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Úvodní slovo
Po obdivuhodných šestnácti letech působení v O. s. Green Doors se naše ředitelka Mgr. Lucie Broukalová rozhodla,
že je čas na změnu, a proto své působení v Green Doors v prosinci 2012 ukončila. Její rozhodnutí plně chápeme a
rádi bychom jí i zde upřímně poděkovali za všechnu její obětavou a poctivou práci, kterou za ta léta pro Green Doors
udělala, a hlavně za její osobní nasazení, které nás po celou dobu motivovalo. Přinášíme Vám její ohlédnutí za tím, čím
O. s. Green Doors během jejího působení prošlo, zasazené do širších souvislostí porevolučního rozvoje a transformace
psychiatrické péče.
Green Doors letos slaví 20. výročí a já se po 16 letech s Green Doors loučím. Kolegové se mě proto zeptali, jakých těch 16 let
bylo.
Dřív než s Green Doors jsem se setkala s komunitními psychiatrickými službami jako studentka - dobrovolnice - počátkem
90. let. Jezdila jsem s klienty Fokusu na výlety a chodila jsem si povídat s pacienty na Ondřejov do docházkové skupiny.
A protože jsem studovala filmovou vědu, pouštěla jsem pacientům filmy. Po škole jsem začala ve Fokusu pracovat jako
terapeutka v nově otevřeném Klubu u Libuše. Tenkrát jsem si myslela, že je to zaměstnání jen na čas, než se po škole rozkoukám, ale bylo z toho 20 let. Zkrátka mě práce v komunitních službách „chytla“ a dávala mi smysl.
První projekty komunitní péče začaly vznikat po revoluci na základě zahraničních inspirací, zejména díky vzdělávacím
projektům Matra. Jako první vznikaly chráněné dílny, denní sanatoria, chráněná bydlení a další služby. V Praze se
postupně během 90. let vytvořila poměrně rozsáhlá síť služeb, která zahrnovala oblast zdraví, bydlení, práce a volného
času. Tyto první služby umožnily zkvalitnit život jak dlouhodobě hospitalizovaným pacientům z léčebny, tak pacientům,
kteří se pohybovali v bludném kruhu léčebna – propuštění domů – léčebna. Bylo to období plné nadšení a nasazení. Zdálo
se, že se poměry v české psychiatrii rychle změní a velké ústavy a léčebny brzy nebudou potřeba.
V Green Doors jsem začala pracovat v roce 1997, kdy jsme s kolegy z Denního sanatoria Nad Ondřejovem chystali otevření
tréninkové kavárny Café Na půl cesty. Café Na půl cesty, jako první projekt svého druhu v Čechách, bylo v době svého
otevření poměrně populární a stalo se inspirací pro vznik podobných projektů u nás i v zahraničí. Přednost podobných
projektů je v tom, že spojují více funkcí, umožňují klientům připravovat se na návrat do práce, nabízejí služby nejen
klientům, ale i veřejnosti a mohou se částečně samofinancovat. A tak se inspirace rychle šířila.
Také Green Doors se koncem 90. let poměrně rychle rozvíjelo a díky příležitostem, které se naskytly, otevřelo brzy
další dvě tréninkové kavárny: Klub V. kolona, Klub v Jelení. Vznikl i projekt „spřátelených kaváren“ – přechodného
zaměstnávání.
Na první pohled lákavou možnost rozvoje komunitních služeb přinesla po roce 2004 finanční podpora z Evropského
sociálního fondu. Škoda, že řada těchto projektů, do kterých bylo vloženo hodně peněz i úsilí, nebyla dlouhodobě finančně
udržitelná. Za sebe největší přínos podpory z ESF vidím v tom, že umožnila rozvíjet spolupráci mezi komunitními službami
a vytvořit lépe koordinovanou síť služeb pro klienty.

Tréninková skupina sociálních dovedností. Museli jsme se vrátit k tréninkovým kavárnám jako k páteři činnosti Green
Doors a posílit svou schopnost samofinancování tím, že kavárny budou poskytovat kvalitnější služby zákazníkům a že
budeme lépe „podnikat“. Období rozvoje komunitních služeb vystřídalo období, kdy šlo spíše o udržení služeb a stabilizaci
organizace. Toto období využil tým Green Doors ke své profesionalizaci. Více času jsme začali věnovat společné metodické
práci a Green Doors se postupně měnilo v organizaci s jasnými hodnotami a firemní kulturou.
Finanční důvody vedly i k tomu, že jsme se v roce 2010 rozloučili s charismatickou kavárnou v Jelení a místo ní jsme
otevřeli tréninkovou restauraci Mlsná kavka, která má blíže k sociálnímu podnikání, a může si tedy na sebe více
„vydělat“. Ojedinělý je tento projekt i tím, že ho realizujeme společně se soukromým podnikatelem, což přináší řadu nových
zkušeností a výzev.
Poslední dva roky jsou pro českou psychiatrii novou nebo spíše staronovou výzvou – výzvou transformace psychiatrické
péče. Centrem psychiatrie jsou v Čechách bohužel stále velké psychiatrické léčebny. Ta bohnická je snad dokonce jedna z
největších na světě. Komunitní péče vznikala v posledních dvaceti letech náhodně a nekoordinovaně, z iniciativy jednotlivých odborníků podle momentálních příležitostí a finančních možností. I když vznikla řada velmi užitečných služeb, až
na výjimky nevytvářejí koordinovanou a komplexní síť.
Pokud se proces transformace podaří spustit, čekají velké změny jak léčebny, tak i zdravotní a sociální služby v komunitě.
Bude potřeba vybudovat regionální komunitní týmy, kde budou spolupracovat odborníci ze zdravotní i sociální sféry na
principu multidisciplinární spolupráce. Bude potřeba, aby se tyto týmy naučily poskytovat komplexní a flexibilní služby,
které budou umět reagovat na různorodé potřeby i měnící se zdravotní stav pacientů. Pro všechny odborníky, jak ty z
léčeben a ústavů, tak z komunitní péče, to bude výzva. Výzva se měnit, jít více do terénu - blíže ke klientovi - a učit se
vzájemně spolupracovat s otevřeností a respektem. Doufám, že je vykročeno správným směrem, a držím české transformující se psychiatrii palce.
Na závěr chci poděkovat za příležitost jít s Green Doors tuto šestnáctiletou pouť, která rozhodně nebyla nudná. Chci
poděkovat všem kolegům, které jsem za tu dobu potkala uvnitř Green Doors i v partnerských organizacích, za příležitost s
nimi pracovat a učit se od nich. Chci poděkovat za pestrou a zajímavou práci, která mi po celou dobu přinášela nové úkoly
a příležitosti. Tým Green Doors vnímám jako velké bohatství a jsem na své kolegy hrdá.

Lucie Broukalová

Vzhledem k přicházející finanční krizi jsme museli i v Green Doors po ukončení finanční podpory z ESF omezovat a rušit
služby. Zavřít jsme museli postupně programy, jako byl Program osobního pracovního rozvoje, Case management nebo
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Ohlasy zvenčí
Vloni jsme Vám přinesli zpětnou vazbu klientů rehabilitace, letos jsme posbírali různé ohlasy z našich kaváren, ze
stáží i z dalších událostí života O. s. Green Doors.
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Základní informace o sdružení,
členství v organizacích, historie

Historie občanského 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:
• r ozvíjet možnosti pracovní a psychosociální rehabilitace těchto osob, včetně provozování zařízení s hospodářskou
činností;

1993

1997

1998

1999

vznik
O.s. Green Doors

Café Na půl cesty
/1. tréninková kavárna
v ČR/ Národní psychiatrická cena Vondráčkovy
nadace

Úklidová dílna
/při Café Na půl cesty/
II. místo v mezinárodní
soutěži Lilly Schizophrenia Reintegration Awards

Klub V. kolona
/2. tréninková kavárna sdružení/

• r ealizovat 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;
•s
 polupracovat 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
• Česká asociace pro psychické zdraví
• Česká rada humanitárních organizací

2000

2001

2002–03

2003

Klub v Jelení
/3. tréninková kavárna sdružení/ od
roku 2000 je Green
Doors místem stáží
pro odborníky
z východní Evropy
(East to East, CRPDZ)

Program pracovního
osobního rozvoje,
Trafika Na Bráně
v PL Bohnice
/do r. 2004/

Green Doors zvoleno modelovým
pracovištěm /projekt
Modul Sites, Open
Society Institut/

Job Club /spolu
s ESET-HELP, Fokus
Praha, o.s./

2004

2005

2006

2010

Terénní sociální práce
a Sociální poradna v PL
Bohnice Green Doors
„místem dobré praxe“ pro
odborné stáže
a praxe studentů
/program Matra/

Tréninková skupina
sociálních dovedností

Trénink kognitivních
funkcí, program
Podporovaného
zaměstnávání,
ocenění za dobrou práci
s veřejností /Mental
Health Europe/

Tréninková restaurace Mlsná kavka
ukončení provozu
Klubu v Jelení

2011

2012

Požár v Klubu V. kolona
a dočasné přerušení
provozu ocenění Café Na
půl cesty, jako 2. nejlepší
provozovny na Praze 4

Café Na půl cesty slaví
15 let Klub V. kolona funguje v náhradním prostoru

• SMES-EUROPA
• Česká unie pro podporované zaměstnávání
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Tréninková kavárna Café Na půl cesty
Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 5453074
Adresa:
Tréninková kavárna Café Na půl cesty
Centrální park - Pankrác
140 00 Praha 4
tel.: 777 913 053
Kancelář:
Pujmanové 1219/8
140 00 Praha 4
tel.: 774 913 056
e-mail: cafe.vedouci@greendoors.cz
Otevřeno od roku 1997
Kavárna uprostřed Pankrácké pláně, kde si každý přijde na své. V průběhu dne i po celý týden zaujme svým děním a
nabídkou ať už v kulturním programu, nebo v jídelním lístku. A hlavně dává smysl, protože jako první v České republice začala pomáhat mladým lidem s duševním onemocněním překonat nemoc a zapojit se do běžného života, mít práci
a přátele.
Kavárna v rámci tréninkového zaměstnání nabízí lidem s duševním onemocněním nácvik pracovního režimu, pracovních dovedností a poskytuje pracovní trénink s podporou při přechodu na trh práce. Klienti mají během rehabilitace
v kavárně stálou podporu pracovních terapeutů.
V roce 2012 kavárna oslavila 15 let své existence a k tomuto výročí se dočkala nové venkovní dřevěné terásky, která
po tolika letech provozu nutně potřebovala rekonstrukci. S jejím dokončením pomohli i dobrovolníci z firmy Albi a z řad
zákazníků. Díky firmě Albi si také mohou zákazníci v Café zahrát deskové a karetní hry, které jsme dostali darem.
Průběžně se snažíme zlepšovat naše služby a nabídku kavárny. Návštěvnost přes den se opět zvýšila a s ní i nároky na
klienty v rehabilitaci. I když za léta provozu máme rehabilitační systém již dobře zpracovaný, pro tým Café to znamená
každodenní tvořivou výzvu: potřebujeme vyhovět nárokům provozu, ale zároveň zachovat i prostor pro klienty, kteří v
rehabilitaci potřebují vyšší míru podpory. Vzhledem k náročnosti provozu a snaze umožnit klientům pravidelný denní
režim jsou večerní směny pro klienty dobrovolné.

Výsledky rehabilitace a statistická data za rok 2012
• Pracovním tréninkem prošlo 32 klientů, z toho 78% má diagnózu schizofrenie.78% klientů bylo mladších 35 let.

• 72% klientů pobíralo invalidní důchod, z toho třetina měla invalidní důchod přiznaný po dobu kratší než 3 roky.
• V roce 2012 službu ukončilo celkem 21 klientů, z toho 13 využilo možnost být v tréninku déle než půl roku.

Sledování úspěšnosti rehabilitace s časovým odstupem
Výsledky se týkají 6 klientů, které se podařilo kontaktovat. Sledování se provádí po roce od ukončení pobytu v kavárně.
• 5 klientů pracuje, nebo studuje.
• 1 klient si aktivně hledá práci.

Kulturní a osvětové akce v roce 2012
V roce 2012 jsme rozvíjeli potenciál kulturních a osvětových akcí podle osvědčeného modelu z roku 2011, který zcela
přirozeně kombinuje koncerty rozličných žánrů od jazzu, funky po post-rock a hardcore, výstavy, autorská čtení s
dětským programem, osvětovými akcemi a prezentací aktivit dalších neziskových organizací.
Kavárna se stala oblíbeným místem pro kapely na turné a důležitým místem pražské DIY scény se širokým žánrovým
záběrem, takže zde opět proběhlo přes 150 koncertů různých kapel nejen domácích, ale i zahraničních , osvědčených i
začínajících. Prostředí parku a blízkost publika tvoří výbornou atmosféru, díky které se kapely rády vracejí.
Dětský program byl tradičně realizován během nedělních odpolední - jednalo se o kombinaci divadla a tvořivé dílny.
Na děti jsme nezapomněli ani na našich venkovních akcích.
V dubnu jsme pořádali tradiční Čarodějnice, které byly zároveň oslavou 15 let od založení kavárny. Každoročně jde o
naši největší akci, která v sobě spojuje všechny výše uvedené složky programu. Na akci made:in (spojení trhu autorských výrobků s workshopy) bylo pro děti připraveno divadlo a hudební program.
Po celý rok také v kavárně probíhaly výstavy, zhruba polovina z nich se uskutečnila ve spolupráci s Ateliérem o. s.
Baobab.
I v tomto roce jsme rozvíjeli spolupráci se spřátelenými občanskými sdruženími, např. Světlo pro Svět, Strom, Portus
Praha, Lačhe Čhave, Ramus, Baobab.
Projekt finančně podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, MČ Praha 4 , RWE Transgas a. s.
přes Nadaci Charty 77 a Green Interiors s. r. o.

• 69% klientů mělo středoškolské vzdělání (SŠ s maturitou nebo SOU bez maturity).
• Třetina klientů nedokončila vzdělání v souvislosti s nemocí.
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Pracovně-rehabilitační programy – tréninkové restaurace

Tréninková kavárna Klub V. kolona
Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 5907117
Adresa:
Tréninková kavárna 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
Otevřeno od roku 1999
Park, kde najdete vzácné stromy. Kavárna, která nabízí občerstvení, odpočinek či prostor pro setkání. V létě terasa ve
stínu starého buku. Klub V. kolona je kavárna sídlící přímo v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice v budově Divadla
Za plotem. Klub nabízí aktivizaci a nácvik pracovních i sociálních dovedností, např. přípravu na propuštění z hospitalizace nebo pro návrat do běžného života.
Cílem aktivizačního tréninku je připravit lidi s duševním onemocněním k tomu, aby návrat domů, do školy či do práce
byl co nejsnazší. Terapeuti poskytují během pracovního tréninku klientům stálou podporu. Kromě pracovních dovedností klienti získávají i dovednosti potřebné pro samostatný život.
Rok 2012 byl pro V. kolonu rokem “provizorním” a pro celý tým rokem velmi náročným. Koncem roku 2011 Klub výrazně
poškodil požár a do konce února 2012 byl uzavřen. Díky vstřícnosti ředitele PL Bohnice MUDr. Martina Hollého jsme od
března 2012 klientům a zákazníkům mohli opět začít nabízet služby v provizorním prostoru “Zimní zahrady” Divadla Za
plotem. Vzhledem ke složitým jednáním s provozně-technickým oddělením léčebny, nekonečným čekáním na zprávu
Hasičského záchranného sboru Praha, požadavkům památkářů i nedostatku finančních prostředků jsme mohli zahájit
práce na obnovení původního prostoru až koncem roku. Fungování v dočasném prostoru mělo svá úskalí: s kuchyní
jsme se domlouvali vysílačkou a občas jsme museli Zimní zahradu kompletně vyklidit (pořádají se tam i jiné akce
léčebny). Rádi bychom poděkovali vedoucímu Divadla Za plotem Pavlu Radovi za pomoc. Přes všechny těžkosti se nám
podařilo zachovat to hlavní: rehabilitaci pro klienty, která s mírně omezenou kapacitou fungovala dál. Na jaře roku 2013
se můžete těšit na znovuotevření původního Klubu V. kolona!

Výsledky rehabilitace a statistická data za rok 2012
•P
 racovní rehabilitací v kavárně Klub V. kolona aktivně prošlo 21 klientů, z toho 7 klientů nastoupilo do rehabilitace
již v průběhu hospitalizace.
• Dvě třetiny všech klientů měly diagnózu schizofrenie.
• 76% klientů mělo středoškolské vzdělání (12 klientů SŠ s maturitou a 4 klienti SOU bez maturity).
• 52% klientů bylo mladších 35 let, zbylým 48% je 36 let a více.
•8
 1% klientů pobíralo invalidní důchod, z toho třetina měla invalidní důchod přiznaný dobu kratší než 3 roky, dvě
třetiny déle než 3 roky.

Sledování úspěšnosti rehabilitace s časovým odstupem
Výsledky se týkají 10 klientů, které se podařilo kontaktovat, oslovování se provádí 3 měsíce po ukončení pobytu v
kavárně.
• 3 klienti pracují nebo pokračují v následných rehabilitačních programech.
• 3 si hledají práci.
• 1 navštěvuje rekvalifikační kurz.
• 3 klienti byli v době sledování bez pravidelné aktivity.

Kulturní a osvětové akce v roce 2012
Klub sice v roce 2012 fungoval v náhradním prostoru, ale bohužel jsme v něm nemohli realizovat pravidelný kulturní
program. Přesto se podařilo pod hlavičkou Kolony pár kulturních akcí uspořádat. V květnu proběhl benefiční hudební
festiválek, v červnu výtvarně divadelní akce pro děti “Kolonní hrátky”. K tradičnímu festivalu Babí léto, pořádaného v
září Psychiatrickou léčebnou Bohnice, jsme se připojili písničkářskou scénou, které se účastnili i autoři se zkušeností
s duševním onemocněním. Ve spolupráci s léčebnou jsme pokračovali i na vánočních trzích, které jsme rozšířili o trhy
tvůrců z Fler.cz a divadelní představení.
Projekt finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha
8, Raiffeisen stavební spořitelna a. s., Böllhoff s. r. o. a pan Josef Machek.
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Pracovně-rehabilitační programy – Tréninkové kavárny a restaurace

Tréninková restaurace Mlsná kavka
Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 7210620
Adresa:
Tréninková restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 29/327
186 00 Praha 8
tel.: 777 913 054
Kancelář:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín
e-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz
tel: 774 913 028, 220 951 468
Otevřeno od 2010
Mlsná kavka je tréninková vegetariánská restaurace v centru Prahy, která pod jednou střechou a v jedné kuchyni
spojuje kvalitní bezmasá jídla a sociální rozměr podnikání. Restaurace vznikla jako volné pokračování Klubu v Jelení,
který v roce 2010 ukončil provoz, a je společným projektem O. s. Green Doors a nizozemského šéfkuchaře Filipa Kavky
Smiggelse.
Restaurace nabízí v kuchyni a na baru až 18 tréninkových míst pro lidi s duševním onemocněním, přičemž pracovní trénink je možné využívat po dobu až dvou let. Na nově otevřených návazných pozicích mohou vybraní klienti
pokračovat ve spolupráci ještě třetím rokem.
Při práci v tréninkové restauraci je kladen velký důraz na samostatnost, kvalitu obsluhy i podávaných jídel. Vše
probíhá v reálných pracovních podmínkách bez účasti pracovního terapeuta na směnách. Podporu klienti získávají
na pravidelných schůzkách s pracovním konzultantem, kde společně hledají cesty ke zvládání zátěže, k upevnění
pracovních návyků a ke zlepšení sociálních a pracovních dovedností. Cílem rehabilitačního programu je podpořit lidi
se zkušeností s duševním onemocněním v pracovním uplatnění a seberealizaci.

určené pro absolventy dvouletého programu. Velké poděkování za úspěšné zvládnutí uplynulého roku, za vysoké
pracovní nasazení, smysl pro týmovost a neutuchající elán patří týmu klientů, pracovníkům organizace a v neposlední
řadě také vedoucímu restaurace.

Výsledky rehabilitace a statistická data za rok 2012
•T
 réninkový program poskytla restaurace Mlsná kavka 33 klientům na pozici pomocný barman (7 žen a 7 mužů) a
pomocný kuchař (8 žen a 11 mužů).
• Do rehabilitace jsme přijali 19 klientů, rehabilitaci ukončilo 16 klientů.
• Průměrná délka rehabilitace byla 6 měsíců.
• 72% klientů mělo diagnózu schizofrenie.
• Více než 90% klientů pobíralo invalidní důchod.
• Průměrný věk klientů v programu byl 31 let.

Mlsné akce v Kavce
A co je nového v kuchyni v roce 2012? Pečivo ze Mšena, zelenina z Mělníka. Po stáži v holandském Baklust umíme
dělat lepší dorty. Naši kuchaři už mají vegetariánskou kuchyni v malíčku a umí udělat i veganské verze. Pracujeme
efektivněji, takže i když je větší provoz a tržby, máme méně přesčasů. K pravidelným mlsným akcím, jako nedělní
Brunche, čtvrteční Soul Kitchen a vaření pro děti, přibyly kurzy pro dospělé, zaměřené na přípravu jednoduchých a
rychlých, přesto ale zajímavých pokrmů. Jídelní lístek pravidelně obměňujeme podle dostupných sezónních surovin.
Vegetariánskou kuchyni doplňují kvalitní česká vína, fair trade čaje a káva. Restaurace je nekuřácká a díky dětskému
koutku je ideálním místem k posezení i pro rodiny s dětmi.
Projekt finančně podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, Nadační fond Veolia.

Rok 2012 byl pro Mlsnou kavku zatěžkávací zkouškou, výzvou k překonání zvyšujících se nároků na kapacitu a kvalitu provozu i sociální služby. Zájem uchazečů o využití tréninkového programu se oproti minulému roku zvýšil téměř
na dvojnásobek a kapacitu služby jsme navýšili ze 14 na 18 míst (původní kapacita v roce 2010 byla pouze 8 míst).
Vzrůstající počet zákazníků a vyšší počet klientů si vyžádal efektivnější rozdělení pracovních činností v rámci týmu
restaurace. Byly například zavedeny takzvané „směny za sporákem“, na kterých si mohou klienti na pozicích pomocných kuchařů vyzkoušet samostatnou roli hlavního kuchaře. Abychom klienty dále podpořili v proaktivním přístupu
k práci a přijímání větší zodpovědnosti, připravili jsme 4 nová tréninková místa na pozici asistentů vedoucího směny,
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Začleňování na trh práce
Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 7931396
Adresa:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín
tel: 220 951 468
Přechodné zaměstnávání
e-mail: prechodne.zamestnavani@greendors.cz
tel: 774 913 058
Podporované zaměstnávání
e-mail: podporovane.zamestnavani@greendoors.cz
tel: 774 913 029
Služba Začleňování na trh práce se skládá ze dvou programů: Přechodného zaměstnávání a Podporovaného
zaměstnávání. Jejich cílem je podpořit klienty při hledání a udržení práce v běžných podmínkách.

Výsledky rehabilitace a statistická data za rok 2012
Programem Začleňování na trh práce prošlo celkem 17 klientů, z toho:
• program Přechodného zaměstnávání využilo 7 klientů;
• program Podporovaného zaměstnávání využilo 10 klientů.

Program Přechodného zaměstnávání zajistil 5 klientům pracovní zkušenost ve spřátelených organizacích. Program Podporovaného zaměstnávání ukončilo celkem 6 klientů, z toho 3 se uplatnili na trhu práce (v kavárně a v administrativě).
Velkým úspěchem konce roku bylo navázání spolupráce se sítí kaváren Starbucks, která k našim klientům přistupuje
velmi přirozeně a vstřícně. Je krásnou ukázkou dobré praxe.

Zaměstnavatelé poskytující pracovní místa pro klienty Přechodného zaměstnávání

Program Přechodné zaměstnávání umožňuje klientovi po pracovní rehabilitaci v jedné z našich tréninkových kaváren
ověřit získané pracovní a sociální dovednosti ve spřátelených kavárnách a organizacích, v nichž jsou smluvně sjednána pracovní místa. Zde si mohou lidé s duševním onemocněním vyzkoušet práci v běžných pracovních podmínkách.
Podpora pracovního konzultanta má podobu pravidelných schůzek s cílem osvojit si zvládání zátěžových situací
v práci.
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, schopnostem a možnostem.
V roce 2012 jsme ve službě Začleňování na trh práce poskytovali podporu ve stejném rozsahu jako předchozí roky, ale
podařilo se nám navázat spolupráci s novými zaměstnavateli. A abychom úspěšně získávali i další, zjišťovali jsme
mezi těmi stávajícími, proč se rozhodli zaměstnávat lidi se zdravotním znevýhodněním, a jaké výhody a obtíže jim to
přináší. Finanční stránka stojí často na začátku úvah. Těší nás, že stávající zaměstnavatelé jsou i přes občasné zádrhele
otevřeni další spolupráci.

Projekt finančně podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 5

Od 1.1. 2013 jsou programy Začleňování na trh práce a Vzdělávací, nácvikové a sociálně-terapeutické programy spojeny
v jednu službu pod názvem Začleňování na trh práce a identifikátorem 7931396.
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Vzdělávací, nácvikové
a sociálně-terapeutické programy
Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 9622397
Adresa:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín
tel: 220 951 468
Trénink kognitivních funkcí
e-mail: tkf@greendoors.cz
tel: 773 913 051
Job setkání
e-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz
tel: 774 913 058

Výsledky rehabilitace a data za rok 2012

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 lidí s duševním
onemocněním.

Job setkání je skupinová vzdělávací aktivita, pomáhající při hledání zaměstnání, která poskytuje prostor pro sdílení
účastníků. Job setkání frekventantům zprostředkovává znalosti a dovednosti spojené s tím, jak práci hledat a jak se na
ni připravit. První část kurzu se zaměřuje na pracovně právní informace, motivaci, psaní životopisu či motivačního dopisu. V druhé části se rozvíjejí dovednosti v oblasti komunikace a asertivity. Setkání kombinují teoretickou a praktickou
přípravu ve skupině.

Od 1. 1. 2013 jsou programy Začleňování na trh práce a Vzdělávací, nácvikové a sociálněterapeutické programy spojeny
v jednu službu pod názvem Začleňování na trh práce a identifikátorem 7931396.

Trénink kognitivních funkcí
Jedním z vážných důsledků psychotického onemocnění je narušení kognitivních (tj. poznávacích) funkcí, zejména
paměti, pozornosti a plánování. V rámci individuálního tréninku si klienti mohou úroveň svých kognitivních funkcí
otestovat a dále je procvičovat nejen díky cvičení typu tužka - papír, ale také prostřednictvím speciálního softwaru.
Celý trénink probíhá v průměru během 15 setkání a trvá přibližně tři měsíce.
Klienti programu procházejí úvodní a závěrečnou diagnostikou. Ze souhrnného zpracování výsledků klientů vyplývá,
že jejich výkon se po dokončení tréninku zlepšil nejenom v oblasti, která byla předmětem tréninku, ale i ve většině
dalších sledovaných oblastí. Klienti v roce 2012 nejčastěji pociťovali problémy se zapamatováním si a krátkodobou
pamětí, přičemž u všech došlo v průběhu tréninku k významnému zlepšení.
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Program absolvovalo celkem 19 klientů, z toho:
• 8 klientů využilo pouze diagnostiku kognitivních funkcí, která u nich neshledala kognitivní deficit,
• 4 klienti prošli tréninkovým programem v jeho celém rozsahu,
•3
 klienti přerušili návštěvu tréninku před jeho dokončením - ať už z důvodu zhoršení zdravotního stavu, nebo protože
služba nesplňovala jejich očekávání,
• 4 klienti začali s tréninkem v roce 2012 a pokračují do roku 2013.

Job setkání

Kurz má formu skupinové aktivity, do skupiny mohou účastníci vstoupit během prvních třech setkání. Skupina se při
čtvrtém setkání uzavírá.
Kurz od roku 2010 probíhá ve změněné podobě, uzpůsobené podle potřeb a možností klientů. Má formu otevřené skupiny,
která nabízí klientům jednotlivá tematická setkání dle aktuální potřeby a situace klienta v rámci hledání práce.
Dva běhy kurzu využilo v roce 2012 dohromady 19 klientů.
Programy Skupina sociálních dovedností a Program osobního pracovního rozvoje jsou od roku 2010 pozastaveny.
Projekt finančně podpořilo:
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Sociální poradna
Služba: Odborné sociální poradenství
Identifikátor: 4470858
Adresa:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín
tel: 774 913 058
e-mail: poradna@greendoors.cz
Funguje od roku 2004
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 (služby podpory v bydlení, azylové bydlení atd.), v oblasti finančního zázemí (invalidní
důchody, systém sociálního zabezpečení a dávek atd.), v oblasti pracovního uplatnění. Dále pak poskytuje aktuální
informace a kontakty o nabídce sociálních a zdravotních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
Sociální poradna byla v roce 2012 z důvodu požáru přestěhována z kavárny Klub V. kolona na adresu Křižíkova 76/61.

Statistická data za rok 2012
Službu sociální poradny využilo celkem 56 klientů.
Celkem bylo v rámci programu poskytnuto 152 intervencí, z toho:
• 35 osobně;
• 95 telefonicky;
• 22 prostřednictvím emailu.

Nejčastější zakázkou sociální poradny je:
sociální poradenství zejména v oblasti financí (invalidní důchody, systém sociálního zabezpečení, dávky apod.), poskytování informací o aktuální nabídce sociálních a zdravotních služeb, poradenství v oblasti zaměstnání nebo studia.
Projekt finančně podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy
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Občanské sdružení Green Doors
v číslech a faktech
V roce 2012 jsme poskytli sociální služby celkem 201 klientům.

Sociální služba

Klub V. kolona

Café Na půl cesty

Mlsná kavka

Sociální poradna

Celkový počet
klientů

21

36

33

56

Kapacita dle
registrace 2012

25

35

20

45

Ukončilo
rehabilitaci

12

21

16

56

Infoschůzek

26

60

73

*

Nástupů

11

23

19

56

* u služby Sociální poradna neprobíhají infoschůzky, poradenství je poskytováno všem.

Sociální služba
Začleňování na trh
práce

Přechodné
zaměstnávání

Podporované
zaměstnávání

Celkový počet
klientů

7

10

Kapacita dle
registrace 2012

7

Ukončilo
rehabilitaci
Infoschůzek
Nástupů
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Sociální služba Vzdělávací,
nácvikové a sociálně terapeutické programy

TKF

Job setkání

Celkový počet klientů

19

19

8

Kapacita dle
registrace 2012

11

15

4

6

Ukončilo
rehabilitaci

15

19

26

47

Nástupů

16

19

7

7
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Vzdělávání, akademická činnost a stáže

Fundraising

Podporujeme rozvoj svých zaměstnanců

I v roce 2012 se fundraisingové aktivity o. s. Green Doors postupně rozrůstaly. Počet partnerů, s nimiž spolupracujeme,
se zvýšil na 51. Z toho sdružení v roce 2012 finančně či materiálně podpořilo 10 partnerských firem. Klub přátel Green
Doors získal stabilní členy, kteří sdružení podpořili částkou 20 000 Kč. Díky podpoře a zdárné spolupráci všech těchto
partnerů a díky velmi úspěšné benefiční aukci výtvarných děl ve spolupráci s galerií Artinbox získalo sdružení téměř
605 000 Kč. Spolupráce si nesmírně vážíme a doufáme, že nám naši podporovatelé zachovají přízeň i v následujících
letech.

Občanské sdružení Green Doors staví na profesionalitě svých pracovníků, a proto všestranně pečuje o jejich rozvoj.
Vedle vlastních vzdělávacích aktivit, jako je metodický den či výjezd, organizuje pro své zaměstnance také stáže
a přednášky. Jejich výběr je orientován tak, aby co nejlépe odrážel aktuální potřeby v práci s klienty.
V loňském roce jsme se ve své práci nechali inspirovat dvěma organizacemi, které jsme navštívili. V červnu jsme se
vydali do Ledců u Plzně, kde se nachází terapeutické centrum občanského sdružení Ledovec. V listopadu jsme se byli
podívat v terapeutickém centru Modré dveře, v Kostelci nad Černými lesy.
V rámci interního vzdělávání naši zaměstnanci absolvovali přednášku o komunikaci s lidmi s duševním onemocněním
a seminář na téma poruchy osobnosti, kterému jsme se již v minulosti věnovali. Další zajímavá přednáška byla na téma
práce se stresem a jeho zvládání na pracovišti.

V rámci fundraisingových aktivit se v roce 2012 podařilo navázat spolupráci s již zmiňovanou galerií Artinbox v čele
s paní Nadiou Rovderovou, díky níž proběhla velmi úspěšná aukce výtvarných děl. S reklamní agenturou Revolta jsme
dále pokračovali na tvorbě korporátní identity. Díky podpoře RWE jsme mohli zrekonstruovat venkovní terasu kavárny
Café Na půl cesty. Při této příležitosti proběhl další dobrovolnický den ve spolupráci s firmou Albi. Bohužel koncem
roku 2011 vyhořel Klub V. kolona, proto bylo v roce 2012 nutno sehnat nemalé množství finančních prostředků na jeho
rekonstrukci. Na této rekonstrukci se z části podílel nový partner - Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Velkým úspěchem
roku 2012 bylo vítězství v akci Nadace Vodafone - Rok jinak.

Občanské sdružení Green Doors jako místo stáží
V roce 2012 poskytlo Green Doors dlouhodobou stáž (rozsah 1 týden až 1 semestr) čtyřem studentům. Dále zrealizovalo
4 exkurze pro třídy studentů spřízněných oborů VŠ a VOŠ a 14 exkurzí kolegům spolupracujících organizací z různých
měst.

Občanské sdružení Green Doors na odborných konferencích
V roce 2012 jsme se zúčastnili tří konferencí: Mezinárodní konference podporovaného zaměstnávání s příspěvkem
„Specifika zaměstnávání lidí s duševním onemocněním” (Mgr. Lucie Šišková), II. konference Neuropsychiatrického fóra
s příspěvkem “Pracovní a sociální rehabilitace lidí se schizofrenií v Green Doors” (Mgr. Jana Janečková) a Konference
sociální psychiatrie v Chrudimi s příspěvkem “Připravenost k rehabilitaci” (Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Bc.
Michaela Nosková).
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Finanční přehled za rok 2012
Finanční dary

273 000

Věcné dary

148 250

Výnos z benefičních akcí

163 250

Příspěvky Klubu přátel
Celkem

20 000
604 500
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Osvětové kulturní akce a ohlasy v médiích
v roce 2012
Občanské sdružení Green Doors ve svých tréninkových kavárnách a restauraci zaměstnává mladé lidi s duševním
onemocněním a zároveň poskytuje příležitosti k prezentaci umělcům, kteří mají za sebou zkušenost s duševním
onemocněním.

Ohlasy v médiích v roce 2012
• Česká televize, pořad Události, V kůži schizofrenika, rozhovor s naším klientem v Mlsné kavce, 17. října
• Český rozhlas, Rádio Česko, pořad Jak jinak, reportáž z Mlsné Kavky, 17. října

Své osvětové poslání plní O. s. Green Doors nejen pořádáním kulturních akcí v kavárnách, ale také kampaněmi
a formou hudebních festivalů a happeningů, které překračují zdi kaváren a jdou vstříc široké veřejnosti. Důvodem pro
pořádání takto laděných akcí je ověřený poznatek, že informovanost široké veřejnosti o problematice 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.

• Česká televize, pořad Z metropole, reportáž ČT o tréninkových kavárnách O. s. Green Doors, 11. srpna

Výstavy

• Lidové noviny, článek o Mlsné kavce, 15. prosince

V roce 2012 jsme v Café Na půl cesty uspořádali celkem 12 výstav autorů se zkušeností s duševním onemocněním. Klub
V. kolona kvůli poškození požárem fungoval v náhradním prostoru, ve kterém bohužel nemohly probíhat pravidelné
výstavy, ale pevně věříme, že v příštím roce zde kultura opět ožije.

Hudební festivaly a další akce s osvětovým posláním

• Česká televize, pořad Zprávy ve 23, vstup z oslavy čarodějnic u Café Na půl cesty, 30. dubna
• TV Metropol, pořad Supermáma, vstup o schizofrenii a rehabilitaci v Café Na půl cesty, 5. března

• Deník Metro, článek o schizofrenii a tréninkových kavárnách, 4. září
• Týdeník 5+2, podrobný článek o O. s. Green Doors, 28. června
• Hospodářské noviny, článek o Mlsné kavce, 17. dubna
• Elle.cz, Mlsná kavka vybrána mezi tři nejzajímavější vegetariánské restaurace, 21. února

• „Čarodějnice 2012”, 30. dubna
• „Benefiční festival pro Klub V. kolona”, Divadlo Za plotem, 3. května
• „made:in”, DIY, Recycle, Design and Fresh Art Meeting, trh originálních výrobků s důrazem na využití recyklovaných
materiálů, doprovodný kulturní program, 26. května
• „Písničkářská stage Green Doors”, festival Babí Léto v PL Bohnice, 15. září
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Finanční zpráva za rok 2012
Rozvaha (ve zjednodušeném rozsahu, v tis. Kč)
Aktiva

Výkaz zisků a ztrát (ve zjednodušeném rozsahu, v tis. Kč)
Výnosy

stav k 1. 1. 2012

stav k 31. 12. 2012

1 367

1 325

5

5

3 486

3 586

-

-

A. Dlouhodobý majetek celkem
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Náklady
3 929

materiál, zboží, energie

8 899

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek

Dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy

704

služby

2 773

A. III. Dlouhodobý finanční majetek

Dotace Městských částí Praha 1, 4, 5, 8

163

osobní náklady

8 967

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majektu

-2 124

-2 266

112

daně apoplatky

6

B. Krátkodobý majetek celkem

1 152

1 446

611

ostatní náklady

123

B. I. Zásoby

175

215

15 133

odpisy

143

B. II. Pohledávky

517

512

123

poskytnuté příspěvky
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B. III. Krátkodobý finanční majetek

430

686

Celkem

20 663

Celkem

20 939
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Hospodářský výsledek po zdanění

—276

Dotace ze státního rozpočtu

Příspěvky a dary
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy

BIV. Jiná aktiva

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem

1 371

983

A I. Jmění

1 307

1 195

64

-212

1 148

1 788

B. II. Dlouhodobé závazky

142

260

B. III. Krátkodobé závazky

1 006

1 528

-

-

2 519

2 771

A. II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje

B. IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi ruku v ruce prošli rokem 2012 – státním organizacím, velkým i malým
firmám, individuálním dárcům i členům Klubu přátel Green Doors. Všichni jste pro nás důležití a Vaší spolupráce si
vážíme.

Partneři:

Za finanční podporu v roce 2012 děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Za sponzorské dary děkujeme:
Hlavní partneři: Albi a.s., RWE Transgas a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Nadace Vodafone ČR - Rok jinak

Mediální partneři: FAN, Radio 1, Radio Wave, Čro Regina
Individuální dárci: Ondřej Gros, ....., Klub přátel Green Doors
Za obdivuhodných 16 let obětavé práce pro O. s. Green Doors děkujeme Mgr. Lucii Broukalové.
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Zaměstnanci a spolupracovníci k 1. 4. 2013
Předseda sdružení: MUDr. Jan Lorenc
Správní rada sdružení: Ing. Miloslav Hejnák
Ing. Ivan Hemmer
Mgr. Petr Novák
Bc. Andrea Studihradová

Vedoucí projektu Klubu V. kolona: Eva Sukovská

Výkonná ředitelka: Mgr. Myroslava Bubela

Projektový partner a šéfkuchař Tréninkové restaurace Mlsná kavka: Filip Kavka Smiggels

Personální manažerka: neobsazeno

Pracovní konzultant Tréninkové restaurace Mlsná kavka: Markéta Hodačová

Metodická manažerka: Mgr. Petra Skavská

Zaměstnanci projektu Mlsná kavka: Barbora Žáková, Bc. Jana Kršiaková Minaříková, Jiří Zámorský, Tomáš Přibyl

Finanční administrativa: Ing. Hana Pištorová

Vedoucí služeb Začleňování na trh práce a program Přechodného zaměstnávání: Bc. Michaela Nosková

Fundraising: Bc. Monika Šťastná Kohoutová

Program Podporovaného zaměstnávání: Mgr. Lucie Šišková

PR, IT: Jiří Volf

Trénink kognitivních funkcí: Mgr. Jarmila Kubáňková

Vedoucí kanceláře: Kateřina Plevová

Osvětové a kulturně-integrativní programy – produkce, propagace: M
 gr. Petra Skavská, Ondřej Vtípil, Radek Wollmann, Pavel Nezval, Miroslav Michálek, Zuzana
Némethová

Vedoucí projektu Café Na půl cesty: Mgr. Petra Pípalová
Zaměstnanci projektu Café Na půl cesty: Mgr. Jana Janečková, Bc. Lucie Spěváčková, Bc. Jan Socha, Ondřej Vtípil,
Radek Wollmann
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Zaměstnanci Klubu V. kolona: M
 gr. Kateřina Šnajdrová, Bc. Michaela Puchálková, Mgr. Lucie Šišková, Hana Babincová,
Ing. Hana Pištorová, Jonáš Hrubín, Martina Jindrová, Miloslav Kováč
Sociální poradna: Bc. Michaela Nosková

Stálí spolupracovníci: PRODIMO s.r.o., Ekumenická akademie Praha
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Kontakty
Kancelář sdružení
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
Tel./fax: 220 951 468
e-mail: kancelar@greendoors.cz

Začleňování na trh práce
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
tel.: 220 951 468, 774 913 058
e-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz

Café Na půl cesty
Centrální park – Pankrác, 140 00 Praha 4
tel.: 777 913 053

Trénink kognitivních funkcí
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
e-mail: tkf@greendoors.cz
tel.: 777 913 054

Kancelář
Pujmanové 1219/8, 140 00, Praha 4
e-mail: cafe.vedouci@greendoors.cz
tel.: 774 913 056
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
Sociální poradna
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
tel: 774 913 058
e-mail: poradna@greendoors.cz
Tréninková restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 327/29, 186 00, Praha 8
tel: 777 913 054
e-mail: info@mlsnakavka.cz

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, Praha 8, 186 00
tel./fax: 220 951 468
e-mail: greendoors@greendoors.cz
Internetová adresa: www.greendoors.cz, www.mlsnakavka.cz
Statutární zástupci: Mgr. Myroslava Bubela, MUDr. Jan Lorenc
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha 2, Jugoslávská 19
Číslo účtu: 45 40 389/ 0800
Počet členů sdružení: 22
IČ: 60164221

Kancelář pracovního konzultanta
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
e-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz
tel: 774 913 028
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Výroční zpráva 2012 – O.s. Green Doors
Text: L
 ucie Broukalová, Myroslava Bubela, Markéta Hodačová, Jarmila Kubáňková, Monika Šťastná
Kohoutová, Michaela Nosková, Petra Pípalová, Petra Skavská, Filip Kavka Smiggels, Jan Socha,
Lucie Šišková, Jiří Volf, Radek Wollman,
Grafická úprava: Dáša Mertová, segrafik.cz
Počet výtisků: 100
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