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Úvodní slovo

Mám rád bilancování. Člověk si kolikrát jen díky tomu, že ho požádají, aby napsal 
pár slov do výročky, uvědomí, kolik se toho za rok stalo.

Do úvodních slov jsem se pustil na konci listopadu, abych si odpočinul od námluv 
se svým budoucím chlebodárcem. Za těch pár let, co jsem zažil poslední výběrko, 
se minimálně jedna věc změnila. Dříve zaměstnavatelé hledali především dříče, kteří 
splňují kvalifikaci. Dnes do  oficiálních požadavků přibyl jeden navíc. Potřebují prý 
někoho, kdo se v práci dokáže dobře bavit, zatímco dře jako kůň. V Green Doors bych 
pro ně našel minimálně 25 ideálních zaměstnanců.

Přišel jsem do  organizace, která po  mnohaletém působení Lucky Broukalové 
vyměnila vedení. Na místo ředitelky organizace nastoupila Mirka Bubela, která pra-
covala dříve jako metodička. Metodičkou se stala Petra Skavská, dříve vedoucí Café 
Na půl cesty, a její místo převzala věčně usměvavá a energická Pípa. Všechna zaučo-
vání na začátku roku proběhla až neuvěřitelně hladce, jakoby všichni byli na svých 
místech léta letoucí. Stejně pohodově proběhla v květnu změna vedoucího v Klubu 
V. kolona. Opět po dlouholetém působení se rozhodla pro změnu Evička Sukovská, 
která se přestěhovala do Českého ráje a vede Hostinec Pod Houskou. Honza Socha, 
který Evičku vystřídal, se rychle zorientoval a úspěšně na Evičku navázal.

Aby toho nebylo málo, panoval v  roce 2013 v Green Doors čilý stavební ruch. 
Obě kavárny i restaurace prošly rekonstrukcí. Došlo k pozvednutí Café Na půl cesty, 
když jsme vylepšili zázemí, bar, ale hlavně jsme zachovali charisma kavárny. Po více 
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než roce a půl od požáru V. kolony jsme opět otevřeli původní prostory. Ještě chvíli 
potrvá, než obnovíme přemalovanou a vybílenou patinu, ale provozně funguje ka-
várna lépe než kdykoli předtím. V  Mlsné kavce jsme pracovali dvojnásob. Poprvé, 
když na nás v červnu přišla velká voda, která vyplavila sklepy, a podruhé v červenci, 
když jsme zrekonstruovali zázemí, kuchyň a toalety. Z pohledu dnešního dne se to 
všechno zdá jako samozřejmost. Není čas na fanfáry, tvrdou práci dní minulých vy-
střídala práce další, stejně náročná. O to větší respekt a obdiv mají všichni, kteří jsou 
součástí soukolí zvaného Green Doors.

Pro Green Doors je tedy rok u konce a  já odcházím s pocitem, že je organizace 
v dobrých rukách nového vedení, které se statečně pere s nástrahami nezisku. Odchá-
zím se zkušenostmi z pracovního prostředí, jež mi ukázalo krásu práce s lidmi a pro lidi, 
kteří jsou v Green Doors na prvním místě. Naučil jsem se více poslouchat, méně mluvit 
a v životě mi, doufám, zůstanou přátelé, jež jsem ve svých kolezích poznal. 

  Odcházím nerad, ale některé věci jsou neopakovatelné.

   Michal Dolejš, grantista Roku jinak 
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Ohlasy zvenčí

„S Green Doors se mi dobře spolupracuje. Je to dobrá parta profesionálů, 
která dělá poctivě svoji práci. Jsem hrdý na to, že jim můžeme pomáhat v tom, 
co dělají. Držím jim palce a jejich klientům přeji spoustu normálních dní :).“

   Antonín Kokeš – Albi Česká republika, a. s.

„Pan Maurer byl dnes na obědě v Mlsné kavce a byl nadšený jak on, 
tak významní a v gastronomii zběhlí spolustolovníci. Posíláme velkou 
pochvalu za podávané jídlo, vynikající obsluhu i příjemný interiér.“ 
  

  Pavla Čevelová – tým Grand Restaurant
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„Přeji Green Doors, 
ať se daří a ať to stále šlape aspoň tak dobře, jako dosud!“

 Hana Chorváthová, členka Klubu přátel GD

„Moc děkuji za včerejší setkání. Bylo báječné a moc jsem si ho užil. 
V dnešní hektické době to bylo pohlazení po duši.“

  Zdeněk Modálek – CDV služby, s. r. o.

„Děkuji za příjemnou spolupráci v tomto roce 
a přeji hodně štěstí i úspěchů v novém roce!!!“

Irma Šťastová – Veolia voda Česká republika, a. s.
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K naplňování svého 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 onemocně-

ním

 » podporovat výzkum, výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševní 

zdraví

 » pořádat osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost

Green Doors je členem 

těchto organizací:

 » Asociace komunitních služeb

 » Česká asociace pro psychické zdraví

 » Česká rada humanitárních organizací

 » SMES-EUROPA

Základní informace o sdružení 
a členství v organizacích, trocha historie

Posláním sdružení je realizovat psychosociální rehabilitaci pro lidi 
s duševním onemocněním, podporovat jejich integraci do komunity 
a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.
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Historie Občanského sdružení Green Doors

1993

Vznik Green Doors o. s.

1997

Café Na půl cesty (1. tréninková kavárna 
v ČR), Národní psychiatrická cena 
Vondráčkovy nadace

1998

Úklidová dílna (při Café Na půl cesty), 

II. místo v mezinárodní soutěži Lilly 
Schizophrenia Reintegration Awards

1999

Klub V. kolona (2. tréninková kavárna 
sdružení)

2000

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

2001

Program pracovního osobního rozvoje, 
trafika Na bráně v PL Bohnice

2005

Tréninková skupina sociálních 
dovedností

2006

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

2010

Tréninková restaurace Mlsná kavka,

ukončení provozu Klubu v Jelení,

Job setkání

2002 – 2003

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

2003

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

2004

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

2011

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

2012

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

2013

Green Doors slaví 20 let své existence, 
znovu se otevírá Klub V. kolona 
v původním prostoru a v rámci Roku 
jinak působí v Green Doors kolega 
Michal Dolejš
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Schéma služeb
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Kavárna Café Na půl cesty je prvním zařízením svého druhu ve střed-
ní a  východní Evropě a  letos oslaví své 17. narozeniny. Sídlí uprostřed 
Centrálního parku Pankrác a organicky v sobě spojuje pracovní a sociální 
rehabilitaci pro lidi s vážným duševním onemocněním s přátelským pro-
středím a  večerním kulturním programem. Vítanými hosty jsou rodiny 
s dětmi, psi i cyklisti.

Díky tomu, že je kavárna živým a navštěvovaným místem, mají klienti 
možnost vyzkoušet si za asistence terapeuta, jak obstát v reálném pra-
covním nasazení. Se zaměřením kavárny souvisí také zodpovědná sklad-
ba nápojového a jídelního lístku, na kterém nechybí fair trade produkty, 
hermelíny z chráněné dílny, domácí limonády, čerstvé polévky nebo víno 
z rodinného vinařství.

V roce 2013
 » proběhla velká rekonstrukce kuchyně a baru

 » podařilo se nám zefektivnit proces příjmu klientů do služby

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

Tréninková kavárna Café Na půl cesty
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Výsledky rehabilitace 

a statistická data za rok 2013 

 » V roce 2013 prošlo pracovním tréninkem 32 klientů

 » 87,5 % z nich mělo diagnózu schizofrenie

 » 75 % klientů se léčí déle než 5 let

Úspěšnost našich bývalých klientů 

Z 6 osob, které se podařilo kontaktovat 3 měsíce po ukon-
čení rehabilitace:
 » 1 člověk studuje a pracuje na otevřeném trhu práce

 » 3 lidé pokračují v následných rehabilitačních programech 

nebo pracují v chráněné dílně

 » 2 lidé jsou doma nebo využívají další sociální služby

Z  12 osob, které se podařilo kontaktovat rok po  ukončení 
rehabilitace:
 » 8 lidí pracuje na otevřeném trhu práce

 » 3 lidé pokračují v následných rehabilitačních programech

 » 1 člověk je doma

Kulturní a osvětové akce za rok 2013

 » Uskutečnilo se přes 170 koncertů domácích i zahraničních 

kapel – hrály zde kapely z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Ně-

mecka, Francie, Španělska, Řecka, Nizozemí, Belgie, Britá-

nie, Norska, Švédska, Finska, Polska, Slovenska, Maďarska, 

Srbska, Chorvatska, Makedonie, Ukrajiny, Ruska, Kazachstá-

nu, Izraele, Nepálu, Jižní Koreje, Singapuru, Malajsie, Chile, 

Argentiny, Mexika, USA a Kanady

 » tradiční kulturní a osvětová akce Čarodějnice, benefi ce pro 

O. s. Lačhe čhave a Strom, veganské hody

 » dětský program – divadlo a tvořivé dílny

 » pravidelné výstavy umělců s  duševním onemocněním 

(ve spolupráci s O. s. Baobab).

Projekt fi nančně a věcně podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4, 
Ministerstvo kultury, Pivovary Staropramen a. s., Albi Česká republika a. s., 
RWE Transgas a. s. (Nadace Charty 77), Siemens s. r. o. (Siemens Fond 
pomoci), Nadace Divoké husy, Pražské služby a. s., Green Center s. r. o., 
Power Products s. r. o., Barvy a laky Hostivař a. s., JOHNNY SERVIS s. r. o.
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Klub V. kolona je kavárna sídlící přímo v areálu Psychiatrické nemoc-
nice Bohnice, konkrétně v  budově Divadla Za  plotem. Klub nabízí ak-
tivizaci a  nácvik pracovních a  sociálních dovedností hospitalizovaným 
pacientům a lidem přicházejícím „zpoza plotu“.

Cílem tréninku je připravit lidi s duševním onemocněním k tomu, aby 
návrat domů, do školy či do práce byl co nejsnazší. V kavárně je možné 
přičichnout k poctivé kavárenské práci, stejně tak jako získat dovednosti 
potřebné v běžném životě.

Rok 2013 byl pro V. kolonu ve znamení stěhování, rekonstrukcí a vel-
kého návratu do původních prostor. V dubnu jsme zahájili (stále v pro-
vizorních podmínkách) zkušební provoz, v  květnu už jsme opravenou 
V. kolonu slavnostně otevírali za účasti Davida Kollera a Ivy Pazderkové. 
Kavárna teď stojí tam, kde byla, vypadá trochu jinak, neustále se mění 
dalšími opravami, ale vše už funguje, jak má.

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

Tréninková kavárna Klub V. kolona
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Výsledky rehabilitace  

a statistická data za rok 2013

 » Rehabilitací v kavárně prošlo 20 klientů, z toho 6 nastoupilo 

v průběhu hospitalizace

 » necelé 2/3 klientů měly diagnózu schizofrenie

 » 40 % klientů mělo dokončené středoškolské vzdělání, 

10 % vysokou školu, 20 % odborné učiliště

 » 50 % klientů bylo starších 36 let, 35 % patřilo do skupiny 

27–35 let, zbylých 15 % bylo mladších 26 let.

Sledování úspěšnosti rehabilitace 

s časovým odstupem

Výsledky se týkají 6 osob, které se podařilo kontaktovat 
(tři měsíce nebo jeden rok po ukončení rehabilitace):
 » 2 lidé pracují na otevřeném trhu práce

 » 2 lidé pokračují v jiných rehabilitačních programech

 » 1 člověk pracuje jako dobrovolník

 » 1 člověk nastoupil do jiné sociální služby

Kulturní a osvětové akce v roce 2013

Klub V. kolona se v  roce 2013 vrátil do  víru kulturního 
dění. Obnovili jsme tradici čtvrtečních koncertů, podílíme se 
na pořádání velkých kulturních akcí v Psychiatrické nemoc-
nici Bohnice a nabízíme svůj prostor k realizaci téměř jakéko-
liv aktivity lidí v nemocnici a mimo ni. 

V roce 2013 jsme pořádali:
 » 23 koncertů (9 koncertů lidí se zkušeností s duševním one-

mocněním)

 » 4 osvětové akce (Slavnostní znovuotevření Klubu V. kolo-

na, Babí léto, Den duševního zdraví – 14. narozeniny Klubu 

V. kolona, Open head film festival)

 » 3 dětská odpoledne a 1 divadelní představení

Projekt finančně a  věcně podpořili: Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Ministerstvo kultury, Nadace 
Vinci v  České republice, Siemens s. r. o. (Siemens Fond pomoci), 
MAU  o. s., Artinbox s. r. o., MÚZO Praha s. r. o., Egon Zehnder Czech 
Republic s. r. o., Power Products s. r. o., Kytary.cz (Audio Partner s. r. o.), 
Breno, Česká spořitelna a. s., pan Dohnal.
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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. Je společným projektem O. s. Green 
Doors a nizozemského šéfkuchaře Filipa Kavky Smiggelse.

Restaurace je nekuřácká a díky dětskému koutku je ideálním místem 
k posezení i pro rodiny s dětmi. Vegetariánskou kuchyni doplňují kvalitní 
moravská a francouzská vína nebo fair trade čaje a káva. Jídelní lístek se 
pravidelně obměňuje podle dostupných sezónních surovin. 

V rámci sociální služby restaurace nabízí v kuchyni a na baru 10 tré-
ninkových míst pro lidi s duševním onemocněním. Cílem rehabilitačního 
programu je podpořit lidi se zkušeností s duševním onemocněním v pra-
covním uplatnění a seberealizaci.

Při práci v tréninkové restauraci je kladen velký důraz na samostat-
nost, kvalitu obsluhy i podávaných jídel. Vše probíhá v reálných pracov-
ních podmínkách bez účasti pracovního terapeuta na směnách. Podpo-
ru klienti získávají na pravidelných schůzkách s pracovním konzultantem, 
kde společně hledají cesty ke zvládání zátěže, k upevnění pracovních ná-
vyků a ke zlepšení sociálních a pracovních dovedností. 

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
Tel.: 774 913 028, 220 951 468
E-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz

Otevřeno od 2010

Tréninková restaurace Mlsná kavka
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Výsledky rehabilitace 

a statistická data za rok 2013

 » V roce 2013 službu využilo 26 klientů (10 žen a 16 mužů)

 » do  rehabilitace jsme přijali 9 klientů, rehabilitaci ukončilo 

17 klientů

 » průměrná délka rehabilitace byla 16 měsíců

 » 70  % klientů mělo diagnózu schizofrenie

 » všichni klienti pobírají invalidní důchod (22 klientů 

ID 3. stupně, 1 klient 2. stupně a 3 klienti 1. stupně). 

 » průměrný věk klientů v programu byl 32 let.

Sledování úspěšnosti rehabilitace 

s časovým odstupem

Výsledky se týkají 7 osob, které se zdařilo kontaktovat (sběr 
dat se provádí 3 měsíce po ukončení pobytu v restauraci):
 » 4 lidé pracují na otevřeném trhu práce, jeden z nich sou-

časně s prací studuje

 » 1 člověk je zaměstnán na chráněném místě

 » 1 člověk studuje střední školu

 » 1 člověk byl v době kontaktování v hospitalizaci

Projekt finančně podpořili: Ministerstvo práce a  sociálních věcí, 
Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Nadace Vodafone Česká republika.
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Služba Začleňování na trh práce v sobě zahrnuje několik programů, 
které pomáhají lidem s  duševním onemocněním uplatnit se na  trhu 
práce a sociálně se začlenit. Záběr působení služby vychází z  různoro-
dých potřeb klientů v oblasti kognitivních funkcí, pracovního potenciálu, 
pracovních a sociálních dovedností, poradenství a podpory při umístění 
na trhu práce. Jde o službu, která bude koncepčně spojovacím článkem 
v rámci připravované transformace psychiatrické péče. 

Rehabilitační péče se nabízí v programech: 
 » Přechodného a  Podporovaného zaměstnávání, kde je cílem podpořit 

klienty při hledání a udržení práce v běžných podmínkách, ale taky po-

moci zaměstnavatelům uplatnit princip sociální odpovědnosti. 

 » Job setkání, diagnostiky pracovního potenciálu a tréninku kognitivních 

funkcí, jež nabízí znalosti, informace, osobnostní rozvoj, poradenství 

a nácvik dovedností.

Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 7931396
Adresa:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: 774 913 058
E-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz 

Program Začleňování na trh práce
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V roce 2013:

 » jsme vytvořili leták pro zaměstnavatele a upravili web pro 

zaměstnavatele (zajímavé jsou rozhovory se spolupracují-

cími zaměstnavateli, kteří sdílí svou zkušenost ze spoluprá-

ce s Green Doors),

 » jsme vytvořili katalog tzv. spřátelených organizací, které 

nabízejí přechodná místa pro klienty formou dočasného 

uplatnění s podporou a ve spolupráci s pracovním konzul-

tantem z Green Doors,

 » jsme upravili popisy práce, metodické a personální nasta-

vení směrem ke komplexní péči, včetně nastavení centrál-

ního příjmu do služby,

 » jsme nastavili spolupráci s O. p. s. KOKOZA v rámci projektu 

„Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní 

začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním“,

 » program Podporovaného zaměstnávání fungoval jen 

do konce července, pak byl pozastaven, do konce roku se 

nepodařilo vybrat nového konzultanta,

 » program Přechodného zaměstnávání fungoval do  konce 

září, pak byl z personálních důvodů pozastaven a probíhalo 

pouze poradentství.

Zaměstnavatelé:

Výsledky rehabilitace 

a statistická data za rok 2013

Službou Začleňování na trh práce prošlo celkem 36 klien-
tů, z toho 8 klientů využilo více programů, které služba nabízí:
 » program Přechodného zaměstnávání využilo 7 klientů

 » program Podporovaného zaměstnávání využili 4 klienti

 » program Job setkání využilo 19 klientů

 » program Trénink kognitivních funkcí využilo 16 klientů

Program Přechodného zaměstnávání zajistil 4 klientům 
pracovní zkušenost ve spřátelených organizacích. Program 
Podporovaného zaměstnávání ukončilo celkem 7 klientů, 
z  toho 3 se uplatnili na trhu práce (v kavárně a v adminis-
trativě), 2 přestoupili do projektu zaměstnávání lidí se znevý-
hodněním v rámci Metropolitní univerzity Praha a 2 přestou-
pili do jiné sociální služby.

Projekt finančně podpořili: Ministerstvo práce a  sociálních věcí, 
Magistrát hl. m. Prahy, Janssen-Cilag s. r. o., Perfect Crowd s. r. o.
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Sociální poradna nabízí dostupný a nestigmatizující prostor pro řeše-
ní sociálních otázek, hlavně v oblasti bydlení, práce, sociálních dávek, in-
validních důchodů a v nabídce sociálních a zdravotních služeb. Poradna 
poskytuje materiály a informace o nemoci a formách pomoci, kontakty 
na odborníky nebo organizace zabývající se danou problematikou. 

Odborné poradenství je určeno především pro lidi s duševním one-
mocněním, jejich blízké i přátele a je k dispozici také přes internet. 

V roce 2013:

 » proběhla analýza témat a zakázek v sociální poradně z roku 2012, z če-

hož vyplynulo zaměření sociální poradny na krátkodobé poradenství,

 » byla vytvořena databáze sociálních poraden, na které je možné odkazo-

vat klienty s potřebou dlouhodobého poradenství,

 » poradna fungovala do října, poté byla z personálních důvodů po zbytek 

roku pozastavena.

Služba: Odborné sociální poradenství
Identifikátor: 4470858
Adresa:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: 774 913 029
E-mail: poradna@greendoors.cz

Sociální poradna
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Statistická data za rok 2013

Službu sociální poradny využilo celkem 38 klientů.

Celkem bylo v rámci programu poskytnuto 
73 intervencí, z toho:
 » 15 osobně,

 » 44 telefonicky,

 » 14 prostřednictvím e-mailu.

Nejčastější zakázkou sociální poradny je:
 » poskytování informací o aktuální nabídce sociálních a zdra-

votních služeb,

 » sociální poradenství zejména v oblasti financí (invalidní dů-

chody, systém sociálního zabezpečení, dávky apod.),

 » poradenství v oblasti zaměstnání nebo studia.

Projekt finančně podpořili: Ministerstvo práce a  sociálních věcí, 
Magistrát hl. m. Prahy

vz-GD2013_190x190mm+3mm_v5print.indd   21 20.05.14   17:31



22

Občanské sdružení Green Doors 
v číslech a faktech

V roce 2013 jsme poskytli sociální služby celkem 152 klientům.
 

Sociální služba Klub V. kolona Café 
Na půl cesty

Mlsná kavka Začleňování 
na trh práce

Sociální po-
radna

Celkový počet klientů 20 32 26 36 38

Kapacita dle registrace 2013 25 35 20 40 45

Ukončilo službu 8 18 17 45 38

Počet infoschůzek 19 45 21 58 *

Počet nástupů 11 17 9 35 38

* u služby Sociální poradna neprobíhají infoschůzky, poradenství je po-
skytováno všem.
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Fundraising

V roce 2013 nás úspěšnost fundraisingových aktivit O. s. Green Doors 
mile překvapila. Počet partnerů, s nimiž spolupracujeme, se zvýšil na 56. 
Z nich nás v roce 2013 finančně či materiálně podpořilo 21 partnerských 
firem, což je dvojnásobek oproti roku 2012. Klub přátel Green Doors zís-
kal stabilní členy, kteří sdružení podpořili částkou téměř 26 000 Kč. Díky 
podpoře a  zdárné spolupráci všech těchto partnerů a  díky úspěšným 
benefičním akcím (např. aukci výtvarných děl ve spolupráci s galerií Art-
inbox) získalo sdružení velmi příjemných 1 173 424 Kč. Spolupráce si ne-
smírně vážíme a doufáme, že nám naši podporovatelé zachovají přízeň 
i v následujících letech.

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů pomoci: Díky podpoře od RWE 
Transgas a. s. jsme mohli zrekonstruovat vnitřní prostory kavárny Café 
Na půl cesty (konkrétně šlo o rekonstrukci baru a přípravny). Firma Albi 
Česká republika a. s. podpořila provoz sdružení. Díky Nadaci Vinci a jejímu 
grantu ve  výši 310  000 Kč mohla proběhnout rekonstrukce vyhořelého 
Klubu V. kolona. Na vybavení Klubu V. kolona se podílel darem i Siemens 
Fond pomoci. Velkým úspěchem roku 2013 byla účast Michala Dolejše 
v našich řadách, a to díky projektu Rok jinak Nadace Vodafone.

Plány na  rok 2014 tak dostávají nový rámec – rádi bychom dosáhli 
alespoň stejných úspěchů jako v  roce 2013. Zároveň startujeme nový 
fundraisingový projekt Smysluplná káva, který si klade za  cíl vytvořit síť 
spolupracujících provozoven (kaváren, čajoven apod.), ve  kterých si zá-
kazníci budou moci zakoupit produkt „se smyslem“. Každou koupí smyslu 
tak přímo podpoří částkou 15 Kč rehabilitaci klientů v O. s. Green Doors.

Finanční přehled za rok 2013:

Finanční dary 423 540

Nadační dary 380 000

Věcné dary 126 997

Slevy 20 973

Výnos z benefiční aukce 179 724

Ostatní benefiční akce 16 242

Příspěvky Klubu přátel 25 948

Celkem 1 173 424
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Vzdělávání, akademická činnost a stáže

Podporujeme rozvoj 
svých zaměstnanců

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 před-
nášky. Jejich výběr je orientován tak, aby co nejlépe odrážel 
aktuální potřeby v práci s klienty. 

V  loňském roce jsme si (v  rámci našeho vzdělávání 
v  okruhu duálních diagnóz) udělali výlet do  Mníšku pod 
Brdy, kde jsme navštívili Terapeutickou komunitu Magdale-
na, která pracuje s lidmi závislými na návykových látkách.

V rámci interního vzdělávání naši zaměstnanci 
absolvovali kurzy na téma: 
 » hranice ve vztahu s klienty a práce s limity klientů

 » ochrana práv uživatelů sociální služby

Michal Dolejš připravil pro naše zaměstnance 
dvě školení:
 » efektivní komunikace,

 » efektivní používání Excelu
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Akademická činnost

Mgr.  Jarmila Kubáňková, která v  Green Doors působí 
ve službě Začleňování na trh práce jako trenérka kognitiv-
ních funkcí a  nově i  jako příjmová pracovnice, se aktivně 
účastnila II. mezinárodní konference Kognitivní edukace, 
která se konala 23. 11. 2013 v Praze na Evangelické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy. Podtitul konference byl 
Od  retrospektivní k  prospektivní edukaci; Od  klasického 
pojetí psychologické diagnostiky k  metodě dynamického 
hodnocení. Jarmila Kubáňková zde prezentovala příspěvek 
na  téma: Aplikace přístupu FIE (metody instrumentálního 
obohacování) u dospělých lidí s psychotickou poruchou.

Občanské sdružení Green Doors 
jako místo stáží

V  roce 2013 poskytlo Green Doors dlouhodobou stáž 
(rozsah 1 týden až 1 semestr) šesti studentům z těchto škol: 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Evangelická akade-
mie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná 
škola, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pražská vysoká 
škola psychosociálních studií, Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy.

Dalším šesti spolupracujícím organizacím jsme umožnili 
stáž v našich projektech. Na mezinárodním poli jsme uspo-
řádali dvě přednášky pro kolegy ze Švédska a Litvy.
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Osvětové kulturní akce 
a ohlasy v médiích v roce 2013 

Kromě zaměstnávání lidí s duševním onemocněním se Green Doors zaměřuje 
také na prezentaci duševně nemocných umělců a osvětovou činnost, jejímž cílem je 
destigmatizace těchto lidí u široké veřejnosti. Toho se snažíme dosáhnout pořádá-
ním kulturních a osvětových akcí. 

V kavárnách nabízíme pravidelný kulturní program složený zejména z výstav, 
koncertů a divadelních představení. Výstavní část je téměř celá vyhrazena uměl-
cům s duševním onemocněním, najdeme je však i mezi koncertujícími. Osvětovou 
činností se zabýváme především na našich větších akcích určených široké veřej-
nosti (např. Čarodějnice), nebo na akcích pořádaných jinými subjekty, kterých se 
aktivně účastníme.
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Výstavy

 » v roce 2013 jsme v Café Na půl cesty uspořádali 10 výstav 

umělců s duševním onemocněním z toho 4 ve spolupráci 

s Občanským sdružením Baobab

 » v Klubu V. kolona byl bohužel kvůli rekonstrukci a chybějící-

mu závěsnému systému program výstav pozastaven

Koncerty

 » v Klubu V. kolona proběhlo 9 koncertů, na kterých vystou-

pili interpreti s duševním onemocněním

osvětové akce

 » největší osvětovou akcí pořádanou přímo Green Doors 

byla oslava pálení čarodějnic v Centrálním parku před Café 

Na půl cesty (cca 2000 – 3000 návštěvníků)

 » 2 osvětové akce menšího rozsahu se uskutečnily v Klubu 

V. kolona: Afterparty festivalu Babí léto, Afterparty Dnů du-

ševního zdraví

 » zapojili jsme se do několika velkých akcí pro veřejnost, kde 

jsme se prezentovali s  nahrávkou schizofrenických hlasů, 

případně jinou formou: Zažít město jinak, Dyzajn márket 

na  Piazzetě u  Nové scény, Happening za  duševní zdraví, 

festival Jsem jako ty

Ohlasy v médiích v roce 2013

 » Metro, příloha deníku, Kavárny co dávají smysl, článek 

o Mlsné kavce, březen 2013

 » Esprit, Čistá duše, článek o projektu, duben 2013

 » Blesk, Blondýna Iva Pazderková, článek o Čisté duši, 

duben 2013

 » Propamátky, www.propamatky.cz, V  Klubu V. kolona 

v bohnické léčebně si můžete adoptovat historickou židli, 

2. 7. 2013

 » Česká televize, Dobré ráno, grantista Roku jinak Michal 

Dolejš v Dobrém ránu, 27. 8. 2013

 » Euro, V. kolona dostane nové vybavení, 23. 9. 2013

 » Pražský deník, Pacienti léčebny i lidé z venku slavili 14. na-

rozeniny V. kolony, 18. 10. 2013

 » Pražský deník, Chceme propojit ten vnější svět s tím vnitř-

ním, nemocným, rozhovor s  vedoucím V. Kolony Janem 

Sochou, 18. 10. 2013

Projekty finančně podpořily: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo 
kultury, MČ Praha 8
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Další projekty

Smysluplná káva

V  roce 2013 jsme se věnovali přípravám fundraisingo-
vého projektu Smysluplná káva, který byl na  ostro spuš-
těn v  lednu 2014. Návštěvníci spřátelených kaváren mo-
hou jednoduchou cestou - koupí tzv. Smyslu - přispět 
na  pracovní rehabilitaci lidí s  duševním onemocněním. 
Více na www.smysluplnakava.cz.

Rok jinak

V roce 2013 se Green Doors zapojilo do projektu Rok ji-
nak. Díky němu k nám v lednu z firmy Vodafone přišel nový 
kolega Michal Dolejš na pozici manažera rozvoje. Jeho hlav-
ní kompetencí byl rozvoj a konsolidace nákladů restaurace 
Mlsná kavka. Meziročně se podařilo zvýšit v  Kavce tržby 
o 15 % oproti původnímu plánovanému desetiprocentnímu 
růstu. Dalším přínosem je 451 000 Kč získaných fundraisin-
gem a úsporami výdajů. Kavka se také v tomto roce zapojila 
do několika partnerských projektů: Voda pro Kamerun, Ve-
getfest, Zažít město jinak a Voda pro Afriku.

Čistá duše

Tento rok proběhl také první ročník projektu Čistá duše, 
jehož posláním je osvěta veřejnosti v  oblasti duševního 
zdraví a destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Vý-
stupem byla výstava fotografií doplněná životními příběhy 
komplikovanými touto diagnózou. V  rámci projektu jsme 
také provedli průzkum mezi 400 respondenty, ze kterého 
vyplývá následující:

 » lidé o celé problematice nemají vyloženě zlé a výrazně ne-

gativní asociace, ale zhruba třetina by nechtěla mít za kole-

gu člověka nemocného schizofrenií

 » více než polovina respondentů si myslí, že se člověk se 

schizofrenií chová divně

 » podle názorů z průzkumu je pro lidi nemocné schizofrenií 

nejobtížnější kontakt s  okolím, problém se začleňováním 

se do společnosti a kolektivu a problém s orientací v realitě

 » v  modelové situaci by člověka se schizofrenií zaměstnali 

na pozici, kde nepřichází do kontaktu s cizími lidmi

Tyto výstupy bereme na vědomí a v projektu budeme 
pokračovat.
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Databáze komunitních služeb

Databáze komunitních služeb řeší problém nepřehled-
nosti a neaktuálnosti informací o službách komunitní péče 
pro lidi s vážným duševním onemocněním a o jejich volné 
kapacitě. Služby je v  databázi možné třídit podle různých 
kritérií, např. problémové oblasti klienta, nebo místa posky-
tování. Údaje zde aktualizují přímo správci organizací posky-
tovatelů. Cílovou skupinou jsou odborníci z oblasti psychi-
atrické péče (ambulantní lékaři, pracovníci psychiatrických 
nemocnic nebo sociálních služeb), sami uživatelé služeb, 
jejich rodinní příslušníci a blízcí. Databáze funguje na adre-
se http://dks.greendoors.cz.

Zapojení do transformace psychiatrické péče

V rámci spolupráce poskytovatelů psychiatrické péče se 
Green Doors v  roce 2013 zapojilo do  diskusních seminářů 
a  fokusních skupin, jejichž cílem bylo sjednotit názorovou 
rozdílnost klíčových účastníků plánované reformy a vyhod-
notit rizika související se vznikem nového pilíře systému psy-
chiatrické péče – Center duševního zdraví.

Do spolupráce se nejvýrazněji zapojily tyto organizace: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Fokus o. s., Eset-help o. s., 
Bona o. p. s. a Vida o. s., které byly také spolupořadateli ko-
munitního semináře pro primáře a  staniční sestry Psychia-
trické nemocnice Bohnice, jehož se za Green Doors aktivně 
účastnila Petra Skavská.

15 Kč
Káva nevyčíslitelné ceny.

www.smysluplnakava.cz

Káva běžné hodnoty.
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Finanční zpráva za rok 2013

Finanční zpráva (ve zjednodušeném rozsahu)

Označ. Text Hlavní činnost Hospodářská činnost

A. Náklady 0 0

I. Spotřebované nákupy celkem 9 507 0

II. Služby celkem 3 080 0

III. Osobní náklady celkem 9 850 0

IV. Daně a poplatky celkem 12 0

V. Ostatní náklady celkem 423 0

VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 182 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 13 0

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

Náklady celkem 23 067 0

B. Výnosy 0 0

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 16 581 116

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0

III. Aktivace celkem 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 403 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 909 0

VII. Provozní dotace celkem 5 467 0

Výnosy celkem 23 359 116

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 293 116

D. Hospodářský výsledek po zdanění 293 116
Uvedené částky jsou v tisících.
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Rozvaha (ve zjednodušeném rozsahu)

Označ. Text stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 325 1 310

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 5

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 586 3 753

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 267 -2 448

B. Krátkodobý majetek celkem 1 446 3 043

B.I. Zásoby celkem 215 310

B.II. Pohledávky celkem 513 1 655

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 686 1 037

B.IV. Jiná aktiva celkem 33 41

 AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41 2 771 4 353

 Označ. Text stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013

A. Vlastní zdroje celkem 983 1 281

A.I. Jmění celkem 1 195 1 083

A.II. Výsledek hospodaření celkem -212 197

B. Cizí zdroje 1 788 3 072

B.I. Rezervy celkem 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 260 212

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1 528 1 580

B.IV. Jiná pasiva celkem 0 1 280

PASIVA CELKEM 2 771 4 353
Uvedené částky jsou v tisících.
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Příjmy (zjednodušený přehled)

Tržby z prodeje služeb 59 156

Tržby z prodeje služeb - kavárny 16 521 494

Tržby z pronájmu 56 262

Tržby z reklamy a propagace 60 165

TRŽBY CELKEM 16 697 078

Dotace - MZČR 42 000

Dotace - MKČR 30 000

Dotace - MPSV 3 509 000

Dotace - MHMP 591 400

Dotace - MČ Praha 4 30 000

Dotace - MČ Praha 8 85 000

Dotace - nemovitost 111 865

Dotace - ostatní 1 068 028

DOTACE CELKEM 5 467 293

Dary (příspěvky) 831 930

Nefi nanční dary 72 010

Příspěvky - ostatní 3 199

DARY CELKEM 907 139

Jiné fi nanční výnosy 401 781

Členské příspěvky a kurzové zisky 2508
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Výdaje (zjednodušený přehled)

Mzdové náklady 7 984 453

Zdravotní a sociální pojištění 1 834 836

Kooperativa 30 228

Mzdové náklady CELKEM 9 849 517

Nákup zboží 7 813 373

Spotřeba PHM 14 386

Ostatní služby 885 666

Poskytnuté příspěvky 13 475

Spotřeba materiálu 877 175

Odpisy, majetek, rezervy 181 740

Ostatní náklady 422 552

Daně 12 451

Energie 801 910

Nájemné, poplatky, služby 2 194 271
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Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi ruku v ruce prošli rokem 2013 – stát-
ním organizacím, velkým, středním i malým firmám, individuálním dárcům i členům 
Klubu přátel Green Doors, našim zaměstnancům a klientům. Všichni jste pro nás dů-
ležití a Vaší spolupráce si vážíme. 

Poděkování si samozřejmě také zaslouží naši dobrovolníci a bývalí zaměstnanci. 
Velmi si ceníme nezištné pomoci našich dobrovolnic Jany Geisslerové a  Jaroslavy 
Kostohryzové, díky nimž jsme mohli realizovat více prezentačních akcí. Obrovský dík 
patří i našim bývalým zaměstnancům Evě Sukovské, Lucii Šiškové, Michaele Nosko-
vé, Markétě Hodačové, Miloslavu Kováčovi a Michalu Dolejšovi. Děkujeme za jejich 
profesionalitu i nasazení!

Za finanční podporu v roce 2013 děkujeme těmto státním, 

krajským a obecním úřadům:
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Za sponzorské dary děkujeme:

Hlavní partneři:

Partneři:

Mediální partneři:

Individuální dárci: pí Broukalová Lucie, p. del Risco Cristian, p. Dohnal, pí Machová Alice, pí Mertová Dáša, MUDr. Škodová 
Zuzana, pí Pluhaříková Pomajzlová Jana, p. Tvrdý Leopold, pí Voršilková a Klub přátel Green Doors

Perfect Crowd
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Zaměstnanci a spolupracovníci k 1. 4. 2014

Předseda sdružení: MUDr. Jan Lorenc

Správní rada sdružení:
Mgr. Lucie Broukalová
Ing. Miloslav Hejnák
Ing. Ivan Hemmer
Mgr. Petr Novák
Bc. Andrea Studihradová

Výkonná ředitelka: Mgr. Myroslava Bubela
Personální manažerka: neobsazeno
Metodická manažerka: Mgr. Petra Skavská
Finanční administrativa: Ing. Hana Pištorová
Fundraising: Bc. Monika Šťastná Kohoutová
PR: Václava Parkánová
IT: Jiří Volf
Vedoucí kanceláře: Kateřina Plevová

Vedoucí služby Café Na půl cesty: Mgr. Petra Pípalová
Zaměstnanci služby Café Na půl cesty: Mgr. Kateřina 
Loužilová, Bc. Lucie Spěváčková, Mgr. Jana Votípková, 
Ondřej Vtípil, Radek Wollmann
Vedoucí služby Klub V. kolona: Bc. Jan Socha
Zaměstnanci služby Klub V. kolona: Jonáš Hrubín, 
Tomáš Karpaš, Ing. Hana Pištorová, Bc. Michala Puchálková, 
Mgr. Kristýna Rašplová, Mgr. Kateřina Šnajdrová

Služba Sociální poradna: Aneta Hošková

Projektový partner a šéfkuchař  
tréninkové restaurace Mlsná kavka: Filip Kavka Smiggels
Pracovní konzultantka  
tréninkové restaurace Mlsná kavka: Mgr. Jitka Marková
Zaměstnanci tréninkové restaurace Mlsná kavka: Bc. Jana 
Minaříková, Miloš Toman, Jiří Zámorský, Barbora Žáková

Vedoucí služby Začleňování na trh práce:  
Mgr. Andrea Csirke
Zaměstnanci služby Začleňování na trh práce:  
Aneta Hošková, Mgr. Jarmila Kubáňková 

Osvětové a kulturně-integrativní programy –  
produkce, propagace: Jaroslava Kostohryzová, Pavel 
Nezval, Ondřej Vtípil, Radek Wollmann 

Stálí spolupracovníci:  
PRODIMO s. r. o., Ekumenická akademie Praha 
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Kontakty

Kancelář sdružení
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
Tel.: 220 951 468
E-mail: kancelar@greendoors.cz

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

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

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, Praha 8, 186 00
Tel.: 774 913 028
E-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz

Sociální poradna
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
Tel.: 774 913 029
E-mail: poradna@greendoors.cz

Začleňování na trh práce
Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00
Tel.: 774 913 058
E-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz

vz-GD2013_190x190mm+3mm_v5print.indd   37 20.05.14   17:31



38

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.: 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
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Výroční zpráva 2013 

Občanské sdružení Green Doors

Text:
Myroslava Bubela, Michal Dolejš, Monika Šťastná Kohoutová, 
Václava Parkánová, Petra Pípalová, Petra Skavská, Filip Kavka 

Smiggels, Jan Socha, Jiří Volf, Radek Wollmann 
Korektury textu: Lenka Kvěchová

Grafická úprava: Alexandr Hudeček | www.odoka.cz 
Počet výtisků: 150
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