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ÚVODNÍ SLOVO
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Green Doors oslavilo v roce 2014
své 21. narozeniny, a vstoupilo
tak do skutečně dospělého věku.
V běhu lidského života se v tomto
věku definitivně završuje fyzický
růst a také krystalizují životní
hodnoty v jasnějších obrysech.

Green Doors kladou hodnotově důraz na profesionalitu, respekt a otevřenost. Tyto nejdůležitější hodnoty
doplňují v hodnotovém poli rozličné altruistické a proklientské hodnoty směřující k flexibilitě, přátelství a integraci lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
Jako vyzrálé se projevují hodnoty GD tím, že nejvýše stojící hodnota profesionality je vyvážena vysoko
hodnoceným finančním odměňováním pracovníků
v této oblasti. Jinak řečeno, nejen klienti, ale i sociální
pracovníci mají své potřeby, záleží jim na nich a chtějí
je prosazovat.
V podobném duchu pak současní zaměstnanci GD
sestavili hodnotový žebříček pracovníka GD, takže při
pohledu na hodnotové pole je lákavé stát se pracovníkem GD pro člověka, který nechce zakrnět, chce pracovat ve spolupracujícím a tvořivém týmu, aniž by se
tam jen schovával za bukem. Stále to však dle mého
názoru vyžaduje notnou dávku entuziasmu a investice
vlastního času na úkor finančního ocenění „neziskového“ charakteru.
Z projektů, které se minulý rok realizovaly, připomenu jen některé – zavedení smysluplné kávy, která
pozvedla gurmánský zážitek na charitativní činnost,

dále dokončení zdlouhavé rekonstrukce v Klubu V. kolona, aukci obrazů koncem roku v nových prostorech
zapůjčených Českou spořitelnou, pokračující projekt
databáze komunitních služeb, která pružně informuje
o aktuálních nabídkách míst v komunitních službách,
a dále pak časopis Moje schizofrenie, inspirující k zaměstnávání lidí s duševním onemocněním.
V příštím roce čeká Dreen Doors transformace právní subjektivity, ke které vedení a správní rada GD směřovaly po celý minulý rok seznamováním se a výběrem
nejvhodnější právní formy. Nakonec jsme zvolili formu
zapsaného ústavu, který umožňuje udržet si stávající
cíle GD a zároveň přispěje k větší právní a vnitřní stabilitě organizace.
Také se postupně – stále však velmi mlhavě – rýsují
obrysy reformy psychiatrie, která by měla proběhnout
v příštích pěti letech; přestože není ještě jasná podoba změn, snad se budou psychosociální služby vyvíjet
pod vlivem reformy ke koncepčnějším, systémově nastaveným, flexibilnějším a komplexnějším službám pro
lidi se zkušeností s duševním onemocněním, než tomu
bylo doposud. V těchto podmínkách bude muset GD
přizpůsobovat své aktivity těmto změnám, což na jedné straně přináší nejistotu, na druhé straně i nové výzvy
pro služby GD.
Jan Lorenc
psychiatr, předseda správní rady Green Doors
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Na jedné z týmových porad jsme společně zkoumali
aktuální hodnoty Green Doors z pohledu pracovníků –
jak ve vztahu k organizaci, tak ve vztahu k pracovníkům
Green Doors.

OHLASY ZVENČÍ

„Osobně je pro mě Vaše práce velkou
inspirací a věřím, že jsme se neviděli naposledy. S přáním všeho dobrého.“
Pavla Čevelová, Grand Restaurant

„Váš projekt Smysluplná káva se mi
moc líbí a gratuluji k dobrému nápadu.“
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Ivana Průšová, Divoké husy
„Ze včerejšího setkání mám moc dobrý pocit. Myslím, že atmosféra byla dobrá, lidé se zapojili do debaty a odcházeli
s dobrým pocitem. Děkuji Vám za Váš čas
a přístup. Věřím, že v budoucnu najdeme
další příležitosti pro spolupráci.“
Ivana Hlochová, Průmstav
„Je pro mě radost sledovat počínání Green Doors a vážím si také Vaší
práce s dárci. Přeji, ať se stále daří
a projekty se mohou nadále rozvíjet.“
Hana Chorváthová, Klub přátel

„Dnes jsem si poprvé prolistoval Váš
nový časopis Moje Schizofrenie a rád bych
Vám poděkoval za jeho zaslání a především velice pochválil jeho pojetí a styl. Moc
se mi líbí. Sama asi víte, že již třetím rokem
sami vydáváme vlastní čtvrtletník, takže
vím, co to vše znamená, když podobné věci
vznikají. Je to pro mě i kolegy zase nová inspirace do budoucna :-).“

„Rád spolupracuji s týmy složenými
z vyzrálých profesionálů, kteří chtějí svoji práci posouvat dál. V Green Doors jsem
takové na konzultaci potkal. Bylo příjemné vidět, jak tradice poskytování služeb
vytváří pevný základ pro realizaci změn.
Během jednoho dne konzultace se nám
podařilo naplánovat základní design změny a bylo zřejmé, že s výstupy konzultace
si tým dokáže poradit tak, aby se odrazily
ve vyšší kvalitě služeb pro klienty. Atmosféra na konzultaci byla příjemná, tvořivá
a práce nám šla dobře od ruky.“
Jan Kostečka,
vedoucí sekce vzdělávání,
PROUTEK, o. s.
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Aleš Kozák, Portál Pro památky

ZÁKLADNÍ INFORMACE O GREEN DOORS,
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, HISTORIE,
SCHÉMA SLUŽEB
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1 	  Účel a cíle Green Doors

Účelem Green Doors je pomáhat osobám
s duševním onemocněním nebo duševním
onemocněním ohroženým, vytvářet podmínky
pro prevenci, léčbu, sociální, psychosociální,
zdravotní a pracovní rehabilitaci a tuto
rehabilitaci realizovat, podporovat integraci
těchto osob do společnosti a přispívat
k destigmatizaci duševního onemocnění.

K naplňování tohoto účelu jsme si stanovili tyto cíle:

Green Doors je členem těchto organizací:

»» rozvíjet možnosti pracovní a psychosociální rehabilitace těchto osob, včetně provozování zařízení
s hospodářskou činností;

»» Asociace komunitních služeb

»» realizovat zejména takové projekty, které spojují
psychosociální rehabilitaci se službami pro širokou veřejnost, a umožňují tak realizovat integraci
v každodenní realitě;

»» Česká rada humanitárních organizací

»» 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.

»» Česká asociace pro psychické zdraví

»» SMES-EUROPA
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2 	  Členství v organizacích
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3 	  Historie Green Doors

1993 Vznik o. s. Green Doors
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 (v současnosti pozastaveno) +++ Trafika Na bráně v PL
Bohnice (tříletý projekt pracovní rehabilitace)
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 „místem dobré
praxe“ pro odborné stáže a praxe studentů
(program Matra)
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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
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 Klub V. kolona se znovuotevírá v původním prostoru +++ v rámci Roku jinak působí v Green
Doors nový kolega Michal Dolejš +++ zahájení
osvětového projektu Čistá duše ve spolupráci
s firmou Albi
2014 velké rekonstrukce v Café Na půl cesty a Klubu
V. kolona (bezbariérový nájezd, rekonstrukce
baru a pódia) +++ v soutěži Neziskovka roku
jsme se umístili mezi 5 nejlepšími organizacemi v sekci velkých NNO +++ profesionalizace
služeb zavedením elektronické evidence práce
s klientem

4 	  Schéma služeb

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Trénink v kavárnách a restauraci
Začleňování
na trh práce
komplexní příprava
na práci
zaměstnávání klientů
u spřátelených
zaměstnavatelů

Sociální
poradna

podporované
zaměstnávání

Rehabilitace

Poradenství

OSVĚTOVÉ A DESTIGMATIZ AČNÍ PROGR AMY

koncerty, výstavy apod.

Velké osvětové akce
Čarodějnice, happeningy,
afterparty Babího léta

Smysluplná káva

DKS

www.smysluplnakava.cz

dks.greendoors.cz

Čistá duše
www.cistaduse.cz

Stáže pro studenty
VŠ a poradenství pro
odbornou veřejnost
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Pravidelný kulturní
program v našich
kavárnách
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TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA CAFÉ NA PŮL CESTY

Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 5453074
Adresa:
Tréninková kavárna
Café Na půl cesty
park Na Pankráci
140 00 Praha 4
tel.: 777 913 053
e-mail:
cafe.vedouci@greendoors.cz
Otevřeno od roku 1997

Café Na půl cesty je tréninková kavárna, která nabízí nácvik pracovních a sociálních dovedností pro lidi s duševním onemocněním.
Najdete ji v parku na Pankráci. Spojuje v sobě sociální službu, prostor
pro komunitní setkávání, bohatý kulturní program, zajímavý sortiment a příjemné prostředí.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

REHABILITACE V ČÍSLECH

KULTURA

»» možnost prodloužení pracovního tréninku o 6 měsíců, tedy až
na 1,5 roku (na základě podnětů
klientů)

»» v roce 2014 službu využilo
30 klientů

»» celkem se uskutečnilo 194 kulturních akcí, z toho 13 se zapojením
lidí s duševním onemocněním
(154 koncertů, 12 výstav, 12
benefičních akcí, 1 autorské čtení,
1 filmová projekce, 12 divadelních
představení pro děti, 2 osvětové
akce)

»» kavárna zcela nekuřácká
»» postavena nová rampa pro vozíčkáře a kočárky, příjemnější posezení kolem kavárny, venkovní stánek s pivem a limem přes léto

»» 83 % klientů mělo
z okruhu schizofrenie

diagnózu

»» úspěšnost klientů 3 měsíce po
ukončení rehabilitace (podařilo
se nám kontaktovat 9 z 11 osob):
7 lidí má práci (na otevřeném trhu
práce, chráněnou nebo tréninkovou práci), 1 člověk hledá práci,
1 je na mateřské dovolené
»» úspěšnost klientů 1 rok po
ukončení rehabilitace (podařilo
se nám kontaktovat 8 ze 16 osob):
5 lidí pracuje (na otevřeném
trhu práce, v chráněné nebo tréninkové práci), 1 člověk studuje
a 2 se vrátili do Café Na půl cesty

»» zahrály si u nás kapely z celého
světa, celkem ze 30 zemí (Brazílie, Mexiko, USA, Kanada, Irsko,
Velká Británie, Norsko, Švédsko,
Finsko, Portugalsko, Španělsko,
Francie, Itálie, Švýcarsko, Belgie,
Nizozemsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko,
Bosna, Srbsko, Řecko, Turecko,
Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Izrael
a Nový Zéland)

Projekt finančně a věcně podpořily: Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4, Ministerstvo kultury, Pivovary Staropramen, a. s.,
Plzeňský Prazdroj, a. s., Albi Česká republika, a. s., Česká spořitelna, a. s., RWE Česká republika a.s. (Nadace Charty 77), Nadace
Divoké husy, Barvy a laky Hostivař, a. s., Böllhoff, s. r. o. , MÚZO Praha, s. r. o., Kytary.cz (Audio Partner, s. r. o.), Kompakt s.r.o.
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V roce 2014  
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TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA KLUB V. KOLONA

Služba: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 5907117
Adresa:
Tréninková kavárna Klub V. kolona
areál Psychiatrické nemocnice
Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
tel.: 284 016 517, 777 913 058
e-mail:
kolona.vedouci@greendoors.cz
Otevřeno od roku 1999

Klub V. kolona je tréninková kavárna sídlící v areálu PN Bohnice.
Nabízí aktivizaci a nácvik pracovních a sociálních dovedností nejen
hospitalizovaným pacientům. Pořádáním koncertů, divadelních
představení, výstav či besed se snaží nalákat lidi do areálu nemocnice a prolomit tak plot, který je kolem ní postavený.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

REHABILITACE V ČÍSLECH

KULTURA

»» rekonstrukce - došlo k postavení
nového baru, výměně zahradního
nábytku, renovaci internetového
patra, instalaci závěsného systému na obrazy a novému využití
kašny, která je dominantou prostoru kavárny

»» v roce 2014 službu využilo
26 klientů

»» celkem se uskutečnilo 47 kulturních akcí, z toho 14 se zapojením
lidí s duševním onemocněním
(39 koncertů, 5 výstav, 3 osvětové
akce)

»» oslava 15. narozenin Klubu V. kolona ve spolupráci s PN Bohnice
v rámci spolupořádání Světového
dne duševního zdraví v areálu nemocnice. Na koncert Prago Union
dorazilo cca 300 návštěvníků
»» 25. ročník festivalu Babí léto –
tradiční spolupráce s PN Bohnice na přípravách festivalu a jeho
zakončení povedenou afterparty
v Klubu V. kolona

»» 14 klientů do tréninku nastoupilo
během hospitalizace v PN Bohnice
»» 75 % klientů mělo diagnózu schizofrenie
»» úspěšnost klientů 3 měsíce po
ukončení rehabilitace (podařilo
se kontaktovat 9 ze 16 osob):
2 lidi pracují na otevřeném trhu
práce, 2 mají chráněnou práci, 1 je
na tréninkovém místě, 1 studuje
VŠ, 1 si práci hledá

»» zajímavosti – Klub V. kolona získal darem piano, které v roce 2014
nabídlo návštěvníkům kavárny
možnost zahrát si na něj v prostoru kavárny. V roce 2015 ho čeká
přesun ven a zapojení do projektu
Piana na ulici, v jehož rámci oživí
areál PN Bohnice.

»» úspěšnost klientů 1 rok po
ukončení rehabilitace (podařilo
se kontaktovat 7 ze 7 osob):
3 lidé pracují na otevřeném trhu
práce, 1 má tréninkovou práci, 1 si
práci hledá

Projekt finančně a věcně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Ministerstvo
kultury, Nadace Vinci v České republice, Power Products, s. r. o., pan Báča, pan Dohnal
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V roce 2014  
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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
e-mail:
kavka.konzultant@greendoors.cz
Otevřeno od roku 2010

Mlsná kavka je tréninková vegetariánská restaurace, která spojuje
kvalitní bezmasou kuchyni a sociální rozměr podnikání. Jedná se
o společný projekt Green Doors a nizozemského šéfkuchaře Filipa
Kavky Smiggelse.
V roce 2014 nabízela sociální služba v Mlsné kavce 8 tréninkových
míst pro lidi s duševním onemocněním – 4 pozice pomocného barmana a 4 pozice pomocného kuchaře.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

REHABILITACE V ČÍSLECH

KULTURA

»» zavedení nové pozice pracovní
asistentky na směnách s klienty

»» v roce 2014 službu využilo 13 klientů (4 ženy a 9 mužů)

»» každý měsíc probíhaly v Mlsné
kavce kurzy vaření

»» stabilizace procesů a pravidel, jejímž cílem bylo hladší spojení sociální služby a provozu restaurace
a koncepčnější nastavení podpory pro klienty v rehabilitaci

»» do rehabilitace jsme přijali 4 klienty, rehabilitaci ukončilo 6 klientů
»» 69 % klientů mělo diagnózu schizofrenie
»» 100 % klientů mělo invalidní důchod (z toho 77 % III. stupně)
»» průměrný věk klientů v programu
byl 32 let

Projekt finančně podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Isifa Image Service, s. r. o.,
Nadace Vodafone Česká republika, The Royal Bank of Scotland plc., Nadační fond Veolia
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V roce 2014  
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ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

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

Zaměstnavatelé:

Začleňování na trh práce nabízí pomoc a podporu zejména při hledání vhodného pracovního uplatnění. Klienti, kteří prošli rehabilitací
v Green Doors, si mohou vyzkoušet práci ve spřátelených kavárnách
(Program přechodného zaměstnávání). Zájemci mohou využít individuální podporu při hledání práce (Program podporovaného zaměstnávání) a skupinový program Job setkávání. Mohou také zlepšovat
své poznávací dovednosti nutné k úspěšnému nalezení a získání
práce (program Trénink kognitivních funkcí).

V roce 2014  

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

REHABILITACE V ČÍSLECH

»» navázání užší spolupráce s krizovým týmem DPS Ondřejov při
přechodu jejich klientů do služby
Začleňování na trh práce

službu Začleňování na trh práce kontaktovalo 123 zájemců a z toho 40
nastoupilo do některého z programů:

»» program Podporovaného zaměstnávání využilo 15 klientů
»» program Job setkání využilo 15 klientů (z toho 5 klientů se účastnilo
rehabilitace i v jiném programu)
»» poradenství v rámci služby využilo 11 klientů
»» z 8 klientů, kteří v roce 2014 ukončili program Podporovaného zaměstnávání, byl u 4 klientů cíl naplněn (3 našli práci, 1 se naučil psát
CV a hledat práci na internetu), 3 klienti změnili svůj cíl a další spolupráce nebyla potřeba, 1 klient přešel do jiné sociální služby
»» u klientů, kteří intenzivněji využívali naše služby (24 klientů), mělo
83 % onemocnění z okruhu schizofrenie
»» úspěšnost klientů 1 rok po ukončení rehabilitace (podařilo se
kontaktovat 4 z 8 osob): u 2 probíhá pracovní trénink, 1 pracuje na otevřeném trhu práce a 1 na chráněném místě

Projekt finančně podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, Janssen-Cilag, s. r. o.
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»» klientsky
příjemnější
vstup
do služby – zájemce prochází jedním příjmem, vhodný program se
vybírá až na základě vyjasnění potřeb klienta a možnosti programů

»» program Přechodného zaměstnávání využili 4 klienti
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SOCIÁLNÍ PORADNA

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 je služba přístupná jak lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům, tak i široké veřejnosti. Kromě
sociálního poradenství (v oblasti financí, invalidních důchodů, práce,
bydlení…) služba poskytuje informace o aktuální dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a kontakty na odborníky nebo jiné organizace. Poradenství probíhá nejen formou individuálních setkání, ale
také telefonicky či e-mailem.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

REHABILITACE V ČÍSLECH

»» sociální poradna obnovila v březnu
po krátké přestávce svoji činnost

»» službu sociální poradny využilo celkem 30 klientů
»» v rámci programu bylo poskytnuto 53 intervencí, z toho 14 osobně,
22 telefonicky, 17 prostřednictvím e-mailu
»» nejčastější dotazy se týkaly následujících témat:
»» finanční poradenství, dluhová problematika, systém státní podpory
a dávek hmotné nouze
»» poradenství v oblasti zaměstnávání osob zdravotně postižených,
podmínky zaměstnání v souběhu s invalidním důchodem
»» dotazy na další služby Green Doors nebo ostatních sdružení

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
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V roce 2014  

GREEN DOORS V ČÍSLECH A FAKTECH
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V roce 2014 jsme poskytli sociální služby celkem 141 klientům.

Sociální služba

Klub
V. kolona

Café
Na půl cesty

Mlsná kavka

Začleňování
na trh práce

Sociální
poradna

Celkový počet klientů
Počet hodin přímé péče
Kapacita dle registrace 2014
Ukončilo službu
Počet klientů na infoschůzkách
Nástupů
Počet stážistů
Počet koncertů
Počet výstav
Počet osvětových akcí
Počet dalších kulturních akcí

26
2869,5
25
17
39
14
7
39
5
3

30
3682,75
35
21
45
16
6
154
12
2
26

13
532,5
20
6
37
4
0

42
487,5
40
17
58
42
3

30
33,75
45
30
*
30
0

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

FUNDRAISING

Finanční přehled za rok 2014:
Finanční dary

338 427

»» 9 individuálních dárců

Nadační dary

22 600

»» Klub přátel eviduje 14 stabilních přispěvatelů

Věcné dary

»» nově možnost zaslat příspěvek přes portál
Darujme.cz
»» díky podpoře od RWE jsme v Café Na půl cesty zrealizovali boční zastřešení kavárny, zrekonstruovali
venkovní sezení a postavili nájezd pro vozíčkáře
»» příspěvek od Nadace Vinci nám pomohl zrekonstruovat a znovuotevřít Klub V. kolona po požáru
»» firma LMC nám zdarma poskytla inzerci na portálu Jobs.cz a Prace.cz
»» Jan Báča nám daroval pianino pro projekt Piána
na ulici
»» zrealizovali jsme vlastními silami Benefiční aukci
výtvarných děl v krásných prostorách České spořitelny

300 198

Slevy

11 600

Výnos z benefiční aukce

68 660

Příspěvky Klubu přátel

30 014

Projekt Smysluplná káva

16 887

Portál Darujme.cz
Celkem

882
789 268
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»» 64 spolupracujících firemních partnerů, z toho 19
Green Doors v roce 2014 podpořilo
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DALŠÍ PROJEKTY

Smysluplná káva

Čistá duše

Projekt Smysluplná káva odstartoval svou činnost
1. 1. 2014. Hlavní myšlenkou je vytvoření sítě spolupracujících kaváren, restaurací a dalších podniků, ve kterých bude k dostání tzv. Smysl. Koupí Smyslu, který se
dá za cenu 15 Kč přidat k jakémukoli produktu z nabídky, podpoří zákazník rehabilitaci v tréninkových kavárnách Green Doors. Zákazník tak může pomoci dobré
věci a zároveň si odnést dobrý pocit, že podpořil smysluplnou aktivitu.

Čistá duše je osvětový projekt zaměřený na demytizaci jevů spojených se schizofrenií. Druhý ročník byl zaměřen na zaměstnávání lidí s duševním onemocněním.
Cílem bylo skrze časopis Moje Schizofrenie poukázat
na příklady dobré praxe, kde zaměstnávání lidí se schizofrenií funguje, a postrčit tak další potenciální zaměstnavatele k rozhodnutí někoho s podobným hendikepem
zaměstnat. Projekt podpořila Iva Pazderková a David Koller, jeho financování pak Albi a Nadace Karla Janečka.

»» v roce 2014 se projektu účastnilo 8 provozoven (včetně 3 podniků Green Doors)
»» prodalo se 912 Smyslů, které podpořily 304 hodin rehabilitace
»» díky podpoře od firmy outdoor akzent s. r. o. byl projekt v lednu a únoru 2014 k vidění i na billboardech
www.smysluplnakava.cz

www.cistaduse.cz

Další významné události

Již čtyři roky uplynuly od spuštění webu „Databáze
komunitních služeb“, který se za tu dobu stal nepostradatelným pomocníkem sociálních pracovníků, lékařů,
ale i klientů nebo jejich rodinných příslušníků. Web
umožňuje snadné vyhledávání sociálních a zdravotnických služeb v oblasti komunitní psychiatrické péče.
V současnosti lze vybírat z databáze obsahující 72 služeb. Velkou devízou stránek je, že nabízí pravidelně
aktualizované informace o volných kapacitách, např.
z oblasti bydlení nebo práce.

V průběhu roku se scházela interní pracovní skupina k tématu duálních poruch. Tato skupina vznikla
s cílem zavést systematickou práci s lidmi s duální poruchou – lidmi, kteří mají duševní onemocnění a zároveň závislost.
Cílem aktivit je, aby do června 2015 pracovníci přímé péče věděli, jak pracovat s lidmi s duální poruchou
– budou mít znalosti, dovednosti a nástroje pro tuto
práci. Již teď ale začali být k tématu pozornější. V roce
2014 se v tématu systematicky vzdělávali ve spolupráci se Sananim, z. ú. a Magdaléna, o. p. s. Členové
pracovní skupiny sdíleli své zkušenosti s pracovníky z terapeutické komunity Mýto a poznatky ze stáže
v terapeutické komunitě Sejřek.

dks.greendoors.cz
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Databáze komunitních služeb

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
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Rozvaha v tisících Kč (zjednodušený rozsah)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

stav k 1.1.2014
1 310
5
3 753
0
-2 448
3 043
310
1 655
1 037
41
4 353

stav k 31.12.2014
1 247
5
3 919
0
-2 677
5 337
324
450
4 523
40
6 584

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

stav k 1.1.2014
1 281
1 084
197
3 072
0
212
1 580
1 280
4 353

stav k 31.12.2014
3 785
971
2 814
2 799
0
238
2 419
142
6 584

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

9 869

Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění

2 995
379
2 616

Výnosy (v tisících Kč)
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodej zboží
Jiné ostatní výnosy, úroky, členské příspěvky
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

3 410
9 553
6
156
229
8
23 230

18 514
107
7
732
6 865
26 225

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

18 621

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje maj., zúčt. rezerv a opr. pol.
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

0
0
5
0
733
6 865
26 225
29

Výkaz zisků a ztrát v tisících Kč (zjednodušený rozsah)
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PODĚKOVÁNÍ

Za finanční podporu v roce 2014 děkujeme
těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Městská část
Praha 8

Za sponzorské dary děkujeme
Hlavní partneři:

31

Partneři:

Mediální partneři:

Individuální dárci:
p. Jan Báča, pí. Lucie Broukalová, p. Dohnal, p. Kořistka, pí. Jana Pluhaříková Pomajzlová, p. Jan Šíd,
MUDr. Zuzana Škodová, pí. Irma Šťastová, pí. Klára Trávníčková, pí. Jitka Ulmerová, Klub přátel Green Doors
a přispěvatelé přes portál Darujme.cz
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ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI K 1. 4. 2015

Správní rada zapsaného ústavu:
MUDr. Jan Lorenc
Mgr. Lucie Broukalová
Bc. Andrea Studihradová

Ředitelka: Mgr. Myroslava Bubela

Dozorčí rada zapsaného ústavu:
Ing. Miloslav Hejnák
Ing. Ivan Hemmer
Mgr. Petr Novák

Metodická manažerka: Mgr. Petra Skavská

Finanční a personální manažerka:
Bc. Barbora Hrdličková

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:
Bc. Jana Smýkalová, Dis., Bc. Lucie Spěváčková,
Mgr. Kateřina Loužilová, Bc. Kateřina Mindlová,
Pavel Nezval, Radek Wollmann
Vedoucí služby Klub V. kolona: Bc. Jan Socha
Zaměstnanci služby Klub V. kolona: Bc. Michala
Puchálková, Tomáš Karpaš, Ing. Hana Pištorová,
Jonáš Hrubín, Barbora Szmeková
Služba Sociální poradna: Aneta Hošková
Projektový partner a šéfkuchař Tréninkové
restaurace Mlsná kavka: Filip Kavka Smiggels
Zaměstnanci služby Tréninková restaurace
Mlsná kavka: Mgr. Jitka Marková, Bc. Adéla
Kozárová

Zaměstnanci Tréninkové restaurace Mlsná
kavka: Barbora Žáková, Bc. Jana Minaříková, Jiří
Zámorský, Tomáš Přibyl, Petr Procházka
Vedoucí služby Začleňování na trh práce:
Bc. Petr Kumhera
Zaměstnanci služby Začleňování na trh práce:
Mgr. Jarmila Kubáňková, Aneta Hošková,
Veronika Havlíčková
Osvětové a kulturně-integrativní programy –
produkce, propagace: Jaroslava Kostohryzová,
Radek Wollmann, Pavel Nezval, Bc. Lenka
Krevňáková, Tadeáš Polák
V roce 2014 s námi ještě byli: Mgr. Jana Votípková,
Ondřej Vtípil, Bc. Kristýna Rašplová, Mgr. Kateřina
Šnajdrová, Ing. Mgr. Andrea Csirke, Miloš Toman,
Michaela Kleinová
Stálí spolupracovníci: PRODIMO, s. r. o., Ekumenická akademie Praha, KOKOZA, o. p. s.
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KONTAKTY

Kancelář organizace
Křižíkova 76/61,
186 00 Praha 8
tel.: 220 951 468
e-mail: kancelar@greendoors.cz

Tréninková restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 327/29,
186 00 Praha 8
tel.: 777 913 054
e-mail: info@mlsnakavka.cz

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

Kancelář pracovního konzultanta:
Křižíkova 76/61,
186 00 Praha 8
tel.: 774 913 028
e-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz

Kancelář:
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
tel.: 774 913 056
e-mail: cafe.vedouci@greendoors.cz
Klub V. kolona
areál Psychiatrické nemocnice 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,
186 00 Praha 8
tel.: 774 913 029
e-mail: poradna@greendoors.cz

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

Název: Green Doors z.ú.
Sídlo: Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
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
IČ: 60164221
DIČ CZ60164221
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