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úvodní slovo

Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat
úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí
uplynulého období.
V naší práci se těžko uvádějí konkrétní výsledky, nemáme například výrobky, které bychom vyrobili a třeba prodali. Číselné údaje, jako např. počet
klientů, počet hodin asistence, také nejsou o tom všem, co děláme, úplně
vypovídající. Naše práce je proces, ve kterém hodnoty, které vytváříme,
jsou v myslích lidí, našich klientů, kolegů, spolupracovníků i mnoha dalších. Přála bych si, aby každý z našich klientů ve spolupráci s námi nacházel
sám sebe a vytvářel si svou cestu životem.
A to je dobře, cesta životem vede mezi lidmi, člověk žije ve společenství a
může sdílet hodnoty, úsilí, úspěchy i nezdary s ostatními. Vyspělost společnosti se může projevovat také tím, jaký má postoj a přístup ke svým
členům, kteří mají nějakýmzpůsobem změněné možnosti a třeba i odlišný
způsob chování, chůze, vyjadřování… atd atd.
Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše
činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

Miroslava Kroupová
Ředitelka

poslání
Naším posláním je hledat s člověkem se smyslovým,
tělesným nebo kombinovaným postižením a pomoci
mu najít jeho vlastní cestu jak se zapojit do práce.

vznik o.p.s
a jeho cílová skupina
Od roku 2011 poskytujeme služby lidem znevýhodněným na trhu práce,
kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve společnosti.

naše služby
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Podpora znevýhodněných
skupin a trhu práce
Vzdělávací aktivity
Doplňková činnost
- Úklidové služby
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Podpora znevýhodněných
skupin a trhu práce

Některou ze služeb pracovní rehabilitace využilo v minulém roce 68 klientů. Jednalo se o tyto služby:
•
•
•

Bilanční diagnostika
Kariérové poradenství
Podporované zaměstnávání (podpora při nalezení vhodného placeného zaměstnání na běžném pracovním trhu),

Bilanční diagnostika
Bilanční diagnostika se zaměřuje se na možnosti člověka, které jsou
významné pro jeho optimální pracovní zařazení. Nejde jen o jednotlivé
schopnosti a dovednosti, ale také o jejich vzájemné propojení v celkovém
osobnostním profilu. Doporučuje klientovi orientaci na činnosti, pro které
má nejlepší předpoklady.
Absolvování bilanční diagnostiky klientům umožnilo lépe poznat vlastní
osobnost - své silné a slabé stránky, čímž získali podněty pro svůj osobní
růst.

Kariérové poradenství
Úzce navazuje na bilanční diagnostiku. Klient už ví, co by mohl a chtěl
dělat, ale ještě neví, jak toho dostáhnout.
Společně s konzultantem klienti tvoří reálné představy o práci, učí se vyhledávat práci a psát motivační dopisy a životopis, připravují se na pracovní pohovor.

Podporované zaměstnávání
V podporovaném zaměstnávání hledají klienti vhodné zaměstnání na
otevřeném nebo chráněném trhu práce
Získáním pracovního místa spolupráce zdaleka nekončí. Klient vstupuje do
druhé neméně důležité fáze. Ta se ukončuje se ve chvíli, kdy samostatně
zvládá pracovní náplň a je schopen podávat standardní výkon.
Cílem podporovaného zaměstnávání
není jen získání a udržení si
vhodného zaměstnání, ale
i získávání dovedností a
znalostí, jak být pří hledání
práce co nejsamostatnější
a nejúspěšnější.
V uplynulém období
bylo realizováno 11
vzdělávacích aktivit.
Kurzy byly vytvořeny
jak pro vlastní klienty,
tak pro partnerské organizace, jejichž cílem
bylo také lepší uplatnění znevýhodněných
skupin na trhu práce.
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Vzdělávací aktivity

V uplynulém období bylo realizováno 11 vzdělávacích aktivit. Kurzy byly
vytvořeny jak pro vlastní klienty, tak pro partnerské organizace, jejichž
cílem bylo také lepší uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Kurzy pro klienty Tamtamy o.p.s.
Základy práce s PC				
Excel pro začátečníky				
Excel pro pokročilé 				
Prodejní dovednosti				
Telemarketing				
Abeceda rodinných financí			
Úklidové služby				
Účast vlastních klientů na těchto kurzech byla bezplatná

Kurzy pro externí klienty a organizace
Pracovně-právní minimum pro
Obslužnou společnost a.s. v rámci projektu Mladí bez kvalifikace
					
Temarketing pro OZP (otevřený kurz
pro zaměstnavatele OZP)
					
Prodejní dovednosti pro OZP (otevřený kurz pro zaměstnavatele OZP)
					

160 hodin
26 hodin
26 hodin

Czech – English Exchange
Znevýhodněným osobám často bránila při vstupu na trh práce neznalost
jazyků, zejména angličtiny. Veřejné kurzy byly často finančně nad jejich
možnosti. Oslovili jsme expaty a zahraniční studenty s nabídkou buď
výměny hodiny češtiny za hodinu angličtiny, nebo výukou angličtiny jako
dobrovolnickou aktivitou.
Bylo vytvořeno 12 takovýchto česko-anglických tandemů.
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Doplňková činnost
Úklidové služby

Naši klienti v závěru kurzu úklidových služeb pracovali přímo u zákazníků
v domácnostech. Zákazníci byli často z kvality jejich služeb tak nadšení, že
měli zájem o dlouhodobou spolupráci. Stali jsme se tedy zaměstnavateli
OZP a dalších osob s jiným znevýhodněním.
Naši klienti absolvují nejprve teoretickou a praktickou přípravu, pak za
přítomnosti pracovního asistenta dochází k zákazníkům tak dlouho, až je
schopen pracovat samostatně.
Pracovní asistent poskytuje klientovi nejen „morální podporu“, překonání
strachu zazvonit u cizích dveří, orientovat se v neznámém prostředí. Poskytuje také supervizi a podává zpětnou vazbu. Důležitým úkolem asistenta je také „diversity“ poučení klienta o specifických potřebách klienta a
nastavení komunikace.

dobrovolníci
Tamtamy o.p.s. spolupracuje s dobrovolníky již od samého počátku své
existence a za tu dobu bylo odpracováno 2750 hodin zejména těmito
dobrovolníky:
Miroslava Kroupová
Michal Škarda
Jana Sirová
Tereza Hylmarová
Ján Kačina
Dobrovolníci z
Czech-English Exchange

řízení organizace, lektor, konzultant, 		
administrativa
administrace webu, grafické práce, konzultant pro Pardubický kraj
marketing a lektor telemarketingu a
prodejních dovedností
konzultant a lektor telemarketingu
IT podpora
(jejich odpracované hodiny nesledujeme)

Dále děkujeme
•
•
•

společnosti Nové horizonty s.r.o. za finanční a věcné dary a za bezplatné zapůjčení učeben a zpracovávání účetnictví
grafické škole EDUCAT, kteří nám v rámci výuky vytváří propagační
materiály, novoročenky a další grafické práce
Vyšší odborné škole sociálně právní za poskytování stážistek v oboru
sociální práce

struktura organizace
Členové výkonného výboru
Ředitelka 				Miroslava Kroupová
Správní rada				
Předsedkyně			Ludmila Nepustilová
Členka 				Hana Kosová
Člen				Michal Škarda
Dozorčí rada				
Předsedkyně			Olga Birčáková
Členka 				Hana Labancová
Členka				Magdalena Kroupová

členství v organizacích
•
•
•

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
TESSEA - Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky
Neziskovky.cz

výsledky hospodaření
Výkaz zisků a ztráty (v Kč k 31. 12. 2012)

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2012

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Tamtamy o.p.s.
Pod Plískavou 371/4
Praha 102
102 00

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

24122297

Činnosti
Označení
A.

Název ukazatele

Číslo
řádku

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

Služby celkem

3

III.

Osobní náklady celkem

4

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

B.
I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

16

VI.
VII.

Provozní dotace celkem

18

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

4

11

1

15

11

11

153

154

3

3

8

175

183

85

81

166

166

17

Výnosy celkem

19

85

81

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

77

-94

-17

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

77

-94

-17

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:
Telefon:

