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Projekty

Nejen vánoční skladby bez bariér
Ministerstvo kultury ČR 
Cílem projektu bylo přiblížit lidem se sluchovým postižením, 
především uživatelům znakového jazyka, skladby, jejichž text byl 
přeložen do znakového jazyka.

Písně jsou volně ke zhlédnutí na našich
webových stránkách.

Tichá kavárna na kolech
Díky darům od PRE, a. s., ČEPS, a.s. a Nadace ČEZ se nám povedlo 
zakoupit karavan. Ten bude svépomocně zrekonstruován do 
podoby kompletně vybaveného pojízdného karavanu s neslyšící 
obsluhou, díky kterému posílíme a rozšíříme služby Tiché kavárny.

Vzdělávání neslyšících v oblasti tvorby online zpravodajství 
V roce 2019 pokračoval projekt zaměřený na profesní rozvoj našich 
neslyšících zaměstnanců v týmu Tichých zpráv, který finančně 
podpořila společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. (GSK).

Poděkování

Městská část Praha 5, Městská část Praha 7, Městská část Praha 8,
Městská část Praha 13, Městská část Praha 15

Sponzoři, partneři a dárci

Úvodní slovo

Co se vám vybaví, když se řekne “svět bez bariér”? Pro mě je to 
místo, kde má každý stejné možnosti a příležitosti k  uplatnění 
svých schopností. To je hlavní myšlenka Tichého světa -  
chráněných pracovišť. Každý má jinou startovní pozici, my ale 
věříme, že když se nám podaří vytvořit vhodné podmínky, může 
se každý bez rozdílu úspěšně prosadit ve společnosti.

Na cestu za společným cílem se s námi můžete vydat i v  letošní 
výroční zprávě. Připravili jsme pro vás hru, protože život by se měl 
vždy brát hravě a s  nadhledem. Navíc se v  ní dozvíte spoustu 
zajímavých věcí, které nás v roce 2019 potkaly. 

Na druhé straně najdete hrací plochu, kde si vyberete, za jaké naše 
pracoviště chcete hrát. Na výběr máte Tichou kavárnu, Tichou 
cukrárnu, Tichý jazyk či Tiché zprávy. Políčka jsou jen čtyři, proto 
není nutné hledat figurky. Na první políčko se můžete postavit jen 
tehdy, když správně odpovíte na otázku napsanou vedle políčka
s číslem. Správnou odpověď najdete na spodní části hrací plochy. 
Pokud jste odpověděli špatně, musíte zůstat do dalšího kola na 
stejném místě. Schválně, kdo zná Tichý svět – chráněná pracoviště 
nejlíp? 

Ale klidně si můžete radit, vždyť v této hře je to stejné jako v Tichém 
světě – chráněných pracovištích. Spoluprací získáme největší 
výhru. Zboříme bariéry v komunikaci i mezi sebou.

Leoš Mačák / ředitel organizace
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Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců

Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz. os. k 31. 12. 2019

Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti
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Spotřebované nákupy

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady 

Náklady celkem 

1.740.466 Kč

1.045.442 Kč

8.668.166 Kč

83.654 Kč

11.537.728 Kč

Dotace z veřejných zdrojů

Tržby za vlastní výkony

Přijaté příspěvky, dary

Ostatní výnosy 

Výnosy celkem

 

6.678.297 Kč

4.797.386 Kč

151.004 Kč

3.703 Kč

11.630.390 Kč

Z celkových výnosů připadá částka ve výši 10.385.297 Kč na hlavní činnost a částka ve výši  
1.245.093 Kč na doplňkovou činnost.

Výsledek hospodaření             92.662 Kč

Vývoj a stav fondů
Stav fondů společnosti činil k 1. lednu 2019 2.591.742 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 2019 došlo k navýšení těchto fondů o 620.411 Kč, což je 
částka darů v roce 2019 přijatých, ale nevyčerpaných. Tato částka bude rovněž využita k finan-
cování hlavní činnosti společnosti v příštích letech. Celková výše fondu k 31. prosinci  2019 činí 
3.212.153 Kč. 

Stav majetku a závazků
K 31. prosinci 2019 vykazuje společnost hmotný majetek ve výši 257.498 Kč. Jde o majetek finan-
covaný z darů. Společnost vykazuje  krátkodobý  finanční  majetek  v celkové výši 2.186.774 Kč.   
Současně eviduje společnost k 31. prosinci 2019 pohledávku za úřadem práce ve výši 1.706.795 Kč. 
Jde o dotace na chráněná pracovní místa. Společnost tuto dotaci obdržela na bankovní účet
v dubnu 2019.

Stav závazků k 31. prosinci 2019 činí 1.067.149 Kč. Jde o závazky splatné v roce 2020. 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. – Na Strži 1683/40, 140 00  Praha 4.

Lidské zdroje

Z celkových nákladů připadá částka ve výši 11.330.427 Kč na hlavní činnost a částka 207.301 Kč 
na doplňkovou činnost.

Náklady za rok 2019

Výnosy za rok 2019

Finanční zpráva


