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Úvodní slovo

3

Dvacátého května 2009 dopoledne jsem na pozvání Green Doors jejich dveře otevřel. Bavili
jsme se o tom, jak se mají, co je čeká v průběhu roku 2009 a jak se na to cítí.
Zjistili jsme, že i pro Green Doors, stejně jako pro spoustu dalších neziskovek, byl rok 2009
malinko náročnější. Chyběl jeden a půl milionu korun k tomu, aby na konci roku šťastně vyplavali z červených čísel a nejen jejich dveře, ale i čísla se začala zelenat. Strávili jsme spolu hezký týden a kousek navíc. Byl to týden plný upřímnosti, tvrdých fakt a milé lidskosti. Za týden
jsme vymysleli řešení, jak se z toho „Zelené dveře“ a jejich lidé mohou dostat. Vymysleli jsme
náročný a tvrdý scénář, který vyžadoval zásahy uvnitř i vně sdružení.
Vymysleli jsme scénář, který se musel začít dělat hned a intenzivně se musel realizovat až do
konce roku. Vymysleli jsme scénář, který tvrdým způsobem pomohl krásným věcem.
Jsem moc rád, že když jsme se s ředitelkou sdružení Lucií Broukalovou a dalšími kolegy z Green
Doors setkali na přelomu roku 2009 a 2010, dostal jsem informaci, že „jsme to tedy udělali a
zvládli“. Je jen málo lidí, kteří dokážou konat dobro a hezké věci a současně dlouhodobě prosazovat tvrdá a náročná opatření. Lidem z Green Doors se to podařilo. Rozdíl mezi dobrým a
výjimečným spatřuji v tom, že nad výjimečností člověk bez přemýšlení žasne. Přátelé v Green
Doors, přiznávám, že nad Vámi žasnu a obdivuji Vás.
Zachováte-li si tuto výjimečnou kombinaci lidských a profesních vlastností, dokážete cokoli.
Přeji Vám do dalších let jen to nejlepší.
Zdeněk Rudolský, Because s.r.o
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Posláním sdružení je realizovat psychosociální rehabilitaci pro lidi
s duševním onemocněním, podporovat jejich integraci do komunity
a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.

Základní informace o sdružení
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.
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Stručná historie sdružení | 1993 - 2009 |
Občanské sdružení Green Doors je nestatní nezisková organizace,
která vznikla v roce 1993 z iniciativy pracovníků Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, 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
Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov.
1997
15. 5. 1997 byla otevřena první tréninková kavárna Café Na půl
cesty. Od té doby se Občanské sdružení Green Doors věnuje zejména 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.
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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 Občanské sdružení Green Doors 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 motivačně-diagnostický program pro posouzení pracovního výkonu. V
letech 2001 až 2004 Občanské sdružení Green Doors provozovalo Trafiku Na bráně v Psychiatrické léčebně
Bohnice s chráněnými místy pro klienty. Realizaci projektu převzala BONA, o. p. s.
2002
Spolu s kolegy z Občanského sdružení Baobab se zaměstnanci Občanského sdružení 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 ESET-HELP, občanské sdružení a Fokus Praha, 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. Účastníci 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.
Občanské sdružení Green Doors bylo zařazeno 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.
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. Občanské sdružení Green Doors bylo označeno jako příklad neziskového podnikaní a schopnosti samofinancování vlastních aktivit (zveřejněno v publikaci Enterprising mentally: a social
enterprise guide for mental health and intellectual dissabilities organizations www.nesst.org).
Občanské sdružení Green Doors bylo osloveno Asociací psychiatrických sester z Lotyšska, pro které uspořádalo týdenní vzdělávací seminář o psychosociální rehabilitaci.
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Díky podpoře Evropského sociálního fondu byla zřízena pozice
metodika sdružení a pozice public relations. 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 s názvem 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. Občanské
sdružení 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 Občanské sdružení
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.
2009
Všeobecná hospodářská krize se v tomto roce dotkla i fungování
Občanského sdružení Green Doors. Vzhledem ke změně státní
politiky v oblasti financování sociálních služeb Občanské sdružení
Green Doors přistoupilo ke krizovému řízení. Za odborné podpory poradenské firmy proběhla analýza fungování a financování
sdružení, po které následovaly úsporné kroky jako pozastavení
některých programů (Tréninková kavárna Klub v Jelení, Program osobního a pracovního rozvoje). Se snahou zainteresovat
do fungování sdružení skupinu přátel a častých návštěvníků tréninkových kaváren vznikl Klub přátel Green Doors. V tomto roce
jsme dále rozvinuli firemní fundraising a získali mnoho sponzorů.
8

Členství v organizacích
Green Doors je členem těchto organizací:
●
●
●
●
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Asociace komunitních služeb
Česká asociace pro psychické zdraví
Česká rada humanitárních organizací
SMES-EUROPA

Činnost sdružení v roce 2009
Jaký byl pro Občanské sdružení Green Doors rok 2009, jaké překážky a výzvy měly loni zelené dveře na své
cestě?
Nebyl to zrovna lehký rok. Přes opakované pokusy se nám nepodařilo získat další ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu, a tudíž jsme se ocitli před velkým problémem – v rozpočtu nám chyběly 2 miliony Kč.
Co s tím?
V minulých letech jsme díky ﬁnancím z ESF vybudovali funkční síť služeb, na kterou nám nyní chybí peníze.
Zkoušeli jsme získat více prostředků od Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. m. Prahy, ale
neuspěli jsme. Jako další krok jsme vypracovali rozsáhlý krizový plán, který se orientoval na hledání úspor
– dočasné uzavření některých služeb, omezení lidských zdrojů, změny v odměňování a beneﬁtech.
V rámci realizace krizového plánu byl přes léto přerušen provoz Tréninkové kavárny Klub v Jelení (7-9/09),
od července byl zastaven Program osobního pracovního rozvoje, v listopadu byla ukončena činnost Tréninkové skupiny sociálních dovedností. Od července byl omezen časový rozsah Sociální poradny. Zúžil se
tým vedení organizace, zastavili jsme vyplácení ﬁnančních odměn a omezili beneﬁty pro zaměstnance v oblasti vzdělávání. Revidoval se systém odměňování klientů v tréninkových kavárnách a v programu Přechodné
zaměstnávání. Změnil se systém produkce kulturních akcí, omezily se odměny a beneﬁty pro účinkující.
To ale náš problém stále neřešilo. I nadále chybělo 1,5 milionu Kč. V té době jsme dostali nabídku spolupráce
od poradenské společnosti a rozhodli jsme se ji přijmout. Nechtěli jsme jít cestou rušení dalších služeb pro
klienty, protože je vnímáme jako potřebné a je o ně ze strany klientů zájem. S poradenskou ﬁrmou jsme prošli
ﬁnanční analýzou a vznikl další komplexní plán, který se tentokrát kromě úspor soustředil na získávání zdrojů.
Hledali jsme možnosti, jak zvýšit výdělečnost tréninkových kaváren, mírně jsme zdražili, vylepšili jsme systém kontroly, rozšířili sortiment jídla a začali více využívat možnosti spolupráce s dodavateli. Také jsme se
učili, jak získávat partnery pro ﬁremní fundraising a jak hledat přátele pro spolupráci ve svém okolí. Oproti
loňskému roku se podařilo získat více než čtyřikrát větší objem darů, a to jak z ﬁremní, tak z individuální
sféry. Ukázalo se, že máme kolem sebe lidi, které zajímá, co děláme, a jsou ochotní nás podpořit. Vznikl Klub
přátel Green Doors, který tyto lidi sdružuje.
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Nepříjemným opatřením, ke kterému jsme museli v rámci řešení nedostatku ﬁnancí sáhnout, bylo odebrání osobního ohodnocení všem zaměstnancům. Nebylo to lehké, protože z nízkých platů, které v sociální sféře jsou,
se bere špatně. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří tímto těžkým obdobím s Občanským sdružením Green
Doors prošli. Moc si vážím toho, že všichni zůstali a nikdo neodešel. Poděkovat chci klientům, zaměstnancům
i všem vedoucím, kteří toto těžké rozhodnutí v týmech „drželi“. Nebylo to lehké rozhodnutí a přineslo s sebou
i vlnu nespokojenosti. Byla to přehlídka našich slabých stránek – proč nemáme ﬁnančního managera, proč
nemáme sponzory, proč lépe nefunguje public relations, kdo je za co zodpovědný…
Loňský rok ale nebyl jen „krize“. Nechci, abyste získali dojem, že klienti a rehabilitace šli stranou. Podařilo
se nám udržet kvalitu i celkovou kapacitu služeb – počet podpořených klientů v roce 2009 je 236 osob, což
je číslo srovnatelné s minulými roky.
I přes ﬁnanční obtíže jsme se věnovali rozvoji kvality přímé péče o klienty a rozvoji metodiky. Hlavním metodickým tématem loňského roku bylo ukončování služby. Vznikla Metodika přerušení, ukončení, provázení
a opakování. Ve všech tréninkových kavárnách byla zavedena nová metodika pracovního hodnocení, byly
revidovány náplně práce pro klienty, revidováno protikrizové plánování a udělala se spousta další práce.
Pokračovali jsme ve vytváření metodik jednotlivých služeb a zavádění Standardů kvality, např. byl revidován
Systém stížností, Smlouva o službě a Pravidla poskytování služby.
Z oblasti osvěty a propagace chci zmínit dvě události: oslavu 10. výročí otevření tréninkové kavárny Klub
V. kolona (říjen 2009) a vznik nových osvětových materiálů do tréninkových kaváren. Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví si hosté v kavárnách mohou u drinku přečíst dopis od Dana, mladého kluka, u kterého se
nedávno projevila schizofrenie. Ale už je na tom dobře – vrací se do školy, má kamarády a zkouší pracovat.
Danovi můžete i psát na: dan@greendoors.cz.
Tak jaký ten rok 2009 byl? Změnili jsme se, něco jsme se naučili, začali jsme se chovat více tržně, více spolupracovat s partnery mimo neziskový sektor, máme zkušenost s realizací nepopulárních opatření, řadu méně
funkčních postupů jsme kvůli krizi zrevidovali a zkvalitnili. A co další rok? Chceme zapracovat na tom, aby
Občanské sdružení Green Doors bylo ﬁnančně stabilní a mohli jsme rozvíjet služby pro klienty, chceme se učit
chovat tržně a marketingově, rozvíjet ﬁremní fundraising a spolupráci a vyjasnit si kompetence.
Ještě nemáme vyhráno, ale díky loňské zkušenosti vidíme více cest a otevřených dveří. Díky všem, kteří
jdou po těch cestách s námi.
Mgr. Lucie Broukalová, ředitelka sdružení

11

12

Další projekty a aktivity

● Vzdělávání, akademická činnost, stáže
● Klub přátel Green Doors
● Firemní dárcovství

1. Vzdělávání, akademická činnost, stáže
V roce 2009 pořádalo sdružení řadu interních kurzů, školení a stáží pro své zaměstnance:
→ Metodický den, kde proběhla revize metodik: Práce s tématem rodiny a spolupráce s rodinou a blízkými klienta v pracovně-sociální rehabilitaci, Protikrizové a krizové plánování ve spolupráci s klientem
v pracovní rehabilitaci (6. 4. 2009)
→ Přednáška v rámci porady zaměstnanců: Michael Vančura – Psychospirituální krize (4. 5. 2009)
→ Stáž pracovníků Café Na půl cesty v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (5. 5. 2009)
→ Stáž v ESET-HELP, občanském sdružení, návštěva tréninkové resocializační kavárny Dendrit Kafé
a seznámení se s Programem sociálního a pracovního začleňování osob s duální diagnózou
(12. 6. 2009)

→ Stáž v PL Bohnice spojená s přednáškou MUDr. Petra Příhody – informace o Centru krizové intervence
v PL Bohnice, dále diskuze na téma Práce s klientem v krizi (19. 10. 2009)

→ Stáž v Občanském sdružení Náruč v Řevnicích (návštěva sociální ﬁrmy Modrý domeček) a v Lomikámen, o.s. v Berouně (návštěva sociálně terapeutické dílny Jiná káva) (11. 12. 2009)
13

Programy Občanského sdružení Green Doors posloužily jako praktické zázemí pro vědeckou práci zaměstnanců
a stážistů. Za zmínku stojí aktivní prezentace na konferencích a články pracovníků TKF zaměřené na speciﬁka tréninku kognitivních funkcí u klientů se schizofrenií a přiblížení efektivity tréninku u této skupiny klientů.
Prezentace proběhly na odborných seminářích a v odborných časopisech:
→ Možnosti nefarmakologického ovlivnění kognitivního deﬁcitu u schizofrenie.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno. (16. 1. 2009);
→ 14. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích (11. 6. 2009);

→ Benešová, M. – Preiss, M. – Kulišták, P.: Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii
(Československá psychologie 1/2009);
→ Benešová, M.: Zákoutí lidské paměti (Moje psychologie 1/2009).

Jako i v minulých letech také letos sdružení spolupracovalo se školami a jinými organizacemi na realizaci
stáží či exkurzí v našich programech. V roce 2009 se konaly stáže následujících škol a organizací:
Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta UK │ Katedra sociální práce FF UK │ Katedra psychologie FF UK │ Fakulta sociálních věd UK │ Husitská teologická fakulta UK │ Evangelická teologická fakulta UK
│ Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola JABOK │ Vyšší odborná škola informačních služeb │ Vyšší odborná škola ekonomických studií │ DSS Most z Bratislavy │ Fokus Praha, o.s. │ PL Kosmonosy │ Sdružení Práh
│ Lomikámen, o.s. │ ESET-HELP, občanské sdružení │ FOKUS Liberec občanské sdružení │ Péče o duševní
zdraví - Rychnov nad Kněžnou │ Poslanci parlamentu Arménské republiky
Rozsah stáží byl následující:
4 dlouhodobé (semestrální) stáže │ 2 dvoutýdenní stáže │ 3 týdenní stáže │ 10 exkurzí.

2. Klub přátel Green Doors

Na podzim roku 2009 vznikl Klub přátel Green Doors.
Je to klub, jehož členem se může stát každý, kdo má rád naše kavárny, kdo k nám rád zajde na něco dobrého a
kdo se rozhodne Občanské sdružení Green Doors i jinak podporovat. Členové klubu přispívají pravidelně
100 Kč a více měsíčně. Každých 100 Kč příspěvku od členů pomáhá zaplatit 4 hodiny práce člověka,
který prochází pracovním tréninkem v kavárně Občanského sdružení Green Doors. Podporou Klubu
přátel Green Doors pomáhají jeho členové klientům sdružení udělat další krok na cestě k běžnému zaměstnání.
Členství v Klubu přátel Green Doors přináší i tyto výhody: informace o dění v Občanském sdružení Green
Doors, zasílání měsíčního kulturního programu, výroční zprávu, pozvánky na akce atd.

3. Firemní dárcovství

Občanské sdružení Green Doors v roce 2009 zkvalitnilo a zacílilo své fundraisingové aktivity. Zaměřili jsme se
na spolupráci s partnery, kteří stejně jako my stojí o dlouhodobou spolupráci. Stávajícím partnerům děkujeme
za podporu a těšíme se na spolupráci v roce 2010. Jednotlivé partnery naleznete na str. 35.
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Občanské sdružení Green Doors v číslech a faktech

Programy

Klub
V. kolona

Café
Na půl cesty

Klub
v Jelení

Začleňování
na trh práce

Návazné
programy

Sociální
poradna

Celkem

2007

22

34

32

31

37

39

195

2008

24

33

29

32

43

62

223

2009

29

44

21

28

35

53

210

Počet informačních schůzek pro zájemce
2007

30

38

52

37

-

-

-

2008

28

24

46

40

-

-

-

2009

33

46

31

59

-

-

-

32

14

14

-

-

-

27

10

18

-

-

-

40

35

30

40

45

215

Nastoupilo klientů
2009

17

Službu ukončilo klientů
2009

17

Kapacita dle registrace
25

15

Pracovně-rehabilitační programy
– Tréninkové kavárny → →
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Od roku 1997

Adresa:

Služba: Sociální rehabilitace
Identiﬁkátor: 5453074

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

Tréninková kavárna

Café Na půl cesty a úklidová dílna

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. 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.

V týmu kavárny došlo v roce 2009 k výrazným personálním obměnám,
do týmu služby přibyla nová vedoucí projektu, nový provozní, příjmová
terapeutka a pracovní terapeutka.
Práce na metodických otázkách v tomto roce také doznala změn.
Došlo k zavedení pravidelných metodických setkání a jasnějšímu nastavení jednotlivých stupňů rehabilitace. V rámci zpřehlednění cest,
kam odcházejí klienti po absolvování tréninku v kavárně, tým věnoval
mnoho práce způsobu přestupu klientů do programu Přechodného
zaměstnávání.
V oblasti provozu kavárny proběhla v roce 2009 Pivní anketa se
záměrem uspokojit preference zákazníků. Kavárna rozšířila jídelníček
o novinky z etnické kuchyně.

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2009
Rehabilitace byla poskytnuta celkem 44 klientům.
40 klientů pracovalo v tréninkové kavárně,
4 klienti v úklidové dílně.
→ 84% klientů bylo mladších 35 let;

→ 72% klientů bylo invalidizováno, z toho 69% mělo invalidní
důchod přiznaný kratší dobu než 3 roky;
→ 41% klientů bylo hospitalizováno jednou nebo nikdy.
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Graf č. 1: Výsledky rehabilitace: tréninková kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna | r. 2009
(Výsledky se týkají 25 klientů. Údaje odrážejí situaci 3 měsíce po ukončení pobytu v kavárně. Tento typ údajů máme v roce
2009 k dispozici poprvé.)

klient se uplatnil na otevřeném trhu práce

32%

40%

32%

28%

klient se uplatnil na otevřeném trhu práce
s podporou (ve formě služby podporovaného nebo přechodného zaměstnávání)
klient zůstává doma (pokračování v lečbě
nebo bez aktivity - 6 osob - nebo chybí údaj
- 2 osoby)

Kulturní a osvětové akce v roce 2009
Název kavárny Na půl cesty symbolicky vyjadřuje její poslání, kterým je integrace. V jejím prostoru se organicky doplňují akce prezentující umělce s i bez zkušenosti s duševním onemocněním. Večer v kavárně
probíhají koncerty, které pokrývají paletu žánrů od jazzu až po punkrock, ska a jiné alternativní žánry.
V loňském roce kavárna uspořádala neuvěřitelných 90 koncertů. Kulturní program doplňují výstavy klientů
kavárny samotné a tvůrců z arteterapeutického ateliéru Občanského sdružení Baobab a autorská čtení.
V roce 2009 jsme hostili 6 autorských čtení a 11 výstav.
Kromě čtení, výstav a koncertů Občanské sdružení Green Doors jako každý rok připravilo festivaly a volnočasové
akce v pankráckém parku, které zpestřují návštěvníkům víkendy v Praze.
V roce 2009 proběhly akce Čarodějnice open-air (30. 4. 2009), hudební festival Mezi půlky (14. 6. 2009),
hudební festival Punkové léto v Café Na půl cesty (9. 8. 2009) a Piknik na půl cesty – pohodové zakončení
prázdnin s fotbalovým utkáním (31. 8. 2009). Z nehudebních festivalů jsme v prostoru kavárny pořádali
soutěžní psí odpoledne Psyáda (14. 9. 2009) a Adventní bazar v punkovém stylu (19. 12. 2009).
V parku před kavárnou se konal integrační festival Žiju stejně jako ty (5. až 6. 6. 2009, pořadatelem je Nadační
fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením), kde aktivity Občanského sdružení Green Doors
prezentovaly pracovnice programu Začleňování na trh práce.
Projekt ﬁnančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, MČ Praha 4.
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Od roku 1999

Adresa:

Služba: Sociální rehabilitace
Identiﬁkátor: 5907117

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

Tréninková kavárna

Klub V. kolona

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. Terapeuti Klubu
V. kolona poskytují během pracovního tréninku klientům stálou
podporu. 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.

V Klubu V. kolona došlo v roce 2009 ke stabilizaci týmu, která měla
podobu přesnějšího stanovení rolí. Tým během dvoudenního metodického soustředění propracoval metodiku rehabilitačního plánování.
V roce 2009 byl rozpracován plán kavárny „jak se více propojit
s místní komunitou, překonat zdi léčebny a rozvinout spolupráci
s partnery“.
V rámci projektu se pokračovalo v úspěšné spolupráci s Čajovnou
U Johanky (rehabilitační program PL Bohnice), v níž klienti využívají
trénink v čajovně jako přípravu na pracovní zátěž v tréninkové
kavárně Klub V. kolona. Tréninková kavárna je místně propojená se
Sociální poradnou, což umožňuje komplexnější přístup v případech,
kdy klienti hospitalizovaní v PL Bohnice mají mnoho sociálních potřeb
spojených s délkou nemoci.
I v Klubu V. kolona jsme v tomto roce obměnili sortiment kavárny
a klademe nyní větší důraz na zdravé stravování.

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2009
Rehabilitace byla poskytnuta celkem 29 klientům, na tréninkových
místech 25 klientům, na chráněných místech pracovali 4 klienti.
→ 55% klientů, kteří procházeli pracovním tréninkem, bylo
mladších 35 let;

→ 52% klientů bylo invalidizováno, z toho polovina klientů měla
přiznaný invalidní důchod během posledních 3 let;
→ 80% klientů bylo hospitalizováno dvakrát a víckrát.
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Graf č. 2: Výsledky rehabilitace: Klub V. kolona | r. 2009

(Výsledky se týkají 17 klientů. Zachycena je situace v okamžiku ukončení rehabilitace v kavárně)

32%

18%

47%
35%

klient se uplatnil na otevřeném trhu práce
klient se uplatnil na otevřeném trhu
práce s podporou (ve formě služby podporovaného nebo přechodného zaměstnávání)
klient zůstává doma (pokračování v lečbě
nebo bez aktivity - 2 osoby - nebo chybí
údaj - 6 osob)

Kulturní a osvětové akce v roce 2009
Klub V. kolona se nachází přímo v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Konají se zde hudební a kulturní akce, které pomáhají přilákat návštěvníky z okolí a „prolomit zdi léčebny“. Minulý rok zde vystoupilo
kolem čtyřiceti kapel. Kromě běžných koncertů se konaly také dvě festivalové akce. 9. 5. 2009 proběhlo Osvobození V. kolony pěti kapelami různorodých žánrů. 8. 10. 2009 potom proběhla oslava 10 let od otevření
tréninkové kavárny Klub V. kolona. Oslava první dekády tréninkové kavárny zahrnovala prezentaci desetiletého vývoje kavárny, výtvarný workshop (v jeho rámci návštěvníci malovali obraz pro V. kolonu), raut a koncert. Zúčastnil se současný i bývalý ředitel PL Bohnice a místostarostka Městské části Praha 8. V prostorách
kavárny proběhly také 4 výstavy, mezi jinými výstava studentů z Vyšší odborné školy a Střední umělecké
školy Václava Hollara. V. kolona se stala také místem konání divadelních představení: 23. 4. 2009 zde vystoupil ochotnický divadelní spolek SUBLIMABALET, 11. 6. 2009 pak Lidové spontánní divadlo. Do V.
kolony si návštěvníci mohli v roce 2009 přijít také aktivně zahrát na hudební nástroje, sedmkrát se zde totiž
konaly bubenické jam session.
Tréninková kavárna Klub V. kolona prezentovala své služby v odborném a širokém tisku formou tištěných
článků v časopise Bohnické listy (měsíčník PL) v dubnu a v měsíčníku Osmička v září 2009. Kavárna Klub
V. kolona se také zúčastnila akcí pro veřejnost, jako jsou festival Mezi ploty (květen 2009), Když to s tebou
jde do kopce (září 2009), Bohnické vánoční trhy (prosinec 2009).
Projekt ﬁnančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, MČ Praha 8.
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Od roku 2000

Adresa:

Služba: Sociální rehabilitace
Identiﬁkátor: 7210620

Tréninková kavárna Klub v Jelení
Jelení 193/13
181 00 Praha 1
tel: 777 913 054
e-mail: jeleni.vedouci@greendoors.cz

Tréninková kavárna

Klub v Jelení

Tréninková kavárna
Klub v Jelení nabízí trénink sociálních a pracovních dovedností
s vyšší mírou terapeutické podpory. Nácvik dovedností probíhá
v pracovním prostředí, kde jsou
klienti v kontaktu s veřejností
a s přirozeným společenským
prostředím. Klienti mají stálou
podporu pracovních terapeutů.
Cílem programu je příprava na
návrat do běžného zaměstnání,
školy nebo pokračování v rehabilitaci v dalším pracovněrehabilitačním programu.

V roce 2009 došlo k personální obměně v týmu pracovních terapeutů
kavárny. Z ﬁnančních důvodů došlo v roce 2009 k úpravě otevírací
doby a tréninkových směn pro klienty. Při této úpravě se kavárna
řídila vytížeností a účelností tréninku. Z ﬁnančních důvodů byl také
přerušen provoz kavárny v měsících červenec až září 2009.
Podobně jako i v ostatních kavárnách jsme i v Klubu v Jelení obohatili
sortiment kavárny směrem ke zdravější nabídce.

Výsledky rehabilitace a statistická data
za rok 2009
Rehabilitací prošlo za rok 2009 celkem 21 klientů;
→ 86% klientů bylo mladších 35 let;

→ 62% klientů bylo invalidizováno, z toho 62% kratší dobu než tři

roky před nástupem do kavárny;
→ 62% klientů Klubu v Jelení bylo hospitalizováno jednou v životě,
nebo nebylo hospitalizováno vůbec.
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Graf č. 2: Výsledky rehabilitace: Tréninková kavárna Klub v Jelení | r. 2009

(Výsledky se týkají 14 klientů. Údaje odrážejí situaci 3 měsíce po ukončení pobytu v kavárně. Tento typ údajů máme v roce
2009 poprvé k dispozici.)

32%

21%

43%
36%

klient se uplatnil na otevřeném trhu práce
klient se uplatnil na otevřeném trhu práce
s podporou (ve formě služby podporovaného nebo přechodného zaměstnávání)
klient zůstává doma (pokračování v lečbě
nebo bez aktivity)

Kulturní a osvětové akce v roce 2009
Klub v Jelení je součástí „neziskového městečka“ v sousedství Pražského hradu, kde sídlí na jednom
místě několik neziskových organizací. Prostory klubu jsou od jeho založení využívány pro semináře, výstavy
a besedy. Program Klubu v Jelení doplňuje bohatá nabídka večerních kulturních pořadů. V klubu proběhlo 60
koncertů kapel menšinových žánrů, 6 bubenických jam session, 2 autorská čtení, 2 promítání ﬁlmu
a jedna přednáška s ekologickou tematikou. Čtvrtým rokem se v Klubu v Jelení konala tvořivá setkání
pro maminky s dětmi s názvem Jelení matky, a to i přes omezení provozu klubu celkem 6 krát. Bonusem
v programu Klubu byly pravidelné bazary „Chtěla jste se převléknout a styděla jste se zeptat?“. Po celý
rok v prostorách kavárny probíhaly výtvarné nebo fotograﬁcké výstavy. Pohostinnost kavárny také využívá
mnoho institucí pro svá setkávání, jako příklad lze uvést občanské sdružení KOLUMBUS, Český institut
pro supervizi, Asociaci komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví, Českou asociaci pro
psychické zdraví - občanské sdružení, Nadaci VIA, Auto*Mat, o. s., Českou carromovou asociaci
a Gymnázium Jana Keplera.
Mezi umělci, kteří v klubu účinkovali, tradičně dostali prostor i autoři se zkušeností s duševním onemocněním:
dvakrát zde vystoupilo Divadlo LSD a dvakrát hudební skupina Labyrint (Abba po česku).
Projekt ﬁnančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 6.
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Pracovně-rehabilitační programy
– Začleňování na trh práce
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Adresa:
Služba: Sociální rehabilitace
Identiﬁkátor: 7931396

Začleňování na trh práce
Jelení 196/15
181 00 Praha 1
tel: 774 913 029

e-mail:
prechodne.zamestnavani@greendoors.cz
podporovane.zamestnavani@greendoors.cz

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Služba Začleňování na trh práce se skládá ze dvou programů: Přechodného zaměstnávání a Podporovaného zaměstnávání. Cílem těchto programů je podpořit klienty při hledání práce v běžných
podmínkách a poskytnout jim takovou podporu, aby si práci trvale udrželi.
Program Přechodné zaměstnávání umožňuje ověření pracovních a sociálních dovedností získaných během
pracovně-rehabilitačního programu v tréninkové kavárně Občanského sdružení Green Doors. Tento program
probíhá na předem dojednaných pracovních místech v nechráněných podmínkách a za pravidelné podpory
pracovního konzultanta.
Cílem programu Podporované 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 loňském roce došlo ke zmenšení týmu Začleňování na trh práce a k jeho většímu stmelení.
V roce 2009 tým Začleňování na trh práce vykonal mnoho metodické práce: pracovnice mimo jiné
vytvořily metodiku Příjem do služby Začleňování na trh práce, Informace a pravidla programů pro
zájemce vstupující do programu, zrevidovaly Smlouvu o spolupráci se spřátelenými zaměstnavateli
a Trojstrannou smlouvu o poskytnutí podpory v rámci programu Přechodného zaměstnávání.
Pracovnice Začleňování na trh práce často zastupují Občanské sdružení Green Doors na odborných
setkáních, kde si vyměňují zkušenosti a navazují spolupráci s pracovníky ostatních organizací. V roce 2009
se jednalo například o účast a spolupořádání regionálních setkaní Asociace komunitních služeb v oblasti
péče o duševní zdraví, setkání pracovníků pražských služeb zaměstnávání a účast na Mezinárodní konferenci “Sociální ﬁrmy - nový rozměr podnikání”, která se konala v Praze 10. – 12. 9 2009.

V současnosti v rámci programů 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

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, Praha 4
www.divadlodobeska.cz
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Kavárna Kabát
Kulturní centrum
Novodvorská,
ul. Novodvorská 151,
Praha 4
Pekárna Fees, s. r. o.
Struhařovská 2931,
Praha 4
www.pekarnakabat.cz

Toulcův Dvůr Jídelna
Ubytovna v Toulcově
Dvoře – SRAZ, o. s.
Kubatova 1/32
Praha 10
www.toulcuvdvur.cz

Zahradnictví
Covenant, s.r. o.
Varnsdorfská 339/1,
Praha 9
www.covenant.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 2009
Začleňováním na trh práce prošlo v roce 2009 celkem 28 klientů,
z toho programem Přechodného zaměstnávání prošlo celkem 12 klientů,
programem Podporovaného zaměstnávání celkem 16 klientů.
→ Z 12 klientů programu Přechodného zaměstnávání dostal 1 po ukončení rehabilitace od
zaměstnavatele nabídku na další setrvání v zaměstnání.

→ V programu Podporovaného zaměstnávání byli celkem 4 klienti (tj. 36 %) umístěni na otevřený
trh práce.

Projekt ﬁnančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
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Vzdělávací, nácvikové
a sociálně-terapeutické služby

1. Vzdělávání, akademická činnost, stáže
2. Klub přátel Green Doors

→

→

Trénink kognitivních funkcí
3. Firemní dárcovství 1. Vzdělávání, akademická činnost,
Skupina sociálních dovedností
stáže →
Program osobního pracovního rozvoje
2. Klub přátel Green Doors →
Job Club
3. Firemní dárcovství
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Vzdělávací, nácvikové
a sociálně-terapeutické služby
Služba: Sociální rehabilitace
Identiﬁkátor: 9622397
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.

Trénink kognitivních funkcí
Jelení 195/9, 118 01 Praha 1
tel: 773 913 051
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 písemných
úkolů i na PC.

Skupina sociálních dovedností
Jelení 193/13, 118 01 Praha 1
tel: 220 951 468
e-mail: skupina@greendoors.cz

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

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 a pod.

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. Trénink sociálních dovedností jim poskytuje možnost posílit svou jistotu v komunikaci a ve
zvládání obtížných a stresových situací.
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Výsledky rehabilitace a statistická data za rok 2009
Celkově v roce 2009 v rámci vzdělávacích, nácvikových a sociálně terapeutických programů prošlo službami
35 klientům. Z toho:
→ Trénink kognitivních funkcí
Celkem využilo v roce 2009 program 19 klientů. Z toho 17 ukončilo program, 2 klienti pokračují ve
službě i v roce 2010. Celkem 7 klientů využilo krátkodobou diagnostiku a dostali další doporučení.
12 klientů využilo kognitivní trénink v celé jeho šíři.
→ Tréninková skupina sociálních dovedností
Celkem bylo v roce 2009 v programu 12 klientů.
→ Program osobního pracovního rozvoje
Celkem program v roce 2009 absolvovali 4 klienti.
→ Kurz Job Club 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 26 klientů využilo pracovně zaměřeného
krátkodobého poradenství v oblasti práce a služeb.
→ Projekt Vzdělávací, nácvikové a sociálně terapeutické služby naplnil plánovanou kapacitu klientů.
Nad rámec běžného provozu služby byly dále realizované aktivity v oblasti osvětové a propagační činnosti:
→ v časopise Psychiatrie (r. 13/2009, č. 1) byl zveřejněn článek Nondek, M. a kol.: Efektivita denního
stacionáře u pacientů s diagnózou ze schizofrenního okruhu.
→ konferenční příspěvky, které přednesli psychologové z Tréninku kognitivních funkcí (viz výše v této 		
zprávě – kapitola Vzdělávání, akademická činnost, stáže)
Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, MČ Praha 1.
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Odborné sociální poradenství
Sociální poradna v Psychiatrické léčebně Bohnice
Služba: Odborné sociální poradenství
Identifikátor: 4470858

Adresa:
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 pro osoby s duševním
onemocněním, jejich rodinné příslušníky a pro veřejnost. Základní poradenství je poskytováno
široké veřejnosti. Odborné poradenství je určeno 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, 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 atd.).
Z finančních důvodů došlo k úpravě konzultačních hodin sociální poradny a časových možností pro terénní
sociální práci. Poradna byla však bez změny kapacity dostupná na mailu a telefonicky.

Výsledky rehabilitace a statistická data za rok 2009
Službu využilo celkem 53 klientů, z toho:
13 klientů Občanského sdružení Green Doors,
5 pacientů PL Bohnice,
35 klientů odjinud;
→ rehabilitačních zakázek bylo celkem 92,
z toho 90 zakázek se týkalo základního poradenství;
→ v rámci poradny proběhlo celkem 160 schůzek.
Projekt finančně podpořili:
MČ Praha 8.
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Co d

ál ?

Osvěta v oblasti duševního zdraví →

Občanské sdružení Green Doors se prostřednictvím osvětových
a kulturních akcí snaží propojovat svět zdravých a nemocných. Systematicky tak přispívá ke změnám ve vnímání fenoménu duševní
nemoci a k odstraňování mýtů o duševní nemoci. Jsme přesvědčeni,
že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví
o běžného života, ale může působit i preventivně při propuknutí
prvních ataků onemocnění u dosud zdravého člověka. Okolí takové osoby, které nepodléhá předsudkům a má informace o nemoci a možnostech pomoci, nemocného méně stigmatizuje a rychleji
vyhledá potřebnou odbornou pomoc.

ors

do
Green
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I v roce 2009 byly tréninkové kavárny Občanského sdružení Green Doors bezpečným prostorem
pro kulturu, která pojí dva světy, „svět zdravých a svět nemocných“. Jako každý rok proběhla oslava
Čarodějnic, konaly se výstavy, autorská čtení, přednášky, hudební a komunitní festivalové akce,
happening „Když to s tebou jde do kopce“ a další události, na kterých prezentují svou činnost lidé
mající zkušenost s duševním onemocněním a organizace, které jim poskytují služby.
30. dubna 2009 se tradičně konala oslava Čarodějnic u Café Na půl cesty. Do příprav a chodu oslav se
pracovně zapojili klienti s duševním onemocněním. Na programu byla výstava a aukce obrazů, výtvarná dílna, stánky charitativních organizací, malý hudební festival a čarodějnický oheň. Výnos z aukce obrazů, které
vytvořili klienti v arteterapeutickém ateliéru Občanského sdružení Baobab, byl věnován na provoz ateliéru a samotným autorům, kteří obrazy namalovali. Návštěvníci měli také možnost si zakoupit různé výrobky
a občerstvení u stánků charitativních organizací FOOD NOT BOMBS, Fairově s.r.o., a nově také u stánku
společnosti Člověk v tísni, o.p.s., BONA, o.p.s., Fokus Praha, o.s. a o.s., Svoboda zvířat ČR. Hlavně pro
rodiče s dětmi proběhl výtvarný workshop – tvořivá dílna klubu Kruhžítko, o.p.s. a tradiční dílnička výroby
čarodějnic.
19. září 2009 se na Petříně u bludiště konal tradiční happening „Když to s tebou jde do kopce 2009“
u příležitosti celorepublikové osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Návštěvníky čekal bohatý
zážitkový program. V rámci happeningu se představily služby psychosociální rehabilitace pro lidi s duševním
onemocněním. Informační stánek připravilo i sdružení Vida. Improvizační scénky, do kterých se zapojilo
i publikum, představila divadelní skupina Lidové spontánní divadlo. Vystoupila i originální kapela LeKapr
a písničkář Saša Kirilov. Část z umělců, kteří na happeningu vystoupili, mají vlastní zkušenost s duševním
onemocněním.
Aktivity Občanského sdružení Green Doors byly představeny veřejnosti v novinách a časopisech:
→ „Kohoutková“ míří do kaváren (lidovky.cz, 5/2009)
→ Jednu vodu z kohoutku, prosím (MF Dnes, 5/2009)
→ O.s. Green Doors (Bohnické listy, 4/2009)
→ Green Doors (Esprit, 7-8/2009)
Osvětové a kulturní projekty ﬁnančně podpořili:
Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4.
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Finanční zpráva za rok 2009
1%

Ostatní

29% Státní

63%

Tržby

45% Osobní

rozpočet
Rozpočet
1% hl. m. Prahy

náklady

1% Ostatní

3% Rozpočty MČ

1% Odpisy

1% ESF

37% Materiál,

a ostatní
2% Příspěvky,
dary

zboží,
energie

15%

Služby
0%

Daně a poplatky
Poskytnuté příspěvky

Tabulka č. 2: Výkaz zisků a ztrát (ve zjednodušeném rozsahu, v tis. Kč)

VÝNOSY
Dotace ze státního rozpočtu

NÁKLADY
4 265

5 633

Služby

2 326

Dotace z rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy		

189		

Dotace Městských částí
MČ Praha 1, 4, 6 a 8

Osobní náklady
385			

Dotace ESF a ostatní		

214

Daně a poplatky 2008		

Příspěvky, dary

279

Poskytnuté příspěvky

Tržby za vlastní výkony a zboží Nasto
Ostatní výnosy

CELKEM

9 273
216

14 821

Hospodářský výsledek po zdanění činí -256 tis. Kč.
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Materiál, zboží, energie

Odpisy
Ostatní náklady

CELKEM

6 827
1
13
185
92

15 077

Tabulka č. 3: Rozvaha (ve zjednodušeném rozsahu, v tis. Kč)

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek
celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný
majetek odpisy		
A.II. Dlouhodobý hmotný
majetek
A.IV. Oprávky
k dlouhodobému
hmotnému majetku

Stav
k 1. 1.
2009

1 786
5
3 367

Stav
k 31. 12.
2009

1 602
5		
3 367

Stav
k 1. 1.
2009

Stav
k 31. 12.
2009

A. Vlastní zdroje celkem

2 326

1 854

A.I. Jmění celkem

1 643

1 531

579

323

PASIVA

A.II. Výsledek hospodaření
celkem
1. Účet hospodářského
výsledku

-1 586

-1 770

1 096

1 027

338

193

B. Cizí zdroje

B.II. Pohledávky celkem

180

214

B.III. Krátkodobý finanční
majetek celkem

557

B.IV. Jiná aktiva celkem

B. Krátkodobý majetek
celkem
		
B.I. Zásoby celkem

AKTIVA CELKEM

-256

660

775

B.II. Dlouhodobé závazky
celkem

71

150

580

B.III. Krátkodobé závazky
celkem

396

625

21

40

B.IV. Jiná pasiva celkem

193

2 882

2 629

PASIVA CELKEM

2 882

2 629
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Poděkování
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:
BONA, o. p. s. | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví | Česká asociace pro psychické zdraví
- občanské sdružení | Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov | Občanské sdružení
Baobab | ESET-HELP, občanské sdružení | Fokus Praha, o. s. | Občanské sdružení KOLUMBUS
| Psychiatrická léčebna Bohnice | VIDA, o.s.
Za finanční podporu v roce 2009
děkujeme těmto evropským, státním, krajským a obecním úřadům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Ministerstvo kultury | Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hl. m. Prahy | Městské části Praha 1, Praha 4, Praha 6, Praha 8
Za sponzorské dary děkujeme:
Firmě AHOLD Czech republic, a.s. za občerstvení na akce „Herci zpívají pro Jelení“, „Piknik na konci léta“
a „10. Narozeniny Klubu V. kolona“;
Firmě ekoRekult, s.r.o. za materiál na petanquového hřiště v Klubu v Jelení;
Paní Dvořáčkové | Panu Godálovi | Panu Koutkovi za věcný dar;
Paní MUDr. Hauserové | Panu JUDr. Kyselovi Panu | Ing. Soukalovi | Paní Vail za finanční dar;
Panu Kavka Smiggelsovi za dar ve formě cateringu na akci „10. Narozeniny Klubu V. kolona“;
Kavárně Kolíbka za občerstvení na akci „Když to s tebou jde do kopce“;
Lomikámen, o.s., Občanskému sdružení Náruč a PL Bohnice za možnost bezplatné stáže;
Nadačnímu fondu Veolia za finanční dar;
Firmě RWE Transgas a.s. prostřednictvím Nadace Charty 77 za softwarové a hardwarové vybavení
pro program TKF a technické vybavení zázemí kavárny;
Firmě Stonehouse, massage studio za dar ve formě masáží pro zaměstnance;
Panu Ing. Valentovi za možnost výjezdu na Housce;
Panu Venclovi za moderování akcí Čarodějnice, Když to s tebou jde do kopce;
Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za úhradu nákladů na rekonstrukci Café Na půl cesty.
Děkujeme za podporu členům Klubu přátel Green Doors.
Na konci roku 2009 měl Klub přátel Green Doors 16 členů
35
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Zaměstnanci, spolupracovníci k 30. 3. 2010
MUDr. Jan Lorenc
MUDr. Miroslav Bartůšek
Renáta Fialová
PhDr. Radim Karpíšek
Daniel Kaucký, DiS.
Bc. Andrea Studihradová
Výkonná ředitelka:
Mgr. Lucie Broukalová
Personální manažerka a vedoucí návazných programů:
Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová
Metodická manažerka:
Mgr. Miroslava Bubela
Finanční administrativa:
Mgr. Olga Dvořáčková
PR a fundraising:
Mgr. Tereza Slavíčková
Bc. Monika Kohoutová
Asistentka:
Bc. Eliška Tlustá
Vedoucí projektu Café Na půl cesty:
Mgr. Martina Francuchová
Zaměstnanci projektu Café Na půl cesty a úklidové dílny:
Renata Pěchoučková, Radek Wollmann, Petra Pípalová,
Mgr. Petra Skavská, Ondřej Vtípil
Vedoucí projektu Klubu V. kolona:
Eva Sukovská
Zaměstnanci Klubu V. kolona:
Jana Niklová, DiS., Michaela Nosková, DiS., Petr Kumhera
Vedoucí projektu tréninkové kavárny Klub v Jelení:
Mgr. Eva Vernerová
Zaměstnanci tréninkové kavárny Klub v Jelení:
					
Bc. Dominik Aubrecht, Irena Buchtová
Vedoucí služeb Začleňování na trh práce a program Přechodného zaměstnávání:
Mgr. Olga Dvořáčková
Program Podporovaného zaměstnávání: Mgr. Lucie Šišková
Trénink kognitivních funkcí:
Mgr. Michal Nondek, Mgr. Miroslava Benešová,
Mgr. Jarmila Kubáňková
Osvětové a kulturně-integrativní programy – produkce, propagace:
Renata Pěchoučková, Pavel Stehno, Ondřej Vtípil,
Radek Wollmann, Láďa Hráský, Honza Šamánek,
Monika Kohoutová, Viktorie Lupačová
Správa IT:
Jiří Volf
Stálí spolupracovníci:
Ing. Josef Valenta, fa Prodimo
Předseda sdružení:
Správní rada sdružení:
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Kontaktní a identiﬁkační data
Název: Občanské sdružení Green Doors
Registrace: u MV ČR ze dne 26.8.1993 pod č.j.: VS/1-21 725/93-R
Sídlo: Pujmanové 1219/8, 142 00, Praha 4
Kontaktní adresa: Jelení 15/196, 118 00 Praha 1
Tel./fax: 220 951 468
e-mail: greendoors@greendoors.cz
Internetová adresa: www.greendoors.cz
Statutární zástupci: Mgr. Lucie Broukalová, MUDr. Jan Lorenc
Bankovní spojení: 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.: 777 913 053
e-mail: cafe.vedouci@greendoors.cz
KLUB V. KOLONA,
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
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
Jelení 13/193, 118 01 Praha 1
tel: 777 913 054
e-mail: jeleni.vedouci@greendoors.cz
TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
Jelení 9/195, 118 01 Praha 1
tel.: 777 913 054
e-mail: tkf@greendoors.cz

SOCIÁLNÍ PORADNA
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
tel: 284 016 517, 777 913 058
e-mail: poradna@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
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Klub V. kolona

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 masových i bezmasých jídel, na kterých si určitě
velmi pochutnáte. Pozor, součástí klubu je i internetová kavárna! A když vás přátelé ani internet nezabaví, zkuste se
pokochat výstavou obrazů mladých umělců z Vyšší odborné
školy a Střední umělecké školy Vladimíra Hollara nebo se
přijďte rozdovádět při občasném pátečním bubnování či
na jiných pravidelných čtvrtečních setkáních s netradiční
hudbou. Kulturní program klubu je neustále rozšiřován,
v současnosti o hudební festivaly a občasné diskotéky.
adresa: v areálu PL Bohnice v Divadle za plotem, Praha 8
bus 177, 200 z M Kobylisy do zastávky Katovická, nebo
152 z M Kobylisy do zastávky Řepínská
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.
(červenec, srpen - pátek a sobota ZAVŘENO)

Café Na půl cesty

Café Na půl cesty je kavárna, která má výborné umístění,
nachází se totiž uprostřed Centrálního parku na Pankráci.
Do kavárny tak můžete zavítat o víkendu nebo při odpolední
procházce s vaším pejskem. Od února 2010 se kavárna stala do 17h nekuřáckým prostorem. Vychází tak vstříc nejen
rodičům s dětmi, ale i těm, kteří si rádi svou kávu, nebo
pivo vychutnají bez obtěžování kouřem. Stále lákavější je
zpestřující se nabídka nápojů, která se rozšířila o fair trade
kávy a horké nápoje, takže kromě sortimentu, na který jste
zvyklí, můžete ochutnat tureckou kávu s nádechem citrusů
a černého rybízu a instantní kávu z Tanzánie, kávu bez kofeinu připravenou ze směsi káv ze Střední Ameriky, nebo
obilnou kávu, která je vhodná pro těhotné a kojící ženy.
Obohacení se dotklo také nabídky alkoholických nápojů,
k několika posledním novinkám patří širší výběr rumů a
bohatší nabídka míchaných nápojů. Kromě úterků a čtvrtků,
které tradičně patří koncertům začalo Café Na půl cesty
pořádat sobotní dj´s party s prodlouženou otevírací dobou
a výbornou atmosférou. Tento rok samozřejmě nebudou
chybět ani venkovní akce. Tradičně to budou Čarodějnice,
a rozmanité akce skoro každý měsíc (fotbal, výstava soch
a instalací, dj´s party, akce pro sídlištní děti, workshopy,
koncerty různých stylů, Piknik ke konci léta, Psyáda atd.).
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.

