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Už je to hodně dávno, kdy přišly první dveře
na svět. To měl někdo dobrou myšlenku,
chuť, potřebu a vůli realizovat ji. A nebylo to
tak samozřejmé, i když dneska člověka
vůbec nenapadá, co by jiného, než dveře
mohlo přijít.
A pak jednou, taky takhle z dobré myšlenky,
chuti, potřeby a vůle, přišly zelené dveře,
a to není tak dávno. Nejprve se nad skupinkou stvořitelů míhaly různé obrazce a tvary.
Ještě se hodně tetelily, hodně očekáváním,
hodně obavami. Měnily tvar, barvu, styl. Ale
jen chvíli.
A najednou se vylíhly dveře a už zůstaly. Dostaly do vínku zelenou barvu, protože ta je
barvou naděje, jistoty a růstu, a jméno Green
Doors, neboť jim stvořitelé z DPS Ondřejov
přáli světovou budoucnost, navzdory faktu,
že jejich veřeje jsou a zůstanou v Praze.
Tyto dveře od počátku věděly, že tady jsou
proto, aby otevřely lidem s duševním one-

mocněním možnost vrátit jim vše, o co je
vážná nemoc připravila. Nebo alespoň co
nejvíce ztracených věcí a pokladů – sebeúctu, smysl života, každé příští dobré
ráno, školu, práci, rodinu... Dveře si v průběhu své šestnáctileté historie zas a znovu
uvědomovaly, že toto sousto, které se snaží
zodpovědně a efektivně pojmout, není
malé.
Naštěstí tady vždycky byli lidé, kteří měli
a mají krom dobrých myšlenek velkou chuť,
potřebu a vůli, zas a znova dali dveřím sílu
a jas. Chtěla bych těm lidem, zejména pak
pracovníkům sdružení Green Doors moc
poděkovat. Tak obecně, všeobjímajícně poděkovat za to, že jsou tady pro klienty a návštěvníky dveří. Klientům zase, že přicházejí
s důvěrou v odbornou pomoc a odcházejí
s dobrými poznatky, zážitky, vzpomínkami;
návštěvníkům kaváren a jejich programů za
přízeň a štamgastství... A vůbec všem těm,
kteří smysl a existenci dveří neváhají podpořit, ať už slovem, činem, nebo darem.

Za šestnáct let své existence se dveře totiž
nejednou potýkaly s hrozbou vyvrácení
z pantů a nejednou přišly o kus laku nebo
kování. To když se jim například nedostávalo
prostředků na provozování všech programů
– jako právě a zrovna uplynulý rok, kdy se
nakonec dvě služby přestěhovaly do archivu
(Case management a PC kurz). Dveře ustály
kdejakou vichřici – ať už se pro ni samy rozhodly (v prvních letech existence sdružení
předalo volnočasové aktivity jiné organizaci,
v loňském roce proběhla důkladná rekonstrukce řízení), anebo se okolo nich sama
prohnala (vzhledem k novému zákonu o sociálních službách se dveře pustily do procesu standardů, metodik a náročné administrativy). Z vichřice se vynořily dveře zmožené a posílené zároveň. Nechť dveře čelí
úspěšně i dalším výzvám, jichž před sebou
nemají málo.

Andrea Studihradová, členka správní rady
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Poslání Občanského
sdružení Green Doors
Posláním sdružení je realizovat psychosociální rehabilitaci pro lidi s duševním onemocněním, podporovat jejich integraci do
komunity a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.
K naplňování tohoto poslání si sdružení stanovilo tyto cíle:
• rozvíjet možnosti pracovní a psychosociální rehabilitace těchto osob, včetně
provozování zařízení s hospodářskou činností;
• realizovat zejména takové projekty, které
spojují psychosociální rehabilitaci se službami pro širokou veřejnost a umožňují
tak realizovat integraci v každodenní realitě;
• přispívat k rozvoji komunitní péče a podílet se na veřejné diskusi o koncepci psychiatrické péče v ČR;
• spolupracovat s ostatními státními i nestátními orgány a organizacemi při vytváření komplexního systému péče o lidi
s duševním onemocněním;
• podporovat výzkum, výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví;
• pořádat osvětové a destigmatizační akce
pro veřejnost.

Stručná historie sdružení
Občanské sdružení Green Doors je nestatní
nezisková organizace, která vznikla v roce
1993 z iniciativy pracovníků Denního psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem, kteří vnímali potřebu rozšířit zdravotní
služby sanatoria o následnou rehabilitační
péči.
1993
Registrace Stanov Ministerstvem vnitra dne
26. 8. 1993.
Zakladatelé: JUDr. PhDr. Stanislava Dudová,
MUDr. Martin Jarolímek, Pavel Stehno. Předsedkyní sdružení se stala JUDr. PhDr. Stanislava Dudová.
V první etapě své existence realizovalo sdružení řadu projektů zaměřených především
na sociální rehabilitaci a volný čas klientů
DPS Ondřejov.
1997
15. 5. 1997 byla otevřena první tréninková
kavárna Café Na půl cesty. Od té doby se
Green Doors věnuje především psychosociální rehabilitaci lidí s krátkodobou zkušeností s duševním onemocněním a realizuje především takové projekty, kde je rehabilitace propojena se službami pro širokou
veřejnost.
Předsedou sdružení byl zvolen Pavel Stehno.
Výkonnou ředitelkou sdružení se stala
Mgr. Lucie Broukalová.

1998
Nabídku tréninkových pracovních míst v Café
Na půl cesty jsme rozšířili o program úklidové dílny.
Předsedou sdružení se stal MUDr. Martin Jarolímek.
1999
8. 10. 1999 Green Doors slavnostně zahájilo
činnost Klubu V. kolona – druhé tréninkové
kavárny umístěné v Psychiatrické léčebně
Bohnice.
S cílem vytvořit pro klienty mezistupeň mezi
tréninkovou kavárnou a otevřeným trhem
práce byl otevřen program Přechodné zaměstnávání ve Spřátelených kavárnách.
První spřátelenou kavárnou byl díky spolupráci s Bc. Viktorem Zapletalem studentský
Klub U vojáka.
Proběhla výměnná stáž s irskou organizací
Workling z Dublinu.
2000
1. 3. 2000 byl zahájen provoz třetí Tréninkové kavárny Klubu v Jelení.
2001
Díky iniciativě ergoterapeutky Bc. Jany
Pomajzlové-Pluhaříkové byl v tomto roce
zahájen Program osobního pracovního rozvoje. Cílem bylo vytvořit diagnostický program pro posouzení pracovního výkonu.
V letech 2001 až 2004 Green Doors provozovalo Trafiku Na bráně v Psychiatrické léčebně
Bohnice s chráněnými místy pro klienty. Realizaci projektu převzala Bona, o. p. s.
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2002
Spolu s kolegy ze sdružení Baobab se zaměstnanci Green Doors zúčastnili týdenní stáže
v Center for Addiction and Mental Health
v Kanadě, odkud přivezli řadu inspirací v oblasti péče o „časné psychózy“. Podpořeno
OSF Praha.
2003
Zahájena spolupráce s Fokusem Praha, o. s.,
a Eset-Help, o. s., na realizaci vzdělávacího
kurzu Job Club.
Zahájen dvouletý projekt Model Sites
(2003–2004) s cílem zprostředkovat zkušenosti s realizací tréninkových kaváren do dalších evropských zemí. Účastnici projektu:
Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Maďarsko, Albánie. Podpořeno OSI.
2004
V tomto roce byl zahájen program Terénní
sociální práce a Sociální poradna v tréninkové kavárně Klub V. kolona. U jeho zrodu
stála Bc. Monika Kohoutová. Cílem programu je poskytnout klientům poradenství
a podporu při řešení jejich sociální situace
a pomoci jim s přechodem z psychiatrické
léčebny do komunity.
Green Doors bylo označeno jako „místo
dobré praxe“ pro odborné stáže a praxe studentů (v rámci programu Matra).
Proběhla první reorganizace sdružení. Byly
zřízeny pozice vedoucí rehabilitace a pozice
vedoucích tréninkových kaváren. Tyto změny byly důležitým krokem pro další rozvoj
a profesionalizaci sdružení.
6

2005
Iniciátory otevření nového programu Tréninková skupina sociálních dovedností byli
Mgr. Eva Vernerová a MgA. Viktor Dočkal. Záměrem programu bylo poskytnout klientům
prostor k cílenému nácviku situací, které zažívají v tréninkové kavárně.
Green Doors označeno jako příklad neziskového podnikaní a schopnosti samofinancování vlastních aktivit (zveřejněno v publikaci
Enterprising mentaly: a social enterprise
guide for mental health and intellectual dissabilities organizations www.nesst.org).
Green Doors bylo osloveno Asociaciací psychiatrických sester z Lotyšska, pro které
uspořádalo týdenní vzdělávací seminář
o psychosociální rehabilitaci.
Díky podpoře Evropského sociálního fondu
byla zřízena pozice metodika sdružení a pozice PR.
Uskutečnil se první pracovní výjezd zaměstnanců a interní kontrola kvality péče.
2006
Mozaiku Vzdělávacích, nácvikových a sociálně terapeutických programů doplnil program Trénink kognitivních funkcí, u jehož
zrodu stáli psychologové Mgr. Michal Nondek a Mgr. Petra Prokešová.
Předsedou sdružení se stal MUDr. Jan Lorenc.
S cílem podpořit klienty v přechodu z tréninkové kavárny na otevřený trh práce byl
otevřen program Podporovaného zaměstnávání. V rámci časově omezených projektů jsme realizovali Program podpory
rekvalifikací a Pobyty pro klienty V. kolony.

Sdružení získalo ocenění za dobrou práci
s veřejností v rámci projektu podpořeného
Evropskou Unií „Výměna dobré praxe jako
nástroj boje se sociálním vyloučením lidí
s duševní nemocí“, realizátorem projektu
byla organizace Mental Health Europe.
2007
Dle zákona O sociálních službách č.108/2006
Sb. Green Doors zaregistrovalo 6 sociálních
služeb.
Dvě služby prošly v rámci projektu, který byl
financován Evropským sociálním fondem
dobrovolným auditem kvality s velmi dobrými výsledky.
Díky finančním prostředkům z ESF realizovalo Green Doors dočasně programy Case
management, poradenství, práce s PC a výlety pro pacienty Psychiatrické léčebny Bohnice.
2008
Nejvýznamnější událostí byla reorganizace
systému řízení, nová organizační struktura,
začátek rozvoje firemního fundraisingu.
Sdružení získalo sociální auto.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Green Doors je členem těchto organizací:
Asociace komunitních služeb, Česká asociace pro psychické zdraví, Česká rada humanitárních organizací, SMES Europa.
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Schéma služeb GREEN DOORS
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Rok 2008 byl pro Green Doors rokem ukončení první vlny projektů financovaných
z Evropského sociálního fondu, rokem omezování služeb z důvodu nedostatku finančních prostředků a také rokem vnitřních
změn a reorganizace.
Evropské projekty přinesly v první polovině
roku možnost vzdělání pro pracovníky
v přímé péči a možnost rozvoje spolupráce
s Psychiatrickou léčebnou Bohnice a komunitními službami, která byla završena společným seminářem „Hospitalizace na psychiatrii a co potom?“ (24. 6. 2008).
V průběhu celého roku jsme se museli vypořádávat s nedostatkem finančních prostředků. Byl vypracován krizový plán, jehož
záměrem bylo realizovat taková opatření,
která umožní pokračovat ve všech registrovaných sociálních službách. Byla omezena
kapacita pracovníků ve službách a tím i časový rozsah poskytování některých služeb.
I přes tato nepříjemná opatření se nám podařilo udržet kvalitu a celkovou kapacitu služeb – počet podpořených klientů v jednotlivých službách v roce 2008 je srovnatelný
s rokem 2007.
Uzavřeny bohužel musely být služby, které
byly financovány výhradně z Evropského sociálního fondu – Case management a PC
kurz.
S rozvojem služeb v minulých letech přestal
být dostačující dosavadní systém řízení or-

ganizace. Přepracovali jsme proto organizační strukturu s nově vymezenými pozicemi odborného, finančního a personálního
managera, vedoucí návazných programů
a office managerky. Většina těchto pozic
byla v loňském roce obsazena novými pracovníky. Koncem roku jsme se začali vzhledem k nedostatku finančních prostředků
cíleně věnovat oslovování dárců a sponzorů.
Všechny tyto změny se ukázaly jako velmi
přínosné pro posílení profesionality a stability organizace.
I přes finanční obtíže a probíhající reorganizaci jsme se i v loňském roce věnovali rozvoji
kvality v přímé péči o klienty, v metodické
práci a v personálním řízení. Byly revidovány
náplně práce na většině pracovních pozic,
zaveden systém zaučování pracovníků
v přímé péči, časová osa rehabilitace, metodika spolupráce příjmových pracovníků
s odbornou veřejností, začala se připravovat
nová metodika pracovního hodnocení v tréninkových kavárnách. Pokračovali jsme ve vytváření metodik jednotlivých služeb a zavádění Standardů kvality. Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví jsme mohli vytvořit
nové webové stránky www.greendoors.cz.
Milou událostí bylo slavnostní předání sociálního automobilu od firmy Kompakt, s. r.
o., (15. 5. 2008). Tento dar nám velmi ulehčuje zajištění provozu v tréninkových kavárnách. Dalším významným sponzorským
darem byla finanční podpora od firmy RWE
určená pro program Trénink kognitivních
funkcí.

Další projekty a aktivity
v roce 2008
Projekty realizované
v rámci programu JPD3
Evropského sociálního fondu
V loňském roce Green Doors dokončovalo
realizaci dvou projektů v rámci programu
JPD3 financovaným z Evropského sociálního
fondu, ze státního rozpočtu České republiky
a z rozpočtu hlavního města Prahy. Tyto projekty umožnily zejména rozvoj a zkvalitnění
služeb pro klienty a podpořily spolupráci
mezi organizacemi na poli péče o duševně
nemocné.

Projekt „Podpora lidí s duševním onemocněním při přechodu z psychiatrické léčebny do běžného života a jejich integrace
do společnosti“, realizace od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2008.
Hlavním cílem projektu bylo podpořit klienty při přechodu z léčebny do domácího
prostředí a snížit dopad negativních důsledků hospitalizace. Tyto cíle projekt naplňoval prostřednictvím individuální podpory klientů v době propuštění (program case
management) a rozšířením možností kontaktu s mimoústavním prostředím po dobu
hospitalizace (výlety mimo léčebnu, internet
pro hospitalizované pacienty, zázemí pro návštěvy hospitalizovaných pacientů).
9
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Součástí projektu byla i realizace pracovního
tréninku v tréninkové kavárně V. kolona
v Psychiatrické léčebně Bohnice. Metodika
pracovního tréninku prošla revizí s cílem posílit nácvikovou a aktivizační složku tréninku
– nově vznikla metodika hodnocení pracovní směny a rozlišení pracovních míst
pro klienty na chráněná, tréninková a aktivizační místa.
V rámci projektu byla modelově vyzkoušena
spolupráce mezi sdružením Green Doors
a pracovníky léčebny (pracovní skupina „Příjem a koordinace péče – Plex“).
Projekt „Podpora integrace mladých lidí
s duševním onemocněním na trh práce
a do vzdělávacího systému formou case
managementu, zapojením rodiny a práce
s komunitou“, realizace od 1. 7. 2006 do 30.
6. 2008, partnerem projektu bylo Baobab, o. s.
Cílem projektu bylo zvýšit připravenost lidí
s duševním onemocněním pro začleňování
na trh práce, do studia a komunity. Zaměřoval se na posílení celostního přístupu v práci
s klienty (princip case managementu), zejména v oblasti spolupráce s rodinou a prevence krizí.
Hlavními výstupy projektu jsou metodiky
protikrizového plánování, manuál minimální
krizové intervence a metodika spolupráce
s rodinou. Sdružení Baobab vytvořilo v rámci
projektu metodiku příjmu klientů a metodiku case managementu.
10

V rámci projektu proběhla také řada vzdělávacích akcí – semináře, workshopy, bálintovské skupiny. Jako velmi přínosná byla
hodnocena spolupráce a sdílení zkušeností
mezi partnerskými organizacemi.

Kateřiny Šmídové z katedry ergoterapie I. LF
UK. Studentka se věnovala tématu: Využití
nástroje MOHO k rehabilitaci lidí s psychotickým onemocněním – Praktické zkušenosti
s MOHO.

Vzdělávání, akademická činnost, stáže

Za zmínku také stojí:
Článek v časopise Sociální práce (1/2008):
Před odchodem z léčebny je nutné zajistit i
sociální oblast klienta. Rozhovor s vedoucí
poradny (ISSN 1213-6204).
A také prezentace pracovníků TKF (Trénink
kognitivních funkcí), kteří měli příspěvky na
kurzu IPVZ: Myšlení, teorie, diagnostika, rehabilitace. Dále pak na semináři v Psychiatrickém Centru Praha na téma Kognitivní
deficit, sociální kognice a Trénink kognitivních funkcí.

V roce 2008 pořádalo sdružení řadu interních kurzů, školení a stáží pro své zaměstnance:
• kurz vedení rozhovoru orientovaného na
řešení (5. – 6. 2. 2008);
• kurz individuálního rehabilitačního plánování (4. – 5. 3. 2008);
• přednášky odborníků na poradách terapeutů (Ján Praško 10. 3. 2008, Lucie Motlová 14. 4. 2008);
• kasuistický seminář (1. – 2. 4. 2008);
• metodické dny na téma: Práce s rodinou
v rámci JPD projektu (12. 5. 2008) a Vyhodnocení krizového plánu a prezentace
minimální krizové intervence (9. 6. 2008);
• stáž v Kosmonosech a case management
týmu Fokus Mladá Boleslav (10. 6. 2008);
• společný seminář s občanským sdružením Baobab (18. 6. 2008);
• stáž v Plzni v kavárně Kačaba, Ledovec,
o. s., a terapeutické komunitě Mýto (5. 12.
2008).
Programy Green Doors posloužily jako
praktické zázemí pro vědeckou práci zaměstnanců a stážistů.
V loňském roce Green Doors, o. s., poskytlo
odborné vedení bakalářské práce studentky

Tak jako loni i letos sdružení spolupracovalo se školami a jinými organizacemi na
možnosti realizace stáží či exkurzí v našich
programech.
V roce 2008 konaly v občanském sdružení
Green Doors stáže následující školy:
Klinika rehabilitačního lékařství
1. lékařská fakulta UK;
Katedra sociální práce FFUK;
Vyšší sociálně pedagogická a teologická
škola JABOK.
V roce 2008 proběhlo:
5 dlouhodobých (semestrálních) stáží;
3 týdenní stáže;
10 exkurzí.
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Rok 2008 v číslech a faktech
Občanské sdružení Green Doors poskytlo v roce 2008 služby celkem 223 klientům.
Počet klientů celkem

PROGRAMY

KLUB
V. KOLONA

CAFÉ NA PŮL
CESTY A ÚKLIDOVÁ DÍLNA

KLUB
V JELENÍ

ZAČLEŇOVÁNÍ
NA TRH PRÁCE

VZDĚLÁVACÍ,
NÁCVIKOVÉ
A SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ
SLUŽBY

SOCIÁLNÍ
PORADNA

CELKEM

Klientů

24

33

29

32

43

62

223

Infoschůzek či
zájemců

28

24

46

40

Kapacita dle
registrace

25

40

35

30

138
40

45

215

Vzdělávací, nácvikové a sociálně terapeutické programy
TRÉNINK
KOGNITIVNÍCH
FUNKCÍ

SKUPINA
SOCIÁLNÍCH
DOVEDNOSTÍ

PROGRAM
OSOBNÍHO PRACOVNÍHO ROZVOJE

JOB CLUB

CELKEM

12

11

8

12

43

Klientů
Začleňování na trh práce

PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

PODPOROVANÉ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

CELKEM

Klientů

8

24

32

Zájemců

15

25

40

Ukončeno

6

17

23

11
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PRACOVNEˇ
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od roku 1997

Tréninková kavárna
Café Na půl cesty
a úklidová dílna
Služba:
Identifikátor:

Sociální rehabilitace
5453074

Adresa
Tréninková kavárna
Café Na půl cesty a úklidová dílna
Centrální park – Pankrác
140 00 Praha 4
tel.: 261 215 322, 777 913 053
e-mail: cafe.vedouci@greendoors.cz

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2008

Kulturní a osvětové akce v Café Na půl
cesty v roce 2008

• rehabilitace byla poskytnuta celkem 33
klientům, 30 klientů pracovalo v tréninkové kavárně, 3 klienti v úklidové dílně;
• 91 % klientů bylo mladších 35 let;
• 54 % klientů bylo invalidizováno, z toho
polovina měla přiznaný invalidní důchod
déle než 3 roky.

Název kavárny symbolicky vyjadřuje její poslání, kterým je integrace. Každé úterý
a čtvrtek probíhají v kavárně kulturní pořady
pro veřejnost. Program doplňují výstavy z arteterapeutického ateliéru občanského sdružení Baobab a autorská čtení.

Graf č. 1: Výsledky rehabilitace: tréninková
kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna,
r. 2008 (Výsledky se týkají 11 klientů, sledování se
provádí 3 měsíce po ukončení pobytu v kavárně)

Tréninková kavárna Na půl cesty poskytuje
intenzivní trénink pracovních a sociálních
dovedností v prostředí otevřeném pro veřejnost, kde se koná řada kulturních akcí
a kde se provozní zátěž blíží běžnému zaměstnání.

18 %

18 %

Klienti mají stálou podporu pracovních terapeutů. Cílem programu je příprava na návrat
do běžného zaměstnání nebo do školy.
Úklidová dílna, která je ke kavárně přidružená, je nácvikem základního pracovního režimu a jednoduchých pracovních dovedností, poskytuje méně náročný a pozvolný
pracovní trénink s možností postupu do náročnějších programů.

■

otevřený trh práce

64 %

■

chráněná
práce

■

Již čtvrtým rokem probíhal cyklus autorských čtení. Konala se zde společná autorská čtení několika autorů: Literárně
hudební večírek ŠAŠKÁRNA (18. 6. 2008)
a autorské čtení JAMPOETRY (5. 2. 2008).
Kromě čtení Green Doors jako každý rok připravilo festivaly a volnočasové akce v pankráckém parku, které zpestřují návštěvníkům posezení na terase. V roce 2008 proběhly akce Čarodějnice open-air (30. 4. 2008),
hudební festival Mezi půlky (28. 6. 2008), fotbalové utkání Piknik na půl cesty (31. 8.
2008), soutěžní psí odpoledne Psyáda (14. 9.
2008). Pro mládež ze sídliště byly určeny alternativně pojaté koncerty různých hudebních žánrů.

studium

Projekt finančně podpořili: Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, MČ Praha 4

13

vyrock 08:Sestava 1

7.10.2009

16:32

Stránka 16

od roku 1999

Tréninková kavárna
Klub V. kolona
Služba:
Identifikátor:

Sociální rehabilitace
5907117

Adresa:
Tréninková kavárna Klubu V. kolona
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
tel: 284 016 517, 777 913 058
e-mail: kolona.vedouci@greendoors.cz
Klub V. kolona nabízí aktivizační trénink a nácvik sociálních a pracovních dovedností jako
přípravu na propuštění z psychiatrické léčebny.
Cílem aktivizačního tréninku je připravit klienty na návrat do domácího prostředí a naplánovat možné kroky k tomu, aby návrat
domů, do školy či do práce byl co nejsnazší.
Kromě pracovních dovedností klienti získávají i dovednosti potřebné pro samostatný
život, učí se připravovat jednoduchá jídla,
starat se o domácnost a udržovat pořádek.
V. Kolona nabízí také chráněné zaměstnání,
které je určeno především dlouhodobě hospitalizovaným pacientům. V tomto zaměstnání mohou pracovat také ti, kteří jsou již
propuštěni z PL, žijí samostatně doma či
v chráněném bydlení, zvládají práci na snížený pracovní úvazek.

Nácvik dovedností probíhá v pracovním
prostředí, kde jsou klienti v kontaktu s veřejností. Klienti mají stálou podporu pracovních terapeutů.
Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2008
• rehabilitace byla poskytnuta celkem 24
klientům, na tréninkových místech 21 klientům, na chráněných místech pracovali
3 klienti;
• 67 % klientů docházelo do rehabilitace v
době hospitalizace;
• 54 % klientů bylo mladších 35 let;
• 41 % klientů bylo vyřazeno z běžného
pracovního života déle než 3 roky;
• 63 % klientů bylo invalidizováno, z toho
polovina klientů měla přiznaný invalidní
důchod během posledních 3 let.
Graf č. 2: Výsledky rehabilitace, Klub V. kolona,
r. 2008 (Výsledky se týkají 9 klientů, sledování se provádí 3 měsíce po ukončení pobytu v kavárně)

11 %
22 %
67 %

■

otevřený trh práce
nebo chráněná práce

14

■

bez
zaměstnání

■

chybí
údaje

Kulturní a osvětové akce
v Klubu V. kolona v roce 2008
Klub V. kolona se nachází přímo v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Každý čtvrtek
zde probíhají koncerty, které pomáhají přilákat návštěvníky z okolí a „prolomit zdi léčebny“. Minulý rok zde vystoupilo kolem
čtyřiceti kapel. Mezi umělci, kteří v klubu
účinkovali, tradičně dostali prostor i autoři
se zkušeností s duševním onemocněním:
autorské čtení Adély Hoškové (24. 1. 2008),
Labyrint (31. 1. 2008), LeKapr (21. 2. 2008),
Lidové spontánní divadlo (17. 5. 2008). Tradičně v prostorách kavárny vystavovali studenti z Výtvarné akademie Vladimíra Hollara.
Projekt finančně podpořili: Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury
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od roku 2000

Tréninková kavárna
Klub v Jelení

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2008

Kulturní a osvětové akce v Klubu
v Jelení v roce 2008

Služba:
Identifikátor:

• rehabilitací prošlo celkem 29 klientů;
• 68 % klientů bylo mladších 35 let;
• 33 % klientů bylo vyřazeno z běžného
pracovního života déle než 3 roky
(během posledních 3 let nepracovali ani
nestudovali);
• 69 % klientů bylo invalidizováno.

Klub je součástí „neziskového městečka“.
Prostory Klubu jsou od jeho založení využívány pro semináře, výstavy a besedy pro širokou škálu cílových skupin. Program Klubu
doplňuje bohatá nabídka večerních kulturních pořadů. Pro studenty a fanoušky alternativního filmu proběhla v roce 2008
filmová promítání japonských a experimentálních filmů. Třetím rokem se v Jelení konala
tvořivá setkání pro maminky s dětmi „Jelení
matky“. Perličkou v programu Klubu byly
pravidelné Bazary oblečení. Na zahrádce
pod hruškou proběhlo již 5. setkání herců:
Muzika pro Jeleny na dvorku v Jelení (14. 6.
2008). Po celý rok v prostorách kavárny sdružení Agnes pořádalo výtvarné nebo fotografické výstavy.

Sociální rehabilitace
7210620

Adresa
Tréninková kavárna Klub v Jelení
Jelení 193/13
118 01 Praha
tel: 777 913 054
e-mail: jeleni.vedouci@greendoors.cz
Tréninková kavárna Klub v Jelení nabízí trénink sociálních a pracovních dovedností
s vyšší mírou terapeutické podpory.

Graf č. 3: Výsledky rehabilitace, Tréninková kavárna Klub v Jelení, r. 2008 (Výsledky se týkají
9 klientů, sledování se provádí 3 měsíce po
ukončení pobytu v kavárně)

Nácvik dovedností probíhá v pracovním
prostředí, kde jsou klienti v kontaktu s veřejností a s přirozeným společenským prostředím. Klienti mají stálou podporu pracovních
terapeutů.

14 %

Projekt finančně podpořili: Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, MČ Praha 1

50 %
36 %

Cílem programu je příprava na návrat do běžného zaměstnání, školy nebo na jiné formy
pracovně rehabilitačních programů.
■

otevřený trh práce
nebo chráněná práce

■

pokračování v léčbě
nebo bez aktivity

■

studium
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PRACOVNEˇ
-REHABILITACˇNI´
PROGRAMY
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od roku 1999

Služba:
Identifikátor:

Sociální rehabilitace
7931396

Adresa
Začleňování na trh práce
Jelení 196/15
118 00 Praha 1
tel: 774 913 029, 774 913 058
e-mail:
prechodne.zamestnavani@greendoors.cz,
podporovane.zamestnavani@greendoors.cz

Přechodné zaměstnávání umožňuje ověření pracovních a sociálních dovedností získaných během pracovně-rehabilitačního
programu v jedné z tréninkových kaváren
Green Doors. Tento program probíhá na předem dojednaných pracovních místech v nechráněných podmínkách za pravidelné
podpory pracovního konzultanta.
Podporované zaměstnání navazuje na pracovní trénink v programech Green Doors.
Cílem podporovaného zaměstnávání je poskytnout klientovi takovou míru podpory,
aby si našel a udržel vhodné místo na otevřeném trhu práce. Smyslem je pomoci klientovi získat zaměstnání, které odpovídá
jeho vzdělání, zájmům, zkušenosti, schopnostem a možnostem.

V současnosti v rámci programu Přechodného a Podporovaného zaměstnávání spolupracujeme s těmito místy:
• Dobrá trafika
Korunní 42, Praha 2
Újezd 27, Praha 1
www.dobratrafika.cz
• Kavárna Kolíbka
Řeznická 10, Praha 1
www.kolibka.cz
• Kafárna Na kus řeči
Na dolinách 47, Praha 4
Bezručovy sady 1, Praha 2
www.kafarna.cz
• Restaurant Cihelna Barfly
U Dobřenských 3, Praha 1
www.barfly.cz
• Kavárna Kabát
Kulturní centrum Novodvorská,
ul. Novodvorská 151, Praha 4
• Pekárna Fees, s. r. o.
Struhařovská 2931, Praha 4
www.pekarnakabat.cz
• Zahradnictví Covenant, s. r. o.
Varnsdorfská 339/1, Praha 9
www.covenant.cz
• Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, Praha 4
www.divadlodobeska.cz

• Toulcův Dvůr
Jídelna
Ubytovna v Toulcově Dvoře – SRAZ, o. s.
Kubatova 1/32
Praha 10
www.toulcuvdvur.cz
• CDV služby, s.r.o.
„Anděl City“
Radlická 3185/1c
150 00, Praha 5
www.cdvcz.com

Výsledky rehabilitace a statistická
data za rok 2008
• programem Přechodného zaměstnávání
prošlo celkem 8 klientů, programem Podporovaného zaměstnávání celkem 24 klientů;
• 3 klienti programu Přechodného zaměstnávání dostali od zaměstnavatele nabídku na další spolupráci (zaměstnání,
brigády)
• v programu Podporovaného zaměstnávání bylo celkem 10 klientů umístěno na
otevřený trh práce.
Projekt finančně podpořili: Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, MČ Praha 4
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Stránka 21

od roku 2001

Vzdělávací, nácvikové
a sociálně terapeutické služby
Služba:
Sociální rehabilitace
Identifikátor:
9622397

Program osobního pracovního rozvoje
Jelení 196/15, 118 01 Praha 1
u 2001
tel: 220 951 468
od rok
e-mail: popr@greendoors.cz

Sociálně aktivizační služby nabízejí mozaiku
vzdělávacích, nácvikových a sociálně terapeutických programů, které vedou k rozvoji
schopností a dovedností podporujících sociální začlenění klientů. Programy reagují na
různorodé potřeby mladých lidí s duševním
onemocněním.

Reaguje především na potřebu zorientovat
se v situaci, ve které se člověk po onemocnění ocitne a ujasnit si možnosti dalšího pracovního uplatnění. Klienti si potřebují ujasnit
své možnosti a limity, nově zformulovat své
pracovní/studijní plány, které byly nemocí
narušeny. Jedná se o individuální terapeutický strukturovaný program (testy, pohovory, praktické úkoly), jehož výstupem je
pracovní profil klienta.

Trénink kognitivních funkcí
Jelení 195/9, 118 01 Praha 1
u 2006
od rok
tel: 777 913 054
e-mail: tkf@greendoors.cz
Jedním z vážných důsledků duševního onemocnění je narušení kognitivních funkcí
(paměť, pozornost, soustředění, plánování,
schopnost se rozhodovat ap.). V rámci individuálního tréninku si klienti mohou úroveň
svých kognitivních funkcí otestovat a zlepšit
formou her, cvičení, testů a úkolů písemných
i na PC.
Skupina sociálních dovedností
Jelení 193/13, 118 01 Praha 1
u 2005
od rok
tel: 777 913 054
e-mail: skupina@greendoors.cz
Dalším z důsledků duševního onemocnění je
narušení sociálních kontaktů a snížení úrovně
sociálních dovedností. Někteří klienti si potřebují především nacvičit sociální dovednosti a
získat sebejistotu v sociálních situacích, se kterými se v běžném životě setkávají. Potřebují
posílit svou jistotu v komunikaci a ve zvládání
obtížných a stresových situací.

Job club
Kontakt na příjmového pracovníka a místo
konání vždy na aktuálním letáku
Vzdělávací aktivita, základní kurz přípravy
na zaměstnání. Účastník během kurzu získává všechny potřebné znalosti a dovednosti spojené s tím, jak a kde hledat práci, jak
se na ni připravit, jak vystupovat při pohovoru, jak napsat strukturovaný životopis.

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2008
Celkově v roce 2008 byla v rámci Vzdělávacích, nácvikových a sociálně terapeutických
programů poskytnuta služba celkem 31 klientům. Z toho v jednotlivých programech:
Trénink kognitivních funkcí
Celkem bylo v roce 2008 v programu 12
klientů.
Z toho 7 řádně ukončilo program, 2 klienti opustili program předčasně (zhor-

šení zdravotního stavu), 3 klienti pokračují ve službě v roce 2009,1 klientka prošla v programu diagnostikou kognitivních
funkcí pro potřeby programu POPR.
Tréninková skupina sociálních dovedností
Celkem bylo v roce 2008 v programu 11
klientů.
Z toho 3 klienti službu ukončili podle stanovených kritérií, u jednoho klienta bylo
využívání služby ukončeno předčasně
ze strany pracovníka (nedodržování
dohod a rámce programu), 1 klient opustil program předčasně z důvodu zhoršení
zdravotního stavu, 1 klient službu přerušil, 5 klientů v programu pokračuje v roce
2009.
Program osobního pracovního rozvoje
Celkem bylo v roce 2008 v programu 8
klientů.
Z toho 4 klienti ukončili program řádně,
1 klientka ukončila program z důvodu
zhoršení zdravotního stavu, 3 klienti pokračují v roce 2009.
Job Club
Kurz z finančních a personálních důvodů
neprobíhal, jeho náplň – tedy podpora
orientace klientů na trhu práce a získání
praktických dovedností – se odehrávala
v rámci programu Začleňování na trh
práce, kde 12 klientů využilo sociálně a
pracovně zaměřeného krátkodobého poradenství nebo doprovodu.
Projekt finančně podpořili: Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
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od roku 2004

Sociální poradna
v Psychiatrické léčebně Bohnice
Služba:
Odborné sociální poradenství
Identifikátor:
4470858
Sociální poradna v PLB
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
tel: 284 016 517, 777 347 667
e-mail: poradna@greendoors.cz

Sociální poradna je služba základního i odborného sociálního poradenství, především
pro osoby s duševním onemocněním a rodinné příslušníky, ale také pro veřejnost.

Základní poradenství je poskytováno široké
veřejnosti. Odborné poradenství je určeno
především klientům s duševním onemocněním. Poradna poskytuje informace a podporu při zajištění základních sociálních
potřeb – v oblasti ubytování (informace
o službách podpory v bydlení, o nabídce levných ubytoven a azylového bydlení atd.),
v oblasti finančního zázemí (žádosti o invalidní důchody, systém sociálního zabezpečení a dávek atd.), v oblasti pracovního
zázemí (informace o službách zaměstnávání,
rady, jak hledat práci na volném trhu atd.).
Dále pak poskytuje aktuální informace o nabídce sociálních a zdravotnických služeb
v oblasti péče o duševní zdraví, zprostředkovává písemné materiály (informační brožury, letáky a další).

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2008
• službu využilo celkem 62 klientů, z toho
16 klientů občanského sdružení Green
Doors, 11 pacientů PL Bohnice, 35 klientů
odjinud;
• rehabilitačních zakázek bylo celkem 89,
z toho 82 zakázek se týkalo základního
poradenství.
Projekt finančně podpořili: Evropský sociální
fond, státní rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, MČ Praha 8
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Prostřednictvím integrativních a osvětových akcí sdružení usiluje o dialog spojující svět zdravých a nemocných. Snažíme se
tak podpořit pozitivní změny ve vnímání
duševních chorob a odstraňovat mýty
a předsudky s nimi spojené. Vycházíme
z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti
s problematikou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného
zaměstnání či do školy.
V roce 2008 již jedenáctým rokem sdružení
Green Doors vytvářelo v tréninkových kavárnách místo pro kulturu, která pojí dva
světy, „svět zdravých a svět nemocných“.
Jako každý rok proběhla oslava čarodějnic,
konaly se výstavy, autorská čtení, happening
„Když to s tebou jde do kopce“ a další akce,
na kterých prezentují svou činnost lidé, kteří
mají zkušenost s duševním onemocněním,
a organizace, které jim pomáhají.

V září 2008 se mohla veřejnost seznámit
s činností organizací z oblasti péče o duševní
zdraví. Již čtvrtým rokem na Petříně vzniklo
malé tržiště s informačními stánky v rámci
happeningu „Když to s tebou jde do kopce“.
Veřejnosti se představily aktivity Green
Doors, o. s., Baobab, o. s., Vida, o. s., svépomocná divadelní skupina Lidové spontánní
divadlo a jiné.
Nejnavštěvovanější akcí byla tradiční oslava
„Čarodějnice open-air 2008“ v Centrálním
parku na Pankráci. V rámci oslavy měla velký
úspěch aukce obrazů lidí s duševním onemocněním. Výtěžek z prodeje obrazů, které
namalovali klienti v arteterapeutickém ateliéru sdružení Baobab, byl použit ve prospěch autorů a na nákup výtvarného materiálu do výtvarného ateliéru. Veřejnosti se
v průběhu Čarodějnic představili dobročinné organizace Fairově, La strada, sdružení
Berkat, sdružení Arnika.

Propagace programů:
Programy Green Doors byly představeny veřejnosti v novinách a časopisech:
• Občanské sdružení Green Doors (Tučňák,
2008);
• Žena, která se neztratí, Café Na půl cesty
(Prosperita - Madam Business 5/2008);
• Občanské sdružení Green Doors představuje jeden ze svých projektů – kavárnu
„Klub V. kolona“ (Bohnice, 2008)
• Dveře dokořán – program pro lidi, kteří
prošli duševní krizí (Hobulet 10/2008).

Kulturní projekty finančně podpořili: Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy, MČ
Praha 4.
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Tabulka č.4 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2008 (v tis. Kč)
Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

Aktiva

Tabulka č. 3: Výsledky hospodaření za rok 2008 (v tis. Kč)
Výnosy

Náklady

Dotace ze státního rozpočtu 4 196

Materiál, zboží

5 580

Dlouhodobý nehmotný majetek

5

5

Dotace z krajského rozpočtu 0

Energie

515

Dlouhodobý hmotný majetek odpisy

3 122

3 182

Dotace z rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy

375

Služby

2 270

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 142

245

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku

-5

-5

Dotace Městských částí
MČ Praha 1, 4

300

Osobní náklady

7 668

Oprávky k dlouhodobému hmotnému
majetku

- 1 550

- 1 580

Dotace ESF, SR, MHMP
(JPD3)

1 441

Daně a poplatky

2

Materiál

0

338

Příspěvky, dary

62

Ostatní náklady

62

Zboží

217

0

Tržby z prodeje zboží a služeb 8 645

Odpisy

31

Peníze

186

160

Ostatní výnosy

13

Poskytnuté příspěvky

4

Účty v bankách

1 681

490

Celkem

15 032

Celkem

16 132

Převody mezi finančními účty

0

-60

Pohledávky

111

201

Přechodné účty aktiv a pasiv

33

24

Aktiva celkem

3 942

3 000

Výnosy Green Doors v r. 2008
■ Příspěvky, dary, ostatní: 0 %
■ Státní rozpočet: 28 %
■ Rozpočet hl. m. Prahy: 2 %

Pasiva

■ Rozpočty MČ: 2 %

Závazky

75

202

Zúčtování mezi zaměstnanci a institucemi

74

198

Zúčtování daní, dotací a ostatní

-4

-2

Jiné pohledávky a závazky

47

34

Přechodné účty aktiv a pasiv

920

838

Vlastní jmění

1 643

1 643

Výsledek hospodaření

1 187

1 187

Pasiva celkem

3 942

4 100

■ ESF, SR, MHMP: 10 %
■ Tržby: 58 %

Náklady Green Doors rok 2008
■ Odpisy, daně, ostatní: 1 %
■ Materiál, zboží: 35 %
■ Energie: 3 %
■ Služby: 14 %
■ Osobní náklady: 47 %
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PODEˇKOVA´NI´
Děkujeme všem, kteří umožnili realizaci našich
projektů.
Za spolupráci při naplňování našeho poslání
děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří vytvářejí pracovní místa pro naše klienty a všem
umělcům, kteří u nás benefičně vystupují.
Všem zaměstnancům, klientům a Správní radě
sdružení děkujeme za součinnost a kvalitně
odvedenou práci.
Za spolupráci děkujeme řadě organizací z
Prahy, z České republiky i ze zahraničí, především našim projektovým partnerům a blízkým
spolupracovníkům:
Agnes, o. s.
Bona, o. p. s.
CRPDZ
ČAPZ
DPS Nad Ondřejovem
Baobab, o. s.
Eset – Help, o. s.
Fokus Praha, o. s.
Kolumbus
Psychiatrická léčebna Bohnice
Vida, o. s.
Za finanční podporu v roce 2008 děkujeme
těmto evropským, státním, krajským a obecním úřadům:
Evropská Unie – Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hl. m. Prahy
Městské části Praha 1, Praha 4

Za sponzorské dary děkujeme:
Firmě RWE a Nadaci Charty 77 – za vybavení programu Trénink kognitivních funkcí;
Kadeřnictví Ellen – za celoroční kadeřnické
služby v rámci „Bazárků“ zdarma;
Fóru dárců za zprostředkování DMS kampaně, a všem, kteří nám poslali darovací sms;
Firmě Veolia Voda Česká republika, a. s. –
za nádobí do tréninkových kaváren;
Straně Zelených, základní organizace na
Praze 6 – za finanční dar na vybavení do
Klubu v Jelení;
Panu Ing. Kamilu Štěpánkovi za finanční dar;
Kavárně Kolíbka – za občerstvení na akci
Když to s tebou jde do kopce 2008;
Tiskárně F&F – za potisk triček a dalších propagačních předmětů zdarma;
Ing. Libuši Tlusté – za materiální dar;
MUDr. Jánu Praškovi a MUDr. Lucii Motlové
– za odbornou přednášku zdarma;
MUDr. Janu Pfeifferovi – za moderování
akce 24. 6. 2008 „Hospitalizace na psychiatrii
a co potom?“;
Kavárně Kačaba (Možnosti tu jsou, o. p. s.),
Fokusu Mladá Boleslav, PL Kosmonosy, O.s.
Ledovec, ČAPZ – za bezplatnou možnost
stáže;
Ing. Václavu Pilatovi – za stavební poradenství;
Ing. Josefu Valentovi – za možnost výjezdu
na Housce;
Martinu Venclovi – za moderování akcí Čarodějnice, Když to s tebou jde do kopce
Zuzaně Jáchymové z Delty – za podporu při
rekonstrukci a rozšíření knihovny v Jelení
Sound systemu 3rd hand – za rozvoj sportovních aktivit v podobě zapůjčení stolního
fotbálku pro Klub v Jelení
MUDr. Miroslavu Bartůškovi – za darování
mikrovlnné trouby do Café na půl cesty

Za spolupráci v rámci přechodného zaměstnávání děkujeme:
Toulcův dvůr
SRAZ, o. s.
Věra Topolová
Ivo Lorenc
Manželé Fritzovi
Martin Macháň
Petr Vitásek
Miroslav Hrabaň
Richard Kabát
Lukáš Kaprál
Dále děkujeme Firmě Kompakt, s. r. o., za zprostředkování sociálního automobilu, a uvedeným firmám, které přispěly na sociální
automobil:
PRÜMSTAV, a.,s.
ANNEL, s. r..o.
ASKO, a. s.
KARE, Praha, s. r. o.
Kolektory Praha, a. s.
MONIKA FRANCOVÁ
NYCOM, a.,s.
SUBTERRA, a. s.
KOJA, s. r. o.
POLYGLOT, s. r. o.
SPOJSTAV s.r.o.
PROMAT s.r.o.
SUMA, s. r. o.
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
DITHERM, a. s.
HOKRA SPEDITION s.r.o.
BDO Prima Audit s.r.o.
SPIRAX SARCO spol. s r.o.
DUHOVÁ HORA , s.r.o.
NESS Czech s. r.o.
AUSTIS, a. s.
VLTAVIN HOLDING STAVEBNÍ PODNIK, s. r. o.
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Předseda sdružení

MUDr. Jan Lorenc

Správní rada sdružení

MUDr. Miroslav Bartůšek, Renáta Fialová,
PhDr. Radim Karpíšek, Daniel Kaucký, DiS.,
Bc. Andrea Studihradová, Mgr. Robert Pacovský

Výkonná ředitelka

Mgr. Lucie Broukalová

Vedoucí návazných programů
a služeb začleňování na trh práce

Mgr. Tereza Slavíčková

Personální managerka

Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Metodika a zavádění standardů

Mgr. Mirka Bubela

Finanční management

Mgr. Pavla Šelepová

PR a fundraising

Eliška Kapounová, DiS.

Asistentka

Bc. Eliška Tlustá

Vedoucí projektu Café Na půl cesty

Mgr. Martina Francuchová

Zaměstnanci projektu Café Na půl
cesty a úklidové dílny
Vedoucí projektu Klubu V. kolona

Eva Sukovská

Zaměstnanci Klubu V. kolona

Jana Niklová, DiS., Michaela Nosková, DiS., Petr Kumhera,
Bc. Monika Kohoutová, Jaroslav Polívka

Vedoucí projektu tréninkové
Kavárny v Jelení

ZAMEˇSTNANCI,
SPOLUPRACOVNI´CI
K 30. 5. 2009

Renata Pěchoučková, Mgr. Svetlana Sarkisjanová, Petra Pípalová, Mgr. Petra Skavská, Ondřej Vtípil

Mgr. Eva Vernerová

Zaměstnanci Kavárny v Jelení

Dominik Aubrecht, DiS., Klára Městková, DiS.,
Irena Buchtová

Program Přechodného zaměstnávání

Bc. Olga Dvořáčková

Program Podporovaného zaměstnávání

Mgr. Lucie Šišková

Program osobního pracovního rozvoje

Mgr. Tereza Slavíčková

Tréninková skupina sociálních dovedností

MgA. Viktor Dočkal, Mgr. Eva Vernerová

Trénink kognitivních funkcí

Mgr. Michal Nondek, Mgr. Miroslava Benešová

Osvětové a kulturně - integrativní
programy – produkce, propagace

Michal Bečka, Mgr. Eva Vernerová, Bc. Monika Kohoutová,
Renata Pěchoučková, Jaroslav Polívka, Pavel Stehno, Martin
Vígner, Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová, Milda Švihla,
Láďa Hráský, Honza Sirotek, Petr Vrba, Honza Šamánek

Správa PC

Jiří Volf

Stálí spolupracovníci

Ing. Josef Valenta, fa Consultinn, fa Ultimox
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Název:
Registrace:
Sídlo:
Tel./fax:
e-mail:
Internetová adresa:
Statutární zástupci:
Bankovní spojení:

Občanské sdružení Green Doors
u MV ČR ze dne 26.8.1993 pod č.j.: VS/1-21 725/93-R
Jelení 15/196, 118 00 Praha 1
220 951 468
greendoors@greendoors.cz
www.greendoors.cz
Mgr. Lucie Broukalová
Česká spořitelna, a. s., Praha 2, Jugoslávská 19
Číslo účtu: 45 40 389/ 0800
Počet členů sdružení: 31
Café Na půl cesty
Centrální park – Pankrác, 140 00 Praha 4
tel.:
261 215 322, 777 913 053
e-mail:
cafe.vedouci@greendoors.cz
Klub V. kolona, Terénní sociální práce a Sociální poradna
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
tel:
284 016 517, 777 913 058
e-mail:
kolona.vedouci@greendoors.cz
Klub v Jelení, Tréninková skupina sociálních dovedností
Jelení 13/193, 118 01 Praha
tel:
777 913 054
e-mail:
jeleni.vedouci@greendoors.cz
Začleňování na trh práce
Jelení 15/196, 118 00 Praha 1
tel.:
220 951 468, 774 913 058, 774 913 029
e-mail:
prechodne.zamestnavani@greendoors.cz,
podporovane.zamestnavani@greendoors.cz

KONTAKTNI´
A IDENTIFIKACˇNI´
DATA

Program osobního pracovního rozvoje
Jelení 15/196, 118 01 Praha
tel.:
220 951 468
e-mail:
popr@greendoors.cz
Job Club
(kontakt na příjmového pracovníka a místo konání vždy na aktuálním letáku)
Trénink kognitivních funkcí
Jelení 9/195, 118 01 Praha
tel.:
777 913 054
e-mail:
tkf@greendoors.cz
29
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Café Na půl cesty

Klub V. kolona

Klub v Jelení

Café Na půl cesty je kavárna, která má výborné umístění a tradici – funguje totiž již
jedenáct let! Nachází se uprostřed Centrálního parku na Pankráci. Do kavárny tak
můžete zavítat o víkendu nebo při odpolední procházce s vaším pejskem. V letních
měsících oceníte zejména posezení na nově zrekonstruované terase nebo na lavičkách s výhledem na osvěžující zeleň parku.
Neméně lákavá je současná nabídka specialit k snědku, které zajišťuje sdružení Berkat, což v překladu znamená „štěstí“.
Tradiční pokrmy připravují ženy, které
opustily svůj domov. V kavárně je k dostání
například pravý vynikající arménský medovník nebo sýrový dort, který vás ke
„štěstí“ minimálně přiblíží. Večer se přijďte
podívat na skvělé kulturní akce. Zavítejte
na koncerty (nejčastěji punkové a rockové,
na své si ale přijdou i milovníci jiných
žánrů), vernisáže nebo výstavy. Nebo navštivte každoroční akce jako je oslava čarodějnic, Psyáda, akce pro milovníky
pejsků, či Den dětí.

Pozor: Chcete poznat nový klub? Neváhejte, navštivte Klub V. kolona. Hned na
první pohled vás zaujme svým prostorem,
místností s velkými okny, sytě rudou výmalbou a uprostřed stojící kašnou plnou
květin. V létě oceníte možnost posezení na
zahrádce a v horku se můžete nechat osvěžit výbornými zmrzlinovými poháry. Přes
celý rok vás potěší příjemná obsluha, která
vám ráda nabídne jak něco malého ze studené kuchyně, tak teplé pokrmy. Naleznete zde výběr správně nezdravých
smažených jídel a také bramboráčky za příznivé ceny. Pozor, součástí klubu je i internetová kavárna zdarma! A když vás přátelé
ani internet nezabaví, zkuste se pokochat
výstavou obrazů mladých umělců nebo se
přijďte rozdovádět při občasném pátečním
bubnování či na jiných pravidelných
čtvrtečních setkáních s netradiční hudbou.

Hledáte netradiční kavárnu v blízkosti Pražského hradu s občerstvením za velmi příznivé ceny? Přijďte do Klubu v Jelení, rádi
vás obslouží mladí lidé. Přes den si vychutnejte pohodu s kvalitní kávou nebo malým
občerstvením. Díky novému provoznímu
nabízí Klub Jelení nově speciality zdravé
výživy, jako je například tofuburger, alternativa k nezdravému hamburgeru, nebo
specialitky ze sojového masa, v létě vydatné zeleninové saláty, které uvítá každý,
a to nejen vegetarián. Než začne třeskutá
zima, je tu možnost příjemného posezení
na zahrádce, kde vás krásně prohřeje sluníčko, které je v ceně nápojů. V opačném
případě vás alespoň zahřeje na duši pohled
na Loretu nebo Pražský hrad. Na zahrádce
si také můžete zahrát fotbálek a už v blízké
době i pétanque. Příjemné kavárenské prostředí, které se navečer promění v klub
s živě hrající hudbou, potěší vaši touhu po
společenském vyžití a kultuře.

adresa: Centrální park Pankrác, Praha 4
bus 188, 193, 148 směr Kavčí Hory
Začátky akcí ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
e-mail: cafe@greendoors.cz
tel.: 261 215 322, 777 913 053
Otevřeno denně:
duben - říjen PO-NE: 11.00 - 23.00 hod.
listopad - březen PO-NE: 14.00 - 23.00 hod.

adresa: v areálu PL Bohnice v Divadle za
plotem, Praha 8
bus 200 z M Kobylisy na zastávku Odra
Začátky koncertů v 19:00 hod. Vstup volný.
e-mail: v.kolona@greendoors.cz
tel.: 284 016 517, 777 913 058
Otevřeno denně:
po – pá 13:00 – 21:00 hod
so – ne 13:00 – 18:00 hod

adresa: Jelení 13, Praha 1 - tram 22 zastávka Brusnice
(třetí zastávka z metra Malostranská ve
směru Pražský Hrad)
e-mail: jeleni@greendoors.cz
tel.: 777 913 054
Otevřeno po – so (při akcích i déle):
po – pá: 12:00 – 23:00 hod
so: dle akcí a rezervací

