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Úvodní slovo
vzniklo společnou prací celého týmu O.s. Green Doors na poradě zaměstnanců 3. 2. 2011.
Odráží klíčové události i osobní nebo týmové zážitky, které organizaci potkaly v roce
2010. Vysvětlivky ke sdělením v rámečcích najdete na protější straně 3.

1. Firemní kultura se mění směrem k větší profesionalizaci, byl nastaven nový systém
porad napříč organizací.
2. Projekt Tréninkové kavárny Jelení se transformoval do podoby Tréninkové restaurace
Mlsná kavka, která zahájila provoz 15. 9. 2010. V rámci projektu Tréninkové restaurace
vstoupilo O.s. Green Doors do partnerství s podnikatelem a šéfkuchařem Filipem Kavkou
Smiggelsem. Spolupráce světa sociálních služeb a bussinessu přináší oběma obohacení.
3. V roce 2010 došlo k rozvoji fundraisingu a tím i k posílení vícezdrojového financování.
Sdružení se o své partnery všestranně stará.
4. Díky dohodě se spřátelenými zaměstnavateli v rámci služby Přechodného zaměstnávání
hradí O.s. Green Doors klientům motivační poplatek pouze za prvních 80 hodin pracovního tréninku. Zbylých 220 hodin hradí spřátelení zaměstnavatelé.
5. Od listopadu 2010 se pro klienty otevřela skupinová forma programu Job club, a to
pod novým názvem Job setkání. V programu je prostor hlavně pro sdílení pracovních
zkušeností.
6. V Café Na půl cesty probíhají časté benefiční akce na podporu znevýhodněných skupin obyvatel, dále koncerty subkulturních hudebních žánrů (skinem samozřejmě míníme
fandu subkultury vzniklé smísením černé jamajské a britské dělnické kultury, nikoli neonacistu), myslíme také na rodiny s dětmi — prostředí kavárny je vybaveno přebalovacím
pultem, nájezdem pro kočárky apod.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O Občanském SDRUŽENÍ Green Doors
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.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Green Doors je členem těchto organizací:
• Asociace komunitních služeb
• České asociace pro psychické zdraví
• České rady humanitárních organizací
• společnosti SMES-EUROPA

Historie Občanského sdružení Green Doors

v
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PRACOVNĚ-REHABILITAČNÍ PROGRAMY – TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY A RESTAURACE

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA CAFÉ NA PŮL CESTY A ÚKLIDOVÁ DÍLNA
Služba:			
Identifikátor: 		
Adresa:			
			
			
Tel.: 			
E-mail: 			

Sociální rehabilitace
5453074
Tréninková kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna
Centrální park - Pankrác
od
140 00 Praha 4
777 913 053
cafe.vedouci@greendoors.cz

roku 1997

Café Na půl cesty je komunitním centrem, které v průběhu dne i týdne nabízí různorodý
program pro odlišné skupiny zákazníků. Café Na půl cesty zaměstnává mladé lidi
s duševním onemocněním a poskytuje jim také příležitost k prezentaci jejich tvůrčích
aktivit. Tréninková kavárna nabízí intenzivní trénink pracovních a sociálních dovedností
v prostředí otevřeném pro veřejnost, 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,
nabízí nácvik základního pracovního režimu a jednoduchých pracovních dovedností,
poskytuje méně náročný a pozvolný pracovní trénink s možností postupu do náročnějších
programů rehabilitace.
VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2010
Pracovní rehabilitací v Café Na půl cesty prošlo 32 klientů (27 klientů pracovalo v tréninkové kavárně, 5 klientů v úklidové dílně):
• 47 % klientů bylo mladších 26 let;
• 81 % klientů pobíralo invalidní důchod, z toho téměř polovina měla invalidní důchod
přiznaný po dobu kratší než 3 roky;
• 73 % klientů využilo možnost účastnit se rehabilitace rok a více;
• v roce 2010 službu ukončilo celkem 22 klientů.

Graf č. 1: Výsledky rehabilitace za rok 2010, Tréninková kavárna Café Na půl cesty
a úklidová dílna (výsledky se týkají 18 klientů, sledování se provádí 1 rok po ukončení
pobytu v kavárně)

KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE V CAFÉ NA PŮL CESTY V ROCE 2010
Café Na půl cesty svým fungováním nenásilně přispívá k prolínání světa “zdravých”
a “nemocných” a oslabování mýtů o duševních onemocněních. V roce 2010 hostilo Café
Na půl cesty 114 koncertů, 11 výstav (část výstav je realizována ve spolupráci s Ateliérem O.s. Baobab) a 3 autorská čtení. Kromě těchto akcí Café Na půl cesty připravilo
také hudební festivaly a volnočasové akce v Centrálním parku Pankrác, kterými obohatilo
kulturní program v Praze. Byly to 30. 4. 2010 Čarodějnice Open Air 2010, 12. 6. 2010
Vytrávení na Půlce, 28. 8. 2010 Piknik na konci léta. Dále kavárna poskytuje prostor pro
setkávání a pořádání akcí dalším organizacím a uskupením ze sociálního a uměleckého
okruhu, v průběhu roku 2010 se zde konalo 13 takovýchto komunitních akcí, např.
módní přehlídka originálního sichra.net, křest knihy Markéty Schneiderové „U nás na skládce“, křest autorských diářů KA_LEN_DIAR 2011 Lenky Jehlíkové, „Punkový blešák“
(komunitně-prodejní akce amatérských tvůrců originálních výrobků) a benefiční akce
na podporu několika spřátelených neziskových organizací (např. Proxima sociale, o.s.,
o.s. Strom, Ledovec, o.s., Gender fuck fest Na Cestě). V parku před kavárnou se tradičně
konal integrační festival “Žiju stejně jako ty” (4. — 5. 6. 2010), jehož pořadatelem je
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Magistrát Hl. m. Prahy,
MČ Praha 4
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PRACOVNĚ-REHABILITAČNÍ PROGRAMY – TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY A RESTAURACE

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA KLUBU V. KOLONA
Služba:			
Identifikátor:		
Adresa:			
			
			
			
Tel.: 			
E-mail:			

Sociální rehabilitace
5907117
Tréninková kavárna Klubu V. Kolona
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
284 016 517, 777 913 058
kolona.vedouci@greendoors.cz

od roku 1999

Klub V. kolona je kavárna sídlící přímo v areálu bohnické Psychiatrické léčebny. Jako
otevřený prostor pro práci a setkávání napomáhá kavárna integraci a potkávání světů,
rozdělených zdí léčebny. Klub nabízí aktivizační trénink a nácvik sociálních a pracovních
dovedností jako přípravu na propuštění z psychiatrické hospitalizace. Cílem aktivizačního
tréninku je připravit klienty na návrat do přirozeného prostředí a naplánovat další 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 možnost
chráněného zaměstnání, které je určeno především klientům v dlouhodobé hospitalizaci.
V tomto typu zaměstnání mohou pracovat také klienti, kteří jsou již propuštěni z léčby,
žijí samostatně nebo v chráněném bydlení a zvládají práci na snížený pracovní úvazek.
VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2010
Pracovní rehabilitací v Tréninkové kavárně Klubu V. kolona prošlo 23 klientů (z toho 15
klientů nastoupilo do rehabilitace již v průběhu hospitalizace):
• 52 % klientů bylo mladších 35 let;
• 52 % klientů pobíralo invalidní důchod, z toho polovina měla invalidní důchod
přiznaný po dobu kratší než 3 roky.

Graf č.2: Výsledky rehabilitaceza rok 2010, Klub V. kolona (výsledky se týkají 10 klientů,
sledování se provádí 3 měsíce po ukončení pobytu v kavárně, jelikož klienti po ukončení
hospitalizace často mění kontaktní údaje)

KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE V KLUBU V. KOLONA V ROCE 2010
V roce 2010 produkční tým Klubu V. kolona uspořádal 36 koncertů nejrůznějších žánrů a
3 festivalové akce: 19. 6. se konalo Osvobození Kolony II. — benefiční festival pro Klub
V. kolona, 24. 6. Klub V. kolona naplnil Letní kinderpank — nevšední multikulturní festiválek a 8. 10. se konala oslava 11. narozenin Klubu V. kolona, jak jinak než formou
hudebního festivalu s doprovodnými workshopy. Jelikož kavárna funguje zároveň jako
galerie, v průběhu roku se zde uskutečnilo 5 výstav, na jejichž pořádání spolupracuje
produkce V. kolony dlouhodobě s mladými umělci z okruhu Vyšší odborné školy a Výtvarné školy Václava Hollara. Hudební program v roce 2010 doplnily ještě akce z jiných
žánrů, a to 1 autorské čtení, 1 divadelní představení a 9 bubenických workshopů.

Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Magistrát Hl. m. Prahy,
MČ Praha 8
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PRACOVNĚ-REHABILITAČNÍ PROGRAMY – TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY A RESTAURACE

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA KLUBU V JELENÍ
Služba: 			
Identifikátor:		
Adresa:			
			
			

Sociální rehabilitace
7210620
Tréninková kavárna Klubu v Jelení
Jelení 193/13
118 01 Praha

2000 - 2010

Tréninková kavárna Klubu v Jelení, v podobě, jak jsme ji znali 10 let, ukončila svůj
provoz 30. 6. 2010. Během července a srpna ještě probíhala podpora klientů, končících
rehabilitaci, formou individuálních konzultací s pracovními terapeuty. O.s. Green Doors
dlouhodobě hledalo pro Klub v Jelení nový prostor, který by lépe odpovídal cílům
pro pracovní rehabilitaci a integraci v přirozeném prostředí a v kontaktu se zákazníky.
Tato snaha byla v průběhu roku 2010 korunována úspěchem. Projekt Klubu v Jelení
se přestěhoval a transformoval do podoby tréninkové vegetariánské restaurace Mlsná
kavka.
Tréninková kavárna Klubu v Jelení nabízela během své desetileté existence trénink sociálních a pracovních dovedností s vyšší mírou terapeutické podpory. Nácvik dovedností na směnách probíhal v příjemném pracovním prostředí. Klienti měli během tréninku podporu pracovních terapeutů. Cílem pracovního tréninku byla příprava na návrat
do běžného zaměstnání, školy nebo na pokračování v rehabilitaci v dalším pracovně
rehabilitačním programu.

VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA období leden — srpen 2010
Pracovní rehabilitací v Klubu v Jelení prošlo 13 klientů, v okamžiku ukončení:
• 46 % nastoupilo do práce nebo ke studiu;
• 54 % odešlo ze služby domů, nebo pokračovalo v léčbě.
KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE V KLUBU V JELENÍ V ROCE 2010
Klub v Jelení vedle poskytování služby pracovní rehabilitace byl místem konání pravidelných kulturně a komunitně orientovaných večerů. V první polovině roku 2010 produkční
tým kavárny zrealizoval 90 různorodých akcí. Proběhlo zde 68 koncertů, od netradičního
jazzu a jiných menšinových hudebních žánrů přes vystoupení studentů konzervatoří
a mladých hudebníků do 26 let až po vystoupením mládeže z nízkoprahových klubů.
Hudební program korunovala 3.6.2010 oslava narozenin klubu a zároveň rozlučka
s jeho desetiletým fungováním pod názvem „10 LET ZELENÍ SE V JELENÍ“. Kulturní
program kavárny doplnily 4 výstavy obrazů a fotografií, 2 autorská čtení a 3 divadelní představení. V klubu proběhly také večery s prezentací autorů, kteří mají vlastní
zkušenost s duševním onemocněním (literární čtení, výstavy, koncerty, divadelní vystoupení). Klub v Jelení byl místem setkání svépomocné skupiny Jelení matky určené
pro maminky s malými dětmi z okolí Klubu, které se zde sešly 6krát, a konání 6 bazarů
oblečení, určeného hlavně pro ženy nebo maminky s dětmi, nazvaného „Chtěla jste se
převléknout … a styděla jste se zeptat?“.

Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Magistrát Hl. m. Prahy,
MČ Praha 1, MČ Praha 6
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PRACOVNĚ-REHABILITAČNÍ PROGRAMY – TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY A RESTAURACE

TRÉNINKOVÁ RESTAURACE MLSNÁ KAVKA
Služba:			
Identifikátor:		
Adresa:			
			
			
Tel.: 			
E-mail:			

Sociální rehabilitace
7210620
Tréninková restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 29/327
186 00 Praha 8
220 951 468, 774 913 028
kavka.konzultant@greendoors.cz

od 2010

Tréninková vegetariánská restaurace Mlsná kavka zahájila svůj provoz 15. 9. 2010.
Mlsná kavka pod jednou střechou a v jedné kuchyni spojuje kvalitní bezmasá jídla
a pracovní uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce. Práce probíhá v přirozených
pracovních podmínkách restaurace v širším centru Prahy, a to bez účasti pracovního
konzultanta na směnách. Klienti zde pracují v pracovních pozicích barman nebo pomocný kuchař. Při práci v tréninkové restauraci je kladen velký důraz na samostatnost, kvalitu podávaných jídel i provádění obsluhy. Podpůrné aktivity, které slouží
k upevnění pracovních návyků, zvýšení a zlepšení sociálních a pracovních dovedností,
včetně práce se zátěží, mají formu individuálních schůzek s pracovním konzultantem.
Cílem rehabilitačního programu je podpořit lidi se zkušeností s duševním onemocněním
v seberealizaci a pracovním uplatnění. Dalším cílem je vytvářet příležitosti pracovat
v restauraci, která respektuje potřeby zákazníka, komunitní vztahy a usiluje o rozvoj
zaměstnanců a osvětu ve společenské zodpovědnosti.

VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2010
První statistické údaje o novém projektu se týkají období září — prosinec 2010:
• o nově otevřenou službu projevilo zájem 34 zájemců;
• do rehabilitace nastoupilo 11 klientů;
• 80 % klientů pobíralo invalidní důchod;
• 80 % klientů služby bylo mladší 35 let.

Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. m. Prahy
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Služba ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

Služba: 			
Identifikátor:		
Adresa:			
			
Tel.: 			
E-mail: 			
			

Sociální rehabilitace
7931396
Křižíkova 61/76
186 00 Praha 8 – Karlín
220 951 468, 774 913 058, 774 913 029
prechodne.zamestnavani@greendoors.cz
podporovane.zamestnavani@greendoors.cz

Služba Začleňování na trh práce se skládá ze dvou programů: programu Přechodného
zaměstnávání a programu Podporovaného zaměstnávání. Cílem těchto programů je
podpořit klienty při hledání a udržení práce v běžných podmínkách.
Program Přechodné zaměstnávání umožňuje ověření pracovních a sociálních dovedností
získaných během pracovní rehabilitace v některé z tréninkových kaváren Občanského
sdružení Green Doors. Tento program probíhá na předem dojednaných pracovních
pozicích 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.
VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2010
Programem Začleňování na trh práce prošlo celkem 20 klientů, z toho:
• program Přechodného zaměstnávání využilo 8 klientů;
• program Podporovaného zaměstnávání využilo 12 klientů.

Program Přechodné zaměstnávání v roce 2010 ukončilo celkem 5 klientů, všichni klienti
programu Přechodného zaměstnávání dostali od dosavadního zaměstnavatele nabídku
pokračovat ve spolupráci, tentokrát již formou zaměstnání nebo brigády bez podpory
pracovního konzultanta.
Program Podporovaného zaměstnávání ukončilo celkem 6 klientů, z toho 4 se uplatnili
na trhu práce.
Zaměstnavatelé poskytující pracovní místa pro klienty Přechodného
zaměstnávání

Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. m. Prahy, MČ Praha 1, MČ Praha 6

14_15

VZDĚLÁVACÍ, NÁCVIKOVÉ A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ SLUŽBY
Služba: 			
Identifikátor:		
Adresa: 			
			
Tel.: 			
E-mail: 			

Sociální rehabilitace
9622397
Křižíkova 61/76
186 00 Praha 8 – Karlín
220 951 468, 773 913 051, 774 913 058
tkf@greendoors.cz, Job Club - podporovane.zamestnavani@greendoors.cz

Sociálně-aktivizační služby nabízejí možnost vzdělávání, poradenství a nácviku, které
vedou k rozvoji schopností a dovedností podporujících sociální začlenění klientů. Programy reagují na různorodé potřeby mladých lidí s duševním onemocněním.
V roce 2010 v rámci Vzdělávacích, nácvikových a sociálně-terapeutických programů
některou ze služeb využilo celkem 22 klientů.
Trénink kognitivních funkcí
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 prostřednictvím speciálního softwaru.
TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCI — VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA
ROK 2010
Program navštěvovalo v roce 2010 celkem 17 klientů:
• 5 klientů prošlo tréninkovým programem v jeho celém rozsahu nebo přestoupilo
z programu do pracovního procesu;
• 4 klienti využili pouze diagnostiku kognitivních funkcí, která u nich neshledala kognitivní deficit;
• 6 klientů přerušilo návštěvu tréninku z důvodu pokračování v léčbě;
• 2 klienti pokračují v tréninkovém programu v roce 2011.

Job Club
Job Club je vzdělávací aktivita pomáhající při hledání zaměstnání, která poskytuje prostor
pro sdílení zkušeností ve skupině účastníků. Job Club frekventantům zprostředkovává
znalosti a dovednosti spojené s tím, jak a kde hledat práci, jak se na ni připravit, jak
vystupovat při pohovoru, jak napsat strukturovaný životopis apod. Setkávání kombinují
teoretickou a praktickou přípravu ve skupině a individuální konzultace.
JOB CLUB — VÝSLEDKY REHABILITACE ZA ROK 2010
Kurz z důvodů přesněji identifikovaných potřeb klientů a finančních a personálních změn
na straně poskytovatele v průběhu roku 2010 proměnil svoji formu. Jeho náplň, tedy
podpora orientace klientů na trhu práce a získávání praktických dovedností, je nyní
realizována formou otevřené skupiny, která dává klientům možnost získat přesně ty
informace a podporu, kterou v daný moment potřebují.
První dvě pilotní skupinová setkání, která se odehrála na konci roku 2010, využilo
5 klientů.
Programy Skupina sociálních dovedností a Program osobního pracovního
rozvoje byly v roce 2010 pozastaveny.

Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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SOCIÁLNÍ PORADNA V PLB
Služba:			
Identifikátor:		
Adresa:			
			
			
			
Tel.: 			
E-mail:			

Odborné sociální poradenství
4470858
Sociální poradna v PLB
areál Psychiatrické léčebny Bohnice,
Ústavní 91
181 02 Praha 8
284 016 517, 777 347 667
poradna@greendoors.cz

od roku 2004

Sociální poradna je služba základního i odborného sociálního poradenství pro osoby
s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky a i 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 i prostřednictvím písemných materiálů, jako jsou informační
brožury a letáky.

VÝSLEDKY REHABILITACE A STATISTICKÁ DATA ZA ROK 2010
Službu sociální poradny využilo celkem 45 klientů:
• z toho 15 klientů O.s. Green Doors nebo PL Bohnice;
• 30 osob s duševním onemocněním (mimo PLB) nebo osob z řad široké veřejnosti.
Celkem bylo v rámci programu poskytnuto 124 intervencí:

Projekt finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, MČ Praha 8
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O.S. GREEN DOORS V ČÍSLECH A FAKTECH

Klub v Jelení
(do 6/2010)

Mlsná kavka
(od 9/2010)

Začleňování na
trh práce

Vzdělávací,
nácvikové
a sociálně terapeutické služby

Sociální poradna

Klientů ve
službě
Infoschůzek

Klub V. kolona

Programy

Café Na půl cesty
a úklidová dílna

O.s. Green Doors poskytlo v roce 2010 služby celkem 167 klientům.

32

23

13

11

20

22

45

49

28

8

34

65

-

-

Kapacita dle
registrace
Nástupů

40

25

20

20

30

40

45

18

13

2

11

10

19

-

Ukončeno

22

12

13

1

11

20

-

Začleňování na trh práce
Přechodné zaměstnávání
Klientů ve službě
Zájemců
Infoschůzek
Nástupu
Ukončeno

8
19
25
3
5

Podporované
zaměstnávání
12
30
40
7
6
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VZDĚLÁVÁNÍ, AKADEMICKÁ ČINNOST A STÁŽE
ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ O.s. Green Doors
Občanské sdružení Green Doors pečuje všestranně o profesionální rozvoj svých
pracovníků. Z toho důvodu pro ně pravidelně organizuje různé vzdělávací a poznávací
aktivity. Za zmínku stojí exkurze v Café Rozmar (provozovatel Rozmarýna, o.p.s), Café
Bárka (provozovatel Fokus Ústí nad Labem) a v neposlední řadě také návštěva v Sociální
agentuře Ústí nad Labem. Ta byla velmi inspirující zejména množstvím zaměstnavatelů,
se kterými Sociální agentura spolupracuje při začleňování lidí s handicapem na otevřený
trh práce.
Důležitou událostí pro odborný rozvoj O.s. Green Doors byla účast dvou kolegyň na
zajímavých zahraničních stážích. První zástupkyně sdružení byla účastníkem série
zahraničních stáží s názvem “Tematická studijní cesta”. Projekt byl realizován občanským
sdružením AMA. Studijní cesta měla formu návštěv a workshopů v zařízeních, které jsou
příkladem dobré praxe v ČR, na Slovensku, v Estonsku a ve Švédsku. Další zástupkyně
sdružení absolvovala třídenní pobyt v Holandsku v rámci projektu Zahraniční stáže v
oblasti péče o duševní zdraví, který organizovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví. Naše kolegyně se v rámci stáže zaměřila hlavně na téma připravenosti klientů
na vstup do služeb a návaznosti mezi službami.

O.s. Green Doors jako MÍSTo STÁŽÍ
Sdružení tradičně spolupracuje se školami a jinými organizacemi, poskytujícími sociální
služby a přijímá jejich studenty nebo zaměstnance na stáže či exkurze ve svých tréninkových kavárnách a v dalších pracovně-rehabilitačních programech.
O.s. Green Doors v roce 2010 poskytlo možnost absolvovat dlouhodobou stáž (rozsah
14 dní až 1 semestr) 8 studentům.
Dále zrealizovalo 13 exkurzí v rozsahu 1—2 dny pro studenty VŠ a VOŠ a kolegy ze spolupracujících organizací z celé České republiky.
Zástupci O.s. Green Doors na ODBORNÝCH KONFERENCÍ
V rámci Konference XXVIII. Psychologické dny — Cesty psychologie a psychologie cest,
která proběhla v termínu 8. — 10. 9. 2010 v Olomouci vystoupili naši kolegové PhDr.
Miroslava Benešová a Mgr. Michal Nondek. Prezentovali Trénink kognitivních funkcí,
ve svém příspěvku na téma “Klinické aspekty kognitivního deficitu v souvislosti s náhledem a funkčností v běžném životě pacientů s diagnózou ze schizofrenního okruhu”.
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FUNDRAISING
Během roku 2010 se fundraisingové aktivity O.s. Green Doors rozrostly. Počet partnerů
či organizací, se kterými O.s. Green Doors spolupracuje, se zvýšil téměř na 40. Z toho
16 partnerů v roce 2010 organizaci finančně či materiálně podpořilo. Díky jejich ochotné podpoře sdružení získalo téměř 400 000 Kč. Spolupráce všech těchto partnerů si
nesmírně vážíme a doufáme, že nám zachovají přízeň i v následujících letech.
V rámci fundraisingových aktivit a budování partnerských vztahů O.s. Green Doors v roce
2010 poprvé uspořádalo benefiční koncert a benefiční aukci výtvarných děl. Benefiční
koncert byl pořádán ve spolupráci s Hub s.r.o. a Because s.r.o.. V pořádání těchto akcí
plánuje pokračovat.

Přehled zisků fundraisingu O.s. Green Doors v roce 2010
Finanční dary
Věcné dary
Slevy
Výnos benefičních akcí
Příspěvky Klubu přátel
Celkem

220 800 Kč
67 917 Kč
30 130 Kč
61 950 Kč
16 100 Kč
396 897 Kč
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OSVĚTA v oblasti duševního zdraví
Občanské sdružení Green Doors ve svých tréninkových kavárnách a restauracích
zaměstnává mladé lidi s duševním onemocněním a zároveň poskytuje příležitosti
k prezentaci autorům, kteří mají za sebou zkušenost s duševním onemocněním.
Své osvětové poslání plní nejen pořádáním kulturních akcí v kavárnách, ale také
osvětovými kampaněmi a formou hudebních festivalů a happeningů, které zdi kaváren
překračují a jdou vstříc svým návštěvníkům. Jedna z nich se za veřejností vydává až
do centra Prahy, na Petřín. Důvodem pro pořádání osvětově laděných akcí je ověřený
poznatek, že obeznámenost široké veřejnosti s problematikou duševního zdraví a nemoci může zkrátit a zjednodušit cestu mladého člověka v počátečním stádiu duševního
onemocnění za odbornou pomocí a usnadnit jeho následný návrat k běžnému životu bez
stigmatu.
S podporou Ministerstva zdravotnictví ČR uspořádalo O.s. Green Doors informační
kampaň „Příští stanice Prevence“, v rámci které mohli cestující vidět v pražských tramvajích plakáty s prvky komixu šířících destigmatizační a osvětové informace.
Ve svých tréninkových kavárnách uspořádalo O.s. Green Doors následující kulturní
pořady, jejichž autory a interprety byli lidé, kteří sami prošli zkušeností s duševním
onemocněním:
• 3 koncerty;
• 10 výstav;
• 4 autorská čtení;
• 4 divadelní představení.

HUDEBNÍ FESTIVALY s osvětovým posláním:
• Čarodějnice Open Air 2010 (30. 4. 2010)
• 10 let zelení se v Jelení - oslava desátého výročí existence kavárny (3. 6. 2010)
• Když to s tebou jde do kopce (18. 9. 2010)
O. S. GREEN DOORS v médiích:
• květen 2010 – deník Metro: “Návštěva Café Na půl cesty”
• 2. 6. 2010 – regionální stanice Českého rozholasu Regina: “Rozhovor s ředitelkou
O.s. Green Doors Lucií Broukalovou”
• 7.—8. 2010 – měsíčník Psychologie dnes: “Zaměstnanec se schizofrenií?”
• červen 2010 – měsíčník Osmička: „Třetí den sociálních služeb se povedl“
• 9. 9. 2010 – internetový deník Britské listy: “Tréninková restaurace Mlsná kavka
otevírá v Karlíně”
• září 2010 – deník MF dnes: “Mlsná kavka zaměstná lidi s duševní nemocí”
• září 2010 – internetový magazín Ona Dnes.cz: “Vaření je erotický zážitek, říká
šéfkuchař F.K. Smiggels”
• záží 2010 – IN magazín, příloha deníku Hospodářské noviny: “Služby Green Doors
se proměňují, otevírá se nová tréninková restaurace”
• 27. 9. 2010 – internetový magazín Food Life: “Tréninková restaurace Mlsná kavka
otevírá v Karlíně”
• říjen 2010 – měsíčník Osmička: “Radnice pomáhá lidem s duševním onemocněním”
• 15. 10. 2010 – dvouměsíčník SOS magazín: “Přijďte si posedět do naší nově
otevřené tréninkové restaurace Mlsná kavka”
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Finanční zpráva za rok 2010
Tabulka č. 2.: Výkaz zisků a ztrát (ve zjednodušeném rozsahu, v tis. Kč)
Výnosy
Dotace ze státního rozpočtu

Náklady
4 007 Materiál, zboží, energie

6 553

Dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m.
Prahy

535 Služby

2 292

Dotace Městských částí Praha 1, 4, 6
a8

440 Osobní náklady

7 027

Dotace ESF a ostatní
Příspěvky, dary
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Celkem
Hospodářský výsledek po zdanění činí

0

Daně a poplatky 2009

358 Poskytnuté příspěvky
10 207 Odpisy
549 Ostatní náklady
16 096
- 80

Celkem

1
13
200
90
16 176

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

Stav k
1.1.2010

A. Dlouhodobý majetek
celkem

1 602

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek odpisy

5

A.II. Dlouhodobý
hmotný majetek
A.IV. Oprávky k
dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek
celkem

3 367

Stav k
31.12.2010

Pasiva

1 521 A. Vlastní zdroje
celkem
5 A.I. Jmění celkem
3 486 A.II. Výsledek
hospodaření celkem

- 1 770

- 1 971

1 027

1 130

Stav k
1.1.2010

Stav k
31.12.2010

1 853

1 662

1 531

1 419

323

243
- 80

1. Účet
hospodářského
výsledku

B.I. Zásoby celkem

193

361 B. Cizí zdroje

775

989

B.II. Pohledávky
celkem

214

419 B.II. Dlouhodobé
závazky celkem

150

141

B.III. Krátkodobý
finanční majetek
celkem

580

331 B.III. Krátkodobé
závazky celkem

626

847

B.IV. Jiná aktiva
celkem

40

19

B.IV. Jiná pasiva
celkem

Aktiva celkem

2 629

2 651

Pasiva celkem

1
2 629

2 651
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PODĚKOVÁNÍ
Protože podpora konkrétních lidí je pro nás potvrzením smyslu naší práce, děkujeme
v první řadě individuálním dárcům a členům Klubu přátel za jejich pomoc.
Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Za sponzorské dary děkujeme firmám:
Hlavnímu partnerovi Občanského sdružení Green Doors
Partnerům
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ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI O.S. GREEN DOORS K 30. 3. 2011
Předseda sdružení:
Správní rada sdružení:

Jan Lorenc
Miloslav Hejnák, Ivan Hemmer,
Petr Novák, Andrea Studihradová

Výkonná ředitelka:

Lucie Broukalová

Personální managerka a vedoucí návazných programů:
Metodická managerka:
Fundraising a PR:
Office managerka:

Svetlana Pokorná-Vrablecová
Miroslava Bubela
Monika Kohoutová, Tereza Slavíčková
Eliška Tlustá

Vedoucí projektu
Café Na půl cesty:
Petra Skavská
Zaměstnanci projektu Café Jana Janečková, Petra Pípalová, Jan Socha,
Na půl cesty a úklidové dílny: Ondřej Vtípil, Radek Wollmann
Vedoucí
projektu
Klubu
V. kolona:
Eva Sukovská
Zaměstnanci Klubu V. kolona: Martina Jindrová, Petr Kumhera, Michaela Nosková,
Lucie Šišková

Projektový partner a šéfkuchař
Tréninkové restaurace
Mlsná kavka:
Filip Kavka Smiggels
Zaměstnanci projektu
Tréninková restaurace
Radek Buben, Jaka Kršiaková Minaříková, Jiří Ohem,
Mlsná kavka:
Pavel Pokorný, Jiří Zámorský, Martina Zmatlíková
Vedoucí služeb Začleňování
na trh práce a program
Přechodného zaměstnávání:
Irena Buchtová
Program
Podporovaného
zaměstnávání:
Lucie Šišková
Trénink kognitivních funkcí:
Job club/Job setkání:

Miroslava Benešová, Jarmila Kubáňková,
Michal Nondek
Irena Buchtová, Martina Zmatlíková

Sociální poradna:

Monika Kohoutová

Osvětové
a
kulturněintegrativní
programy, Viktorie Lupačová, Renata Pěchoučková,
produkce a propagace:
Petra Skavská, Ondřej Vtípil, Radek Wollmann
Správa PC:

Jiří Volf

Stálí spolupracovníci:

Ekumenická akademie Praha, fa Prodimo,
Ing. Josef Valenta
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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, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
Tel./fax: 220 951 468
E-mail: greendoors@greendoors.cz
Web: www.greendoors.cz, www.mlsnakavka.cz
Statutární zástupci: Lucie Broukalová, Jan Lorenc
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha 2, Jugoslávská 19
Číslo účtu: 45 40 389/0800
Počet členů sdružení: 33

KONTAKTY
Vedení sdružení:
Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
Tel.: 220 951 468
E-mail: kancelar@greendoors.cz
Café Na půl cesty
Kavárna:
Centrální park – Pankrác, 140 00 Praha 4
Tel.: 777 913 053
Kancelář:
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 211 085
E-mail: cafe.vedouci@greendoors.cz
Klub 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 restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 327/29, 186 00 Praha 8
Tel.: 777 913 054
E-mail: info@mlsnakavka.cz
Kancelář pracovního konzultanta:
Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
Tel.: 220 951 468, 774 913 028
E-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz

Začleňování na trh práce
Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
Tel.: 220 951 468, 774 913 058, 774 913 029
E-mail: prechodne.zamestnavani@greendoors.cz,
podporovane.zamestnavani@greendoors.cz
Trénink kognitivních funkcí
Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
Tel.: 220 951 468, 773 913 051
E-mail: tkf@greendoors.cz
Sociální poradna
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Tel.: 284 016 517, 777 347 667
E-mail: poradna@greendoors.cz
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Výroční zpráva 2010 – O.s. Green Doors
Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Monika Kohoutová,
Svetlana Pokorná-Vrablecová, Tereza Slavíčková
Grafická úprava a fotografie: Radek Wollmann
Počet výtisků: 175

36

