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Je únorová středa a s Veronikou se potkávám nad šálkem 

kávy v restauraci Mlsná kavka. Naposledy jsme se viděly před 

dvěma lety, když jsme se loučily v V. koloně, kde absolvovala 

rehabilitaci. Když do V. kolony nastupovala, právě ukončovala 

půlroční hospitalizaci a přecházela do chráněného bydlení. 

Chtěla se vrátit mezi lidi, jak sama říká: „Mít něco dobrého v 

životě, mít zase světlo.“ Práci vnímá jako příležitost se dále 

vyvíjet a učit se nové věci.

„Z počátku pro mě byl náročný systém patronských schůzek, 

nebyla jsem zvyklá řešit sebe sama.“ Veronika se v V. koloně 

naučila „vydržet a nebát se“ a „vycházet s lidmi“. Díky tomu 

se nyní mezi svými spolužáky a kolegy z práce cítí dobře. 

„Trénink v V. koloně byl pozitivní start po nemoci, cítila jsem 

od terapeutů podporu a bylo pro mě důležité, že na mě nikdo 

netlačil.“ Jako velmi užitečné vnímala schůzky po směně, což 

pro ni znamenalo, že mohla cokoliv řešit hned.

Po ukončení rehabilitace nastoupila Veronika na Českou 

zemědělskou univerzitu, vybrala si obor zahradnictví.  

„Z finančních důvodů jsem po čase musela z denního 

studia přejít na dálkové a nastoupit do práce. Najít si 

zaměstnání nebylo lehké, nakonec mi pomohla agentura, 

která se zaměřuje na hledání práce pro osoby se zdravotním 

postižením.“ Nyní již rok pracuje na letišti na téměř celý 

úvazek a k tomu úspěšně zvládá zkoušky ve škole.  

V budoucnu by se ráda věnovala práci v oboru, který 

nyní studuje.

„Na závěr bych ráda poděkovala Green Doors, především týmu 

z V. kolony, a hlavně mamince za vše, co do mě vložila.“

S Veronikou se loučím, děkuji za rozhovor, oblékám si kabát 

a s hřejivým pocitem, že naše práce přináší klientům užitek, 

vyrážím do mrazivého večera.

Přemýšleli jsme, jak vám přiblížit to nejdůležitější, co se za poslední rok 
v Green Doors událo. Nakonec jsme si řekli, že příběhy konkrétních lidí tvoří 
to, co považujeme za opravdový úspěch. Rozhovor mezi Veronikou a pracovní 
terapeutkou Hankou mluví za vše.

„Každý nějak chytá balanc.
Lidé s duševní nemocí ho 

chytají v Green Doors.“

Úvodní slovo

Hana Pištorová
pracovní terapeutka

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA V. KOLONA
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Naše poslání 

• Rozvíjíme možnosti pracovní a psychosociální rehabilitace  

 lidí s duševním onemocněním a posouváme hospodářskou  

 činnost našich provozních zařízení;

• podílíme se zejména na takových projektech, které spojují  

 psychosociální rehabilitaci se službami pro širokou    

 veřejnost a umožňují tak realizovat integraci  

 v každodenní realitě; 

• přispíváme k rozvoji komunitní péče a podílíme se   

 na veřejné diskusi o koncepci psychiatrické péče v ČR;   

 spolupracujeme s ostatními státními i nestátními orgány 

 a organizacemi při vytváření komplexního systému péče  

 o lidi s duševním onemocněním; 

• podporujeme výzkum, výchovu a vzdělávání v oblasti péče o  

 duševní zdraví; 

• pořádáme osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost.

Kdo jsme

Vzděláváme, boříme předsudky a na příkladu našich kaváren 

dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním mohou 

– a chtějí – být platní na trhu práce. Jen potřebují podpořit 

v začátku. A přesně to děláme.

Pomáháme lidem s duševním onemocněním, zejména se 

schizofrenií, najít ztracenou sebedůvěru a balanc v životě. 

Poskytujeme jim podporu v rušných kavárnách při přípravě na 

práci, kde překonávají překážky způsobené nemocí a zažívají 

pocit úspěchu. Také poskytujeme poradenství a služby, 

které jim pomáhají zorientovat se na trhu práce, a aktivně 

oslovujeme firmy, které chtějí zaměstnávat lidi s duševním 

onemocněním.

Jsme členy

• Asociace komunitních služeb

• České asociace pro psychické zdraví

• České rady humanitárních organizací

• SMES-EUROPA

• Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním  

 onemocněním

• European Network on Supported Education (ENSEd) –   

 evropské sítě podporovaného vzdělávání

Základní informace 
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1993

Vznik o. s. Green Doors

1997

Otevření Café Na půl cesty (1. tréninková kavárna v ČR)

Zisk Národní psychiatrické ceny Vondráčkovy nadace

1998

Zisk 2. místa v mezinárodní soutěži Lilly Schizophrenia 

Reintegration Awards

1999

Otevření Klubu V. kolona (2. tréninková kavárna)

2000

Otevření Klubu v Jelení (3. tréninková kavárna)

Organizovány stáže pro odborníky z východní Evropy (East to 

East, CRPDZ)

2002      2003

Green Doors zvoleno modelovým pracovištěm (projekt Modul 

Sites, Open Society Institut) – mezinárodní spolupráce 

2004

Vytvoření Sociální poradny v Psychiatrické nemocnici Bohnice

2005      2006

Spuštění programu Podporované zaměstnávání

2010

Otevření tréninkové restaurace Mlsná kavka

Ukončení provozu Klubu v Jelení

Zahájení aktivity Job setkání

2013

Vznik osvětového projektu Čistá duše ve spolupráci s firmou Albi

2014

Umístění mezi 5 nejlepšími organizacemi v soutěži 

Neziskovka roku 

2015

Zavedení pozice Peer konzultant

Norský projekt

Transformace organizace z občanského sdružení na 

Green Doors z.ú.

2016

Spolupracující externí psychiatři součástí týmů

Mezinárodní spolupráce s norskou partnerskou organizací AVRE 

Vznik nové vizuální identity a spuštění nového webu

Historie
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506
lidí využilo naše 
sociální služby

 byla průměrná doba 
tréninku pracovních 

dovedností

280dnů

lidí s duševním 
onemocněním
se zapojilo do 
tréninku
pracovních
dovedností 
v našich 
kavárnách 
a restauraci

74

byl průměrný věk 
účastníků tréninku 

36let
výstav

16

dalších kulturních 
a osvětových akcí

42

odehraných 
koncertů

157
filmových 
projekcí

32

Green Doors 
v číslech

spřátelených 
zaměstnavatelů

7

hodin jsme 
poskytovali služby 

našim klientům

8130
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Green Doors 
v číslech

F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené  
užíváním psychoaktivních látek

Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Mentální retardace

F20–F29

F30–F39

F40–F48

F60–F69

F70–F79

Nikdo z dotazovaných 
nebyl v době 3 měsíců od 
ukončení rehabilitace
v hospitalizaci. 

Efektivitu poskytovaných sociálních služeb 
hodnotíme po roce od ukončení tréninku 
pracovních dovedností.

V roce 2016 jsme dosáhli těchto výsledků:

Po roce od 
ukončení 
rehabilitace 
pracuje na 
otevřeném trhu 
práce 56 % 
dotazovaných.

89%

56%

11%

25%

11%

6%

3%

pravidelná denní
náplň

na otevřeném 
trhu práce

hledá si práci

denní stacionář

vysoká nebo vyšší 
odborná škola

občasná aktivita
pravidelného 
charaktery

chráněná, rehabilitační, 
tréninková práce,
přechodné/podporované
zaměstnání

73%

13%

5%

7%

1%

1%

Dotazování po roce 
(38 dotazovaných):

Po roce od ukončení 
rehabilitace uvádí 
89 % dotazovaných, 
že má pravidelnou 
denní náplň. M
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Procentuální poměr uživatelů služeb poskytovaných Green Doors podle okruhu diagnóz. 

Za poslední rok od 
ukončení rehabilitace bylo 
hospitalizováno pouze 0,38 % 
dotazovaných.
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Ohlasy zvenčí
Zajít na kafe na Pankráci a v okolí dá 

někdy zabrat. Zkoušel jsem hodně podniků 

a vždycky jsem se nakonec vrátil do toho 

uprostřed parku. Asi je to tam nejlepší. 

Přes den klid a hodně světla, takže ideální 

atmosféra pro práci. Večer koncerty a 

mejdany, o kterých se vypráví legendy. 

Příjemný barmani, štědrý menu a nabitej 

kulturní program, to všechno s přesahem. 

Café Na půl cesty je jako doma. 

—  

Ondřej Horák
(The Chancers; Fat & Dread Stereo)

o Café Na půl cesty 

Café Na půl cesty 
a V. kolona očima
hudebních kapel

Neexistují tu žádné hranice mezi kapelou 

a publikem. Všichni jsou zahrnutý a nikdo 

není vyloučený, a to je pro mě hodně 

důležitý. Zároveň jsem se tady nesetkal 

s nějakým macho chováním. Cítím se tu, 

vždy když tu hrajeme, jako doma.

—
Thomas

(Crooked Letter; Švédsko)
 o Café Na půl cesty 

Café Na půl cesty je jedno z 

nejlepších míst na hraní v Evropě. 

Vždy když tu hrajeme, tak s námi 

zachází jako s rodinou. Obdivujeme 

podporu punkové a hardcorové 

scéně, které tu věnuje obrovskou 

energii Pavel Nezval (produkce 

Café – pozn. redakce). Jsme rádi, 

že Café můžeme považovat za naše 

kámoše a gratulovat k 20 letům 

existence. 

—
Hélio

(Questions; Brazílie)
o Café Na půl cesty

Café Na půl cesty představuje 

to, o co by všechna komunitní 

a sociální centra měla usilovat. 

Sdílení myšlenek, hudby, učení se 

a vytváření přátelství.

— 
XTrue NatureX

(USA)
o Café Na půl cesty 

V. kolona je jedna z nejkouzelnějších prostor, kde jsme 

kdy hráli. Skrývá se v areálu bohnické psychiatrické 

léčebny, která je trochu z ruky, o to vlídnější atmosféra 

vůči všem příchozím tam vládne. Prostor kavárny 

nemá úplně atributy koncertní síně (ale zato tam jsou 

obrovská okna a hodně zeleně, což oceníte vevnitř i 

venku), tím větší čest zvukaři, který naše výkony a 

roztodivnou akustiku skloubil do příjemného zážitku 

(podle všeho nejen pro nás). A mají tam super jídlo a 

kafe a pivo a nejhezčí plakáty.

—
 Alžběta

(Neřvi mi do ucha)
o V. koloně

V  koloně je to vždy velká krása, ať 

už z pohledu hrajícího či posluchače. 

Často tam mám takový až sváteční 

pocit. Asi jak jsou Bohnice lehce z 

ruky, tak už cesta je součást věci a 

je to takový intenzivnější než jít do 

klubu v centru. Taky mám moc rád jít 

před Kolonu na cigaretu, tam je prima 

klid. Člověk kouká na stromy a tak.

—
Michael

(Kopec šišek)
o V. koloně

V Koloně jsme dělali dva koncerty (Scotta 

Kellyho a japonskýho kouzelníka Asunu 

s Gurun Gurun) a jednoduchá rovnice, 

která by shrnula naše zkušenosti, zní 

takto: jedinečnej génius loci + vstřícná 

a přátelská parta lidí, kteří se o klub 

starají = místo, na který kapela, pořadatel 

ani návštěvník rozhodně nezapomene 

a který je v mnoha ohledech prostě 

unikátní. Jsme rádi, že Kolona funguje a 

existuje.

—
Petr

(label Silver Rocket)
o V. koloně



14 15

Sociální služby Osvěta a destigmatizace

Pravidelný kulturní 
program v našich 

kavárnách

koncerty, výstavy apod.

Smysluplná 
káva

smysluplnakava.cz

Databáze 
komunitních 

služeb

dks.greendoors.cz

Velké osvětové akce

Čarodějnice, happeningy, 

afterparty Babího léta

Stáže pro studenty 
VŠ a poradenství pro 
odbornou veřejnost

Pomoc lidem s duševním 
onemocněním získat zpět 

ztracenou sebedůvěru 
zapojením do práce 

v jedné z našich kaváren 
či restauraci

TRÉNINK
V KAVÁRNÁCH 
A RESTAURACI

Komplexní příprava na práci
Podporované zaměstnávání

Přechodné zaměstnávání
(stáže u spřátelených zaměstnavatelů) 

Podpora zaměstnavatelům 

Program osobního rozvoje
(Job setkání, Peer konzultace, 

vzdělávací kurzy)

Začleňování 
na trh práce

trénink kognitivních 
funkcí

Sociální
poradna

REHABILITACE

PORADENSTVÍ
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Služba: Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5453074

Adresa:

Tréninková kavárna Café Na půl cesty

park Na Pankráci

140 00 Praha 4

www.cafenapulcesty.cz

www.facebook.com/cafenapulcesty

Otevřeno od roku 1997

Kulturou našlapaná oáza nenucené pohody v parku Na 

Pankráci. Přátelské prostředí pro hosty vstřícné vůči 

vegetariánům, dětem, psům… Přes den fair trade kávou vonící 

kavárna s terasou, která přechází v park, večer při koncertě 

místo prostoupené klubovou atmosférou. Café poskytuje 

příležitost lidem s duševním onemocněním znovu se naučit 

pracovním dovednostem. K užitku všech chytře propojuje 

poslání sociální služby s kavárenským prostředím, kde 

příjemně strávený čas jedněch pomáhá druhým, a vyvrací 

mýty, které kolem duševního onemocnění kolují.

Tréninková kavárna 
Café Na půl cesty

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Upravili jsme formu pravidelných setkání týmu pracovníků s 

klienty programu, tzv. komunity. Nově jsou setkání vedena 

samotnými klienty a zaznívají na nich primárně jejich témata. 

Velký zájem veřejnosti vyvolalo zřízení veřejné lednice a šatní 

skříně ve venkovních prostorech kavárny, které slouží ke 

sdílení nevyužitých potravin, resp. již nenošeného oblečení. 

Největší inovací v rámci zázemí kavárny byla úprava šatny, 

která je nyní komfortnější pro pracovníky a lidi zapojené do 

tréninku, a vybudování venkovních skladních prostor.

V prostorách kavárny a na sociálních sítích jsme se více 

věnovali osvětě v oblasti duševního zdraví. Spolupracovali 

jsme mimo jiné s iniciativou Hate Free Culture. Ke konci roku 

jsme se připojili ke kampani „Dávám židli do kruhu“ a těsně 

před Vánoci jsme komunitně zdobili jabloň před kavárnou. 

VÝSLEDKY

KULTURA

V roce 2016

pracovali v úklidové dílně

100 

33

29

4

lidí s duševním onemocněním nastoupilo do 
tréninku pracovních dovedností 

lidí s duševním onemocněním 
s námi bylo v kontaktu

pracovalo na pozici barman/ka

Stejně jako v minulých letech jsme podporovali smysluplné 

projekty. Dali jsme prostor například benefičnímu večeru pro 

Studentskou skupinu pro pomoc uprchlíkům a dalším šesti 

dobročinným subjektům. I v roce 2016 jsme pořádali tradiční 

venkovní akci Čarodějnice, která v sobě spojuje osvětu 

tématu duševního zdraví a bohatý kulturní program pro celou 

rodinu. Letos do parku Na Pankráci přilákala téměř 3 000 

návštěvníků. 

Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých 

grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy 

v oblasti veřejného zdraví“, Středočeský kraj, Albi Česká 

republika, a. s., AVG Technologies CZ, Plzeňský Prazdroj, a. 

s., Baobab, z. s., Petra Bartovská, Vojtěch Benda, Miroslav 

Forman (Ultichá mate), Tomáš Hawel, Vítek Havlíček

(grafická dílna Gringo), Siemen – krtlab.cz, Jaroslava Tomšů, 

Toy_Box, David Vereš 

114 

8

9

11

koncertů hudebních kapel ze všech světadílů

odpoledních akcí pro děti, např. dětské divadlo

měleckých výstav, včetně autorů se zkušeností 
s duševním onemocněním

veganských komunitních večeří

PROJEKT PODPOŘILI:
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Služba: Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5907117

Adresa:

Tréninková kavárna V. kolona

areál Psychiatrické nemocnice Bohnice,

budova Divadla Za plotem

Ústavní 91

181 02 Praha 8

www.klubvkolona.cz

www.facebook.com/v.kolona

Otevřeno od roku 1999

Útočiště pro milovníky kávy schované v areálu bohnické 

nemocnice. Posezení ve velkorysém prostoru secesní budovy, 

kterou bohatě prosvětlují veliká okna s výhledem do zahrady, 

má své kouzlo i po sto letech. Kavárna slouží k tréninku 

pracovních a sociálních dovedností pro lidi s duševním 

onemocněním, do služby se často zapojují i hospitalizovaní 

pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Pestrá kulturní nabídka kavárny přivádí dohromady a 

propojuje lidi zotavující se po duševním onemocnění s lidmi 

zdravými. Pomyslná, ale i skutečná zeď mezi těmito dvěma 

světy, se v kavárně boří.

Tréninková kavárna
V. kolona

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

V kavárně V. kolona jsme zavedli novou klientskou pozici 

pracovník úklidové dílny. 

V únorovém vydání časopisu Respekt vyšel zajímavý článek o 

naší tréninkové kavárně. 

V rámci oslav Světového dne duševního zdraví jsme 

představili přednášku Člověk s duševním onemocněním a 

práce v Green Doors. 

V předvánočním čase se v našich prostorách konal první 

cukrářský workshop „Unit without limit“. Do kulinářského 

zážitku se zapojili nejen uživatelé, ale také pracovníci služeb. 

V průběhu roku došlo k obměně jídelního lístku a k úpravám 

zázemí kuchyně kavárny. 

KULTURA

V roce 2016

pracovali v úklidové dílně

100 

25

8

4

lidí s duševním onemocněním se zapojilo do 
tréninku pracovních dovedností 

lidí s duševním onemocněním 
s námi bylo v kontaktu

uživatelů do tréninku nastoupilo během hospitalizace 
v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Pokračovali jsme v činnosti filmového klubu ve spolupráci 

s PN Bohnice. Novou sezónu jsme zahájili letním kinem a od 

podzimu jsme některé dokumentární filmové projekce doplnili 

o diskuze s režiséry. V kavárně se konal křest desky Michala 

Vicha – Nakoso, a to za účasti herců a hereček z Divadla 

Sklep. Akce byla spojena s prodejní vernisáží obrázků, které 

vznikly při arteterapii pacientů PN Bohnice. 

Již tradičně jsme se aktivně zapojili při realizaci festivalů 

Meziploty, Babí léto a Legendy. Nechyběl ani každoroční 

minifestival naší kavárny Kolonní hrátky s bohatým 

programem nejen pro dětské publikum.

Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých 

grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v 

oblasti veřejného zdraví“, Czech Non-Banking Credit Bureau, 

z. s. p. o., innogy Česká republika, a. s., Nadace pojišťovny 

Kooperativa, PN Bohnice, pan Dohnal, Dr. Voják – Klub 2. LF 

Univerzity Karlovy

43 

32

11

8

14

koncertů

filmových projekcí (některé spojené s přednáškou či besedou)

výstav

osvětových akcí

akcí se zapojením lidí s duševním onemocněním

PROJEKT PODPOŘILI:VÝSLEDKY
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Tréninková restaurace 
Mlsná kavka

Služba: Sociální rehabilitace

Identifikátor: 7210620

Adresa kanceláře:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8

Adresa restaurace:

Tréninková restaurace Mlsná kavka

Sokolovská 29/327

186 00 Praha 8

V poledne na oběd, kdykoliv s přáteli, klidně s dětmi – na 

vegetariánská chuťová potěšení a zajímavé gurmánské akce. 

Mlsná kavka je tréninková restaurace, která spojuje kvalitní 

bezmasou kuchyni a sociální rozměr podnikání. Jedná se o 

společný projekt Green Doors a nizozemského šéfkuchaře 

Filipa Kavky Smiggelse. Lidé s duševním onemocněním zde 

získávají dlouhodobou pracovní zkušenost a zažívají úspěchy 

a pocit navráceného sebevědomí.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Uspořádali jsme 2. ročník akce Zodpovědná snídaně, 

která byla zaměřena na problematiku zaměstnávání OZP. 

Uskutečnili jsme setkání pro veřejnost„Seznamte se s Green 

Doors“. Začali jsme vydávat přehledný měsíční program 

našich aktivit. Navázali jsme užší spolupráci s Centrem 

psychosociálních služeb v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 

Spolupracovali jsme také s Nadačním fondem pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na projektu 

Srdcerváči.Restaurace Mlsná kavka se zúčastnila sousedské 

slavnosti Zažít město jinak.Pravidelně se v restauraci 

pořádaly kurzy vaření a nedělní brunche. Mlsná Kavka také 

hostila večeři s partnery a přáteli, kteří podporují aktivity 

Green Doors.

Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo zdravotnictví jako 

Zprostředkovatel malých grantových schémat v rámci 

Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, 

Böllhoff, s. r. o.

VÝSLEDKY

Tato služba v současné době nabízí 
další návazné programy:

Přechodné zaměstnávání je program, ve kterém nabízíme 

lidem s duševním onemocněním možnost stáže u některého 

z našich spřátelených zaměstnavatelů.

Podporované zaměstnávání je individuální program zaměřený 

na komplexní podporu při hledání zaměstnání.

Program osobního rozvoje nabízí lidem s duševním 

onemocněním možnost setkání s naší Peer konzultantkou 

nebo účast na různých vzdělávacích kurzech a dalších 

aktivitách, např. na Job setkáních či podpůrných skupinách.

Trénink pracovních dovedností v Mlsné kavce je určen pro 

ty, kteří si chtějí ověřit své schopnosti a dovednosti před 

vstupem na otevřený trh práce.

V roce 2016

Otevřeno od roku 2010

www.mlsnakavka.cz

www.facebook.com/mlsnakavka

140

16

lidí s duševním onemocněním využilo službu

lidí s duševním onemocněním 
nastoupilo do tréninku pracovních 
dovedností v restauraci

SPŘÁTELENÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

CDV služby, s. r. o., kavárna Dobrá trafika, Fair & Bio obchod, 

Kokoza, Pekárna Kabát, s. r. o., kavárna Vypálené koťátko, 

Divadlo Dobeška

PROJEKT PODPOŘILI:
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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

Služba Začleňování na trh práce nabízí individuální 

poradenství a podporu pro lidi s duševním onemocněním, 

kteří se potřebují zorientovat v dostupných službách, a kurz 

na procvičování paměti – Trénink kognitivních funkcí.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Na 34. Konferenci sociální psychiatrie jsme prezentovali 

výstupy a zkušenosti z roční spolupráce s externími 

psychiatry v rámci služeb Green Doors, příspěvek přednesla 

Mgr. Jarmila Kubáňková, PhD.

Pozvali jsme zástupce norské partnerské organizace AVRE, 

aby se zúčastnili a prezentovali témata pracovní rehabilitace 

na setkání Asociace komunitních služeb ČR. V rámci  

výměnného pobytu jsme organizovali přednášku pro 

odbornou veřejnost „ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE 

– INSPIRACE Z NORSKA (Ripples in the Water, IPS)“. 

V roce 2016

VÝSLEDKY

130 lidí s duševním onemocněním využilo službu

SLUŽBU PODPOŘILI:

Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo zdravotnictví jako 

Zprostředkovatel malých grantových schémat v rámci 

Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, 

Středočeský kraj, Česká spořitelna, a. s.

Sociální poradna

Služba: Odborné sociální poradenství

Identifikátor: 4470858

Adresa: 

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8 – Karlín

Sociální poradna pomáhá zorientovat se v ohromném 

množství informací, které se váže k duševní nemoci. Radí 

především s administrativními úkony, jako je žádost o 

invalidní důchod či příspěvek na bydlení. Dále poskytuje 

informace o nejnovějších formách pomoci a předává kontakty 

na odborníky a další organizace, které mohou pomoci. 

Poradenské služby jsou poskytovány také telefonicky či přes 

e-mail. Služeb sociální poradny mohou využít lidé s duševním 

onemocněním či jejich blízcí.  

VÝSLEDKY

36 lidí využilo poradenství

Magistrát hl. m. Prahy

SLUŽBU PODPOŘIL:
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Další projekty

SMYSLUPLNÁ KÁVA

Do projektu Smysluplná káva bylo v roce 2016 zapojeno 10 

kaváren, z toho devět pražských a jedna v Klatovech. V těchto 

kavárnách je k dostání tzv. Smysl. Koupí Smyslu, který se 

dá za cenu 15 korun 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 věc. V říjnu a 

listopadu byla Smysluplná káva součástí kampaně „Udělej 

krok“ vedené projektem Čistá duše. 

www.smysluplnakava.cz

KELÍMKY

Zákazníci Café Na půl cesty, kteří při nákupu nápoje využijí 

vratný kelímek, ho mohou po konzumaci hodit do velké černé 

krabice před kavárnou a darovat tak 30 korun na podporu 

rehabilitační služby Green Doors. 

ČISTÁ DUŠE

Čistá duše je osvětový projekt Antonína Kokeše (zakladatele 

firmy Albi) a Green Doors, který se zaměřuje na destigmatizaci 

jevů spojených se schizofrenií. V roce 2016 se uskutečnila 

kampaň „Udělej krok“, díky které byly podpořeny slečny 

Šárka a Klára na cestě za splněním svých životních cílů. 

Šárce chyběl počítač, aby mohla dopsat bakalářskou práci a 

završit tak své studium, Klára měla za cíl vést kroužek chůze s 

trekingovými holemi. Díky propojení s projektem Smysluplná 

káva i následné podpoře od firmy Albi se podařilo oba cíle 

zrealizovat. 

BEACH HELP CUP 

V září 2016 proběhl 2. ročník volejbalového utkání pro 

poskytovatele sociálních služeb. Za nás letos hrál tým Světlo 

do dveří ve složení Eva Lancaričová a Peter Sova, kterým se 

podařilo – a to ve velmi nabité konkurenci – dokonce vyhrát!

V roce 2016
se prodalo celkem  

smyslů.

6041 363

www.cistaduse.cz

V roce 2016 jsme 
tímto způsobem 
dostali nazpět 

 
kelímků.
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Fundraising

Finanční dary                        585 579

Věcné dary                               9 500

Služby                                 6 000

Benefiční akce                               55 450

Příspěvky Klubu přátel           34 764

Smysluplná káva                    18 735

Darujme.cz                           14 994

Projekt „Kelímky“                18 120

Celkem                                743 142

Vážíme si podpory partnerů 

a spřátelených organizací.

V roce 2016 celková částka všech 

finančních i nefinančních darů 

dosáhla hodnoty

743 142 Kč

FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2016:

79%

2%

1%

7%

5%

3%

2%

1%
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Rozvaha v tisících Kč 

A K T I V A stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016

Dlouhodobý majetek celkem 1 127 948

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 5

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3979 3979

Stavby 2710 2710

Hmotné movité věci a jejich soubory 1 102 1 102 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 167 167

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 857 -3 036 

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -5 -5 

stavbám -1 866 -1 907 

samostatným hmotným movitým věcem -820 -957

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -166 -167

Krátkodobý majetek celkem 6 073 4 929

Zásoby celkem 184 259

Zboží na skladě a v prodejnách 184 259

Pohledávky celkem 1 538 1 447

Odběratelé 72 71

Poskytnuté provozní zálohy 496 331

Daň z příjmu 280 375

Ostatní daně a poplatky 2 4

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 649 645

Jiné pohledávky 38 20

Dohadné účty aktivní 1 0

Krátkodobý finanční majetek celkem 4 320 3 192

Peněžní prostředky v pokladně 54 212

Ceniny 87 100

Peněžní prostředky na účtech 4 179 2 816

Peníze na cestě 0 64

Jiná aktiva celkem 31 31 

Náklady příštích období 31 31 

A K T I V A  C E L K E M       7 200 5 877

Rozvaha v tisících Kč 

P A S I V A stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016

Vlastní zdroje celkem 4 050 4 007

Jmění celkem 919 747

Vlastní jmění 919 747

Výsledek hospodaření celkem 3 131 3 260

Účet hospodářského výsledku 0 128

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 318 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 2 813 3 132

Cizí zdroje 3 150 1 870

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 2 102 1 830

Dodavatelé 729 189

Přijaté zálohy 5 0

Zaměstnanci 624 745

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 254 326

Ostatní přímé daně 54 81

Daň z přidané hodnoty 101 139

Jiné závazky 19 34

Dohadné účty pasivní 221 316

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 95 0

Jiná pasiva celkem 1 048 40

Výnosy příštích období 1 048 40

P A S I V A  C E L K E M 7 200 5 877
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N Á K L A D Y    
Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 155 9 854 12 009
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 645 1 088 1 733

Prodané zboží 0 7 415 7 415
Opravy a udržování 69 181 250

Cestovné 19 0 19
Náklady na reprezentaci 16 4 20
Ostatní služby 1 406 1 166 2 572
Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0
Osobní náklady 8 593 4 003 12 596
Mzdové náklady 6 656 3 486 10 142
Zákonné sociální pojištění 1 897 517 2 414
Zákonné sociální náklady 40 0 40
Daně a poplatky 5 38 43
Daně a poplatky 5 38 43
Ostatní náklady 69 119 188
Dary 4 0 4
Manka a škody 0 22 22
Jiné ostatní náklady 65 97 162
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 179 0 179
Odpisy dlouhodobého majetku 179 0 179
Poskytnuté příspěvky 39 0 39
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami 39 0 39
Daň z příjmů 0 0 0

N Á K L A D Y  C E L K E M 11 040 14 014 25 054
    
V Ý N O S Y    
Provozní dotace 7 692 0 7 692
Provozní dotace 7 692 0 7 692
Přijaté příspěvky 1 019 0 1 019
Přijaté příspěvky (dary) 1 019 0 1 019
Tržby za vlastní výkony a za zboží 42 16 409 16 451
Tržby za vlastní výkony a za zboží 42 16 409 16 451
Ostatní výnosy 0 21 21
Jiné ostatní výnosy 0 21 21
Tržby z prodeje majetku 0 0 0
V Ý N O S Y  C E L K E M 8 753 16 430 25 183
    
Hospodářský výsledek před zdaněním -2 287 2 416 129
Hospodářský výsledek po zdanění -2 287 2 416 129

Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč  Hlavní činnost  Hospodářská činnost  Celkem

48 %

50 %

1%

4 %

0% 

65 %

0 %

0 %

0%

31 %

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Provozní dotace

Ostatní náklady 

Přijaté příspěvky

Poskytnuté příspěvky

Ostatní výnosy

Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek

Tržby za vlastní 
výkony a za zboží

Struktura výnosů (v %)

Struktura nákladů (v %)
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



34 35

Poděkování

Za finanční podporu v roce 2016 
děkujeme těmto státním, 
krajským a obecním úřadům:

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Oceňujeme spolupráci  
s našimi partnery, 
díky jejichž podpoře 
a sponzorským 
darům můžeme 
naplňovat naše
poslání. 

Individuální dárci a další spolupracující:

Petra Bartovská, Vojtěch Benda, Miroslav Bratrych, Jiří 

Dohnal, Miroslav Forman (Ultichá mate), Ondřej Fučík 

(Prague College), Tomáš Hawel, Vítek Havlíček (grafická 

dílna Gringo), Barbora Hrdličková, Helena Jakoubě (Prague 

College), Matěj Malecha, Jan Lorenc, Petra Mihalovicsová, 

Tereza Mitošinková (Česká spořitelna), Ingrid Němečková, 

Jan Samec, Siemen – krtlab.cz, Andrea Slováková, Jan Šíd, 

Zuzana Škodová, Jaroslava Tomšů, Toy_Box, David Vereš

Baobab, z. s., kapela Circus Brothers (dříve Circus Problem), 

volejbalisté Eva Lancaričová a Peter Sova z Beach Help Cupu, 

Nevypusť duši, z. s., přispěvatelé přes portál Darujme.cz, 

členové Klubu přátel Green Doors

Hlavní partneři: 

Partneři:

Caffé Forte s.r.o.
– dovozce a distributor Caffé Moak

Mediální partneři: 
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Lidé v Green Doors 
k 1/4/2017

Správní rada:

MUDr. Jan Lorenc – předseda

Mgr. Lucie Bínová

Bc. Andrea Studihradová

Dozorčí rada:

Mgr. Petr Novák – předseda    

Ing. Miloslav Hejnák, CSc.

Ing. Ivan Hemmer 

Ředitelka: 

Mgr. Myroslava Bubela

Finanční manažerka: 

Ing. Klára Májková 

Manažerka sociálních služeb: 

Bc. Jana Pekárková

Fundraising: 

Bc. Monika Šťastná Kohoutová

Marketing a PR:

Bc. Ivona Inostroza Hradcová

IT: 

Jiří Volf

Vedoucí kanceláře:

Bc. Lucie Čechurová

Zaměstnanci kavárny Café Na půl cesty:

Bc. Jan Kratochvíl – vedoucí

Mgr. Petra Pípalová

Mgr. Kateřina Mindlová, Pavel Nezval, Kristina Pelikánová, 

DiS., Bc. Jana Smýkalová, Dis., Mgr. Lucie Spěváčková, 

Mgr. Jana Votípková, Radek Wollmann

Zaměstnanci kavárny V. kolona:

Bc. Michaela Miřátská, DiS. – vedoucí

Mgr. Michala Andělová, Tomáš Karpaš, Mgr. Lucia Majerská, 

Ing. Hana Pištorová, DiS., Barbora Szmeková, 

BcA. et Bc. Hynek Trojánek

Zaměstnanci restaurace Mlsná kavka:

Filip Kavka Smiggels - programový partner a šéfkuchař

Bc. Petr Kumhera – vedoucí sociální služby

Petr Procházka – vedoucí restaurace

Lída Bradnová, Ladislav Ďurač, Veronika Havlíčková, 

Petr Horyna, Aneta Hošková, Bc. Jana Minaříková,  

Jiří Zámorský, Barbora Žáková

Zaměstnanci Sociální poradny:

Bc. Petr Kumhera – vedoucí 

Aneta Hošková

Zaměstnanci služby Začleňování na trh práce:

Bc. Petr Kumhera – vedoucí 

Mgr. Jarmila Kubáňková, Ph.D. 

Osvětové a kulturně-osvětové programy 

– produkce, propagace:  

Daniela Fojtů, Pavel Nezval, Tadeáš Polák, 

BcA. et Bc. Hynek Trojánek, Radek Wollmann

Stálí spolupracovníci: 

Ekumenická akademie Praha, PRODIMO, s. r. o., 

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Divadlo Za plotem, 

Luboš Chlad, Mgr. Jana Pluhaříková-Pomajzlová, Pavel Rada, 

Bc. Martin Vigner

V roce 2016 s námi také pracovali: 

Mgr. Barbora Hrdličková, Jonáš Hrubín, Dis.,  

Mgr. Adéla Kozárová, Bc. Eva Marzini, Václava Parkanová, 

Kateřina Plevová, Tomáš Přibyl, Mgr. Jan Socha,

MUDr. Andrea Slováková 
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Identifikační data

Název: 

Green Doors, z. ú.

Registrace: 

u MV ČR ze dne 26. 8. 1993 pod č. j.: VS/1-21 725/93-R

Green Doors z.ú. - zapsaný ústav v rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze v oddílu U, vložce číslo 196

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.facebook.com/greendoors

Statutární zástupce: 

Mgr. Myroslava Bubela

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a. s., Praha 2, Jugoslávská 19

Číslo účtu: 45 40 389/ 0800

IČ: 60164221

DIČ: CZ 6016422



41

Výroční zpráva 2016 – Green Doors, z. ú.

Text: 

Myroslava Bubela, Ivona Inostroza Hradcová, Petr Kumhera, Jan 

Kratochvíl, Michaela Miřátská, Jana Pekárková, Hana Pištorová, 

Monika Šťastná Kohoutová

Grafická úprava: Jan Samec, Alexandr Yankov

Fotografie: Stanislav Milata, David Vereš, 

Cristian del Risco, Sabina Skácelová
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