. Nechyběli jsme s Tichou
kavárnou na Muzejní noci u Náprstkova muzea, na dětských dnech na táboře v Ústí nad
Labem a naše znakující ruce svítily i na Signal
Festu. Uspořádali jsme také tradiční každoroční akci na náměstí Míru s lákavým názvem
Babím létem s Tichým světem.
Letos jsme tam měli vzácného hosta: spisovatele Roberta Fulghuma. Znakoval s námi
a šlo mu to skvěle! Jedno podzimní odpoledne znakovali naši lektoři s dětmi také na
ekologickém odpoledni „Zodpovědně k životnímu prostředí.“
Našim studentům a nejen jim jsme nabídli
nový web s názvem Tichý jazyk
www.tichyjazyk.cz. V týmu se nám podařilo
realizovat intenzivní letní vzdělávání a strávili
jsme jeden víkend na teambuildingu
u Bukovského rybníka. S lektorkou Janou
Epikaridis jsme si vyzkoušeli, co všechno
v nás je a čím se můžeme navzájem inspirovat. Jedna z našich lektorek, Ivona Striová,
navštívila mezinárodní konferenci Lesico
v Basileji, věnovanou neslyšícím a výuce
znakového jazyka.
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Tiché zprávy
V roce 2017 natočily a odvysílaly Tiché zprávy
více než 500 reportáží, zpráv a rozhovorů
v českém znakovém jazyce. Zprávy se týkaly
nejrůznějších informací z domova i ze světa,
z oblasti kultury i sportu. Velmi oblíbené byly
reportáže. Například příspěvek o natáčení
vánoční pohádky v České televizi vidělo jen na
webu Tichých zpráv více než 700 diváků.
Populární byla i forma rozhovorů. Stovky
diváků si prohlédly interview s vítězi Miss
a Mister deaf 2017. Bezmála 1500 zhlédnutí
měla reportáž z festivalu Jeden svět.
Během roku si webové stránky Tichých zpráv
zobrazilo 82 325 uživatelů internetu. Unikátních zobrazení bylo více než 46 tisíc. Facebookový proﬁl Tichých zpráv sleduje přes
dva a půl tisíce lidí.
Tiché zprávy se zapojily do řady projektů,
například do výroby spotu pro Českou televizi
na kampaň podporující neziskové organizace.
Natočili jsme propagační videa pro Signal Festival a k veletrhu pracovních příležitostí Profesia days 2017, zapojili jsme se do projektu
ČSOB pomáhá regionům, připravili informační
video ve znakovém jazyce pro Raiﬀeisenbank
či Knihovnu města Hradec Králové atd.
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Tichá cukrárna
Tichá pekárna změnila název na Tichá cukrárna. Tím se více přiblížíme charakteristice
našich výrobků.
Stěhování
Tichá cukrárna v roce 2017 zaměstnala 7 nových pracovníků. To by nebylo možné, kdyby
se samotný provoz nepřestěhoval do nových a větších prostor. Začátkem roku jsme ve
spolupráci s Prahou 8 začali s rekonstrukcí bývalé provozovny pekárny. Ta proběhla nad
očekávání bez větších zádrhelů a již v březnu jsme mohli plnit stěhovácké dodávky a naši
bývalou cukrárnu přemístit do krásného a nového prostředí. Děkujeme Praze 8 za spolupráci a partnerství na tomto projektu.
Máslové sušenky
Nový produkt s názvem máslové sušenky Tiché cukrárny je na světě. Máslové sušenky jsou
všeobecně známé a nepopisujeme nic nového a převratného. Nicméně v Tiché cukrárně
jsme začali vyrábět máslové sušenky s logem na zakázku. Ty si od nás objednává stále více
ﬁrem.
Vánoční cukroví
Rovných 100 kg, to je číslo, které jsme si stanovili jako cíl na podzim roku 2017, a týkalo
se objemu zakázek vánočního cukroví. Po celkovém sečtení se nám v tabulkách objevilo
krásných 94 kg. Letos jsou naše plány o něco smělejší a pevně věříme, že díky našim moderním troubám a zručným rukám neslyšících pekařek a pekařů vytvořili 150 kg lahodného,
poctivého cukroví.
Statistiky za rok 2017
Celkem jsme napekli 1 368 výrobků, z toho 469 slaných quichů a 899 dortů a koláčů.
Z celkového počtu bylo 192 výrobků bezlepkových.
V rámci cateringových objednávek jsme upekli 17 870 ks dobrot. Z toho jsme ukouleli
a vytlačili 1 939 kynutých koláčků, nazdobili 1 851 ks tartaletek, umotali 1 949 pizza šneků
a vyrobili 94 kg vánočního cukroví.
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Tichá kavárna
V Tiché kavárně jsme uspořádali 12 výstav, každý měsíc jednu. O výstavní prostory je veliký
zájem a toho si velice ceníme. K většině výstav jsme uspořádali i vernisáž s občerstvením.
Zaměstnanci
Tichá kavárna v roce 2017 zaměstnávala 12 neslyšících kolegů, z toho 6 jsme jich přijali
právě v roce 2017. Noví kolegové a kolegyně byli bez jakékoliv praxe v oboru a jsme rádi,
že jsme jim mohli poskytnout školení a kurzy, které rozšířily jejich vědomosti a znalosti.
Tím se zvyšuje jejich možné uplatnění na otevřeném pracovním trhu.

Teambuilding
Oba týmy, jak z Tiché cukrárny, tak z Tiché kavárny, se zúčastnily teambuildingu. Společně
jsme vyjeli na krásnou chalupu ve středních Čechách a tam se celý víkend vzdělávali a poznávali se navzájem. Z obou týmů jsme udělali vyrovnané skupinky a ukázali si v praxi, jak
je důležité dodržet veškeré psané postupy a recepty. Večer a víkend jsme zakončili společným grilováním a rozdáním zasloužených cen získaných v rámci soutěží.
Akce
Opět jsme s Tichou kavárnou navštívili spoustu venkovních akcí, kterými vyplňujeme převážně „sušší“ letní období, kdy většina zákazníků ze sídliště Ládví, kde kavárna sídlí, odjíždí
na prodloužené víkendy. Za zmínku stojí opětovná účast na NGO marketu, festivalu Brutal
assault a mezinárodním setkání učitelů na Ladronce.
Před Tichou kavárnou jsme znovu ve spolupráci s nadací O2 uspořádali akci pro děti. Tentokrát s názvem Zodpovědně k životnímu prostředí. Spolu s neziskovými organizacemi, které
se věnují recyklování a kompostování, jsme dětem z místních základních škol vysvětlovali
důležitost správného ekologického myšlení a počínání.
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Kontakty:
Tichá kavárna: Burešova 1151/12, Praha 8, 182 00
Otevírací doba: pondělí – neděle, 13:00 – 21:00
www.tichakavarna.cz
Rezervace kavárny, catering:
Petr Šamánek, provoz@tichakavarna.cz, tel.: 739 245 270
Objednávky dortů:
Petra Stejskalová, objednavky@tichacukrarna.cz, tel.: 725 451 856
Program, tréninková místa:
Leoš Mačák, leos.macak@tichysvet.cz, tel.: 602 641 236

13

Granty a dotace městských částí na sociální služby v roce 2017:
Městská část Praha 8: Sociální rehabilitace, tréninková pracovní místa

Partneři a sponzoři

Váš dodavatel sladké reklamy

www.premiera.cz

CMYK 100/100/100/100
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Finanční zpráva:
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Vývoj a stav fondů
Stav fondů společnosti činil k 1. lednu 2017 celkem 1.375.871 Kč. Tyto fondy vznikly z darů
obdržených v minulých letech, které nebyly vyčerpány a budou použity k ﬁnancování hlavní
činnosti společnosti v příštích letech. V roce 2017 došlo o navýšení těchto fondů
o 331.638 Kč, což je částka darů v roce 2017 přijatých, ale nevyčerpaných. Tato částka bude
rovněž využita k ﬁnancování hlavní činnosti společnosti v příštích letech. Celková výši fondů k 31. prosinci 2017 činí 1.707.509 Kč.
Stav majetku a závazků
K 31. prosinci 2017 nevykazuje společnost žádný hmotný nebo nehmotný majetek. Společnost vykazuje krátkodobý ﬁnanční majetek v celkové výši 1.419.675 Kč. Současně
společnost eviduje k 31. prosinci 2017 pohledávku za úřadem práce ve výši 862.621 Kč. Jde
o dotace na chráněná pracovní místa. Společnost tuto dotaci obdržela na bankovní účet
v březnu 2018.
Stav závazků k 31. prosinci 2017 činí 1.395.336,25 Kč (bez dohadných položek a přijatých
záloh). Jde o závazky splatné v roce 2018. Všechny závazky byly uhrazeny v době své splatnosti.

Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy, včetně zmiňované přílohy,
je uložena u Městského soudu v Praze při rejstříku obecně prospěšných společností a
v provozovně organizace: Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s. – Podolská 322/21, 140 09
Praha 4.
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chráněná pracoviště

Název: Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.
Sídlo: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
Provozní adresa: Podolská 322/21, 140 09 Praha 4
IČO: 289 311 06
DIČ: CZ28931106
Číslo účtu: 4694066001/5500 Raiﬀeisen Bank
Telefon/SMS: 720 996 089
E-mail: 365@tichysvet.cz
Internetové stránky: www.tichysvetchranenapracoviste.cz

