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Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se po-
stavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět. Vždyť už je mu 2,5 roku! Cítí se dospěle, dokonce se i 
pevně rozhodlo, čím bude. Sociální firmou! Už napevno ví, že nechce stát na rohu s nataženou ručičkou, ale chce 
opravdu pracovat a pomáhat. Dělat „opravdickou“ užitečnou práci, kterou druzí potřebují, a dostávat za ni spraved-
livě zaplaceno.

Jak vidíte, děťátko Tamtamy nemá malé cíle. Na druhou stranu, i v tomto batolecím věku se už má čím pochlubit, 
má za sebou dva roky činnosti ve prospěch lidí znevýhodněných na trhu práce. Pojďme si poslechnout jeho rozho-
vor s Veřejností o tom, kým je, co dělá a jak proběhl minulý rok a jaké má plány do budoucna.

Je to děťátko šikovné a dobře vychované, nezapomíná ani na poděkování všem, kteří mu na jeho životní pouti 
pomáhají, tedy především našim zaměstnancům, partnerům, dárcům, dobrovolníkům a lektorům, kteří se na našich 
aktivitách podíleli a bez jejichž práce a entuziazmu by Tamtamy o.p.s. nebyly tím, čím jsou dnes.

Mirka Kroupová, ředitelka
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Veřejnost:  Tamtamy o.p.s. – co to je?

Tamtamy:  Vznikly jsme jako obecně prospěšná společnost na pomoc lidem se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním, kteří chtějí i přes svůj hendikep pracovat a žít aktivním životem. Co pro to 
děláme? Především jsou to tyto aktivity:

 ● vytváření pracovních příležitostí zejména pro zdravotně postižené 

 ● organizace seminářů a školení

 ● poskytování pracovní asistence pro zdravotně postižené

 ● organizování kulturních a sportovních akcí

 ● poradenství a konzultace

 ● nakladatelská a vydavatelská činnost

 ● organizování pomoci místním samosprávám a lokálním organizacím

Veřejnost:  Kdo jsou vaši klienti?

Tamtamy:   Jsou to osoby s kombinací zdravotního nebo smyslového a sociálního znevýhodnění, tedy 
lidé, kteří kromě zdravotního postižení mají zároveň nějakou další nevýhodu při hledání prá-
ce (třeba maminky a tatínkové na rodičovské dovolené, nebo lidé nad 50 let, čerství absol-
venti škol, ale i ti, kteří mají nízké vzdělání či jsou absolventy speciálních škol apod.). O práci 
u nás se může hlásit každý, kdo má zdravotní postižení a zároveň může pracovat alespoň 2 
hodiny týdně.  A hlavně pracovat chce. Postupem času si může pracovní úvazek rozšířit tak, 
jak mu dovolí zdravotní a rodinná situace. A my jej v tom podporujeme.

 Chceme přesvědčit své okolí, že lidé se zdravotním postižením dokážou odvést stejně kva-
litní práci jako zdraví, stačí jim jen upravit podmínky. Většina našich zaměstnanců jsou lidé 
s lehčími formami zdravotního postižení a tento typ zaměstnání a jeho flexibilita jim umož-
ňuje zapojit se do práce. Chceme změnit pohled veřejnosti na pracovní uplatnění lidí se 
zdravotním znevýhodněním a přispět tak k odstraňování bariér v jejich zaměstnávání.

Veřejnost:  Co tedy konkrétně děláte?

Tamtamy:  Hlásíme se k principům sociálního podnikání, snažíme se i přes značnou konkurenci vydělat 
si na provoz vlastní činností – tržbami za úklidové práce a služby v domácnostech, jako 
jsou drobné opravy, žehlení prádla a jiné domácí práce. Zaměřujeme se zejména na úklidy 
domácností, kanceláří, ordinací, společných prostor bytových domů, ale uklízíme i v jedné 
galerii a v hotelu. Sice je to pro nás organizačně náročnější, ale zákazníci jsou s kvalitou 
služeb spokojeni.
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 Mnozí z našich zaměstnanců potřebují při nástupu do zaměstnání zvýšenou podporu a po-
moc. Zájemci nejdříve projdou školením v úklidových technikách a chování k zákazníkům a 
pak za pomoci pracovních asistentek začnou tréninkově pracovat pro zákazníky. Cílem je 
dosáhnout maximální samostatnosti, sebejistoty a kvality práce.

 Kromě toho pořádáme kurzy pro hendikepované, které jsou přístupné i pro širokou veřejnost. 
Vzděláním to začíná. Úspěšné absolvování vhodného kurzu určitě dodá sebevědomí, otevře 
nové obzory. Během kurzu klient naváže nové vztahy a vidí, že i ostatní se mají co učit. Naši 
lektoři mají sami zdravotní nebo smyslový hendikep, a mají tudíž pro naše klienty větší po-
chopení.  Učíme v bezbariérových prostorách a rodiče mohou využít i další naši službu, a to 
je hlídání jejich dětí během školení.

Veřejnost:  Zmiňujete, že se hlásíte k principům sociálního podnikání? Tomu nerozumím, můžeš 
to vysvětlit?

Tamtamy:  Sociální podnikání je propojení podnikatelské aktivity s aktivitami prospívajícími společnosti 
a životnímu prostředí. Znamená to, že pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku 
i zvýšení veřejného prospěchu.

Veřejnost:  Jaké to jsou principy sociálního podnikání a jak je naplňujete?

Tamtamy:  Zaměstnáváme téměř výhradně osoby se znevýhodněním, podporujeme jejich profesní a 
osobnostní růst. Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení společnosti, mají možnost vyjadřovat 
se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňo-
vání veřejně prospěšných cílů.

 Využíváme přednostně místní zdroje, nakupujeme přednostně od českých dodavatelů. Při 
službách pro domácnosti preferujeme ekologické čisticí prostředky, dbáme na šetření mate-
riálem a dodržování zásad environmentálně šetrného provozu.

 Celý zisk je investován zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně pro-
spěšných cílů. Reinvestice jsou využity zejména k vytváření nových a zajištění stávajících 
pracovních míst pro osoby se znevýhodněním, na mzdy pracovních asistentů, k profesnímu 
a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců.

 Spolupracujeme s místními i regionálními subjekty, zejména s Úřadem práce, školami, další-
mi neziskovými organizacemi a sociálními podniky v okolí.
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Veřejnost:  To je vše o práci. Umíte se také bavit?

Tamtamy:  Určitě. Bylo nám líto věcí, které nám bezúčelně zabírají místo ve skříni, ale je škoda je vy-
hodit. Co teď? Recyklaci! Nejstrašidelnější den v roce, přesně na Halloween, jsme pozvali 
zaměstnance, dobrovolníky a všechny naše příznivce na výměnný bazar. Atmosféra byla 
výborná, co se nerozdalo,  odvezlo se do Sue Ryder. Jen ta obsluha byla, jak můžete vidět 
na fotkách, naprosto příšerná.

Veřejnost:  Kdo jsou „vaši lidé“, milé Tamtamy:

Tamtamy:  Naši lidé? Těch je spousta. Vezměme to popořádku, začněme statutárními orgány, zaměst-
nanci, dobrovolníky, externími spolupracovníky a partnery a dárci.

 Na podzim došlo ke změnám ve správní radě, Ludmilu Nepustilovou a Hanu Kosovou nahra-
dily Jana Schnaubeltová a Kateřina Panská. 

 Správní rada:

 Jana Schnaubeltová, předseda správní rady 

 Michal Škarda, člen správní rady

 Kateřina Panská, člen správní rady

 Dozorčí rada:

 Olga Birčáková, předseda dozorčí rady

 Magdalena Kroupová, člen dozorčí rady

 Hana Labancová, člen dozorčí rady

 Ředitel: 

 Miroslava Kroupová



6

Veřejnost:  No a jak je to s těmi zaměstnanci, kolik jich loni bylo a co dělali?

Tamtamy:  Celkem během loňského roku prošlo zaměstnáním u nás celkem 18 klientů. Jejich úvazky 
byly velmi malé, v celkovém ročním přepočtu na plné úvazky se jednalo jen o 3,23 úvazku. 

Veřejnost:  Jak je to možné?

Tamtamy:  Člověk s hendikepem je málokdy schopen pracovat na plný úvazek, a když k tomu přidáte 
složitější rodinnou situaci, máte vysvětlení problému. 

Veřejnost: A  co konkrétně dělali?

Tamtamy:  Na to vám odpoví organizační struktura firmy:

Psycholožka
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Veřejnost:  S čím vám pomáhali dobrovolníci?

Tamtamy:  Na to vám odpoví tento přehled:

 Michal Škarda - administrace webu, lektor

 Petra Helebrantová – lektor

 Barbora Holasová – lektor, pracovní asistence

 Dominika Šolcová – PR

 Veronika Jandíková - marketing

 Vít Kozdera - IT podpora

 Mirka Kroupová - řízení organizace, lektor, konzultant, administrativa

 

 Dále děkujeme: 

● společnosti Nové horizonty s.r.o. za finanční a věcné dary a za bezplatné zapůjčení uče-
ben a zpracovávání účetnictví

● Vyšší odborné škole sociálně právní za poskytování stážistek v oboru sociální práce, 
které pomáhaly především s pracovní asistencí a lektorováním

Veřejnost:  Kde vás najdeme?

Tamtamy:  Kubánské nám. 11, Praha 10

 Tel. 605 222 388

 info@tamtamy.cz

Veřejnost:  To, co píšete, je zajímavé. Je možné se někde o vás dozvědět víc?

Tamtamy:  Děláme vše pro to, aby o nás bylo slyšet, už náš název Tamtamy k tomu vybízí. Máme do-
konce dvoje webové stránky, jak stránky neziskové společnosti www.tamtamyops.cz, tak i 
produktové stránky zaměřené na úklidové služby www.tamtamy.cz. Založili jsme facebooko-
vé stránky, píšeme články se sociální a úklidovou tematikou.
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1 x příslušnému fin. orgánu

Tamtamy o.p.s.

Pod Plískavou 371/4

Praha 102

102 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

k 31.12.2013

Účetní jednotka doručí:

24122297

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni

účetního období

1c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
AKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 21266

7Zásoby celkem 1I.

8Pohledávky celkem 3 126II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 63 83III.

10Jiná aktiva celkem 2IV.

Aktiva celkem 11 21266

4b

Stav k posled. dni

účetního období

3c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
PASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 8-18

13Jmění celkemI.

14Výsledek hospodaření celkem -18 8II.

B. Cizí zdroje celkem 15 20484

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkemII.

18Krátkodobé závazky celkem 84 204III.

19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 21266

osvětová činnost

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO

příslušnému finančnímu

orgánu

1 x

Účetní jednotka doručí:

24122297

Tamtamy o.p.s.

Pod Plískavou 371/4

Praha 102

102 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )

k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo

řádku
Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 32 3I.

Služby celkem 263 26II.

Osobní náklady celkem 7974 40757III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 26 2V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 82810 40788

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 60912 28581I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem

V. 916 9

Přijaté příspěvky celkem 3117 31VI.

Provozní dotace celkem 20518 205VII.

Výnosy celkem 85419 28826

Výsledek hospodaření před zdaněním 2638 -12C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 2638 -12D. 21

osvětová činnost

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


