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Gazpacho: náročné na přípravu, ale přesně něco pro nás. 

Klíčový je správný postup – musí se spařit a poctivě oloupat 

rajčata. Je s tím ale hodně práce, a tak jsem zvědavý, jak si 

s tím Honza poradí. Když přijdu, klepou se mu ruce. Chvíli ho 

nechám být, ale nakonec mu poradím, ať je spaří ještě chvíli, 

ať se mu z toho trápení nenadělají vrásky. Potom už mu to 

jde hezky od ruky. Zákazníci jsou z polévky nadšení, tak to 

hned vyřizuju Honzovi. Nevím, jestli je teď se svým výkonem 

spokojený, ale aspoň už se mu neklepou ruce.

Na obědy je velký nával. Kuchař se zbytečně dohaduje 

s pomocnou servírkou, snažím se jejich diskusi ukončit. 

Problém společně vyřešíme a najednou všechno běží jako po 

drátku. Za hodinu servírujeme bez problému asi devadesát 

porcí. Máme skvělý tým!

Na mytí nádobí máme nového kolegu. Zatím to nezvládne 

sám, ale asistent mu naštěstí pomáhá. Doufám, že to bude 

v pořádku, protože asistent tam bude jen na první směny. 

Uvidíme.

Na place máme Hanku, která už absolvovala standardní 

program na dva roky, ale ráda by si udělala nadstavbu na 

třetí rok. Nejdřív ale musí projít celkem přísným výběrovým 

řízením, podobným jako na běžném trhu práce. Je strašně 

nervózní, ale kolegové ji hodně podporují. Já jsem také mezi 

řádky dal vědět, že si myslím, že na to má. I tak se prezentuje 

zbytečně skromně a u praktické zkoušky bojuje s korkem od 

vína. To je ale jedno, dobrá obsluha je o jiných věcech. Dal 

jsem kuchaři za úkol udělat schválně chybu a ona to hned 

poznala. A hlavně byla milá a pozorná.

Přišla manželka a dáváme si spolu večeři. Je to fajn! 

Některé věci dokonce fantastické. Zapomněli ale na polévku 

a servírka to řeší tak, že nadává na pomocníka. V duchu si 

přeju, aby mlčela, stydím se před svou ženou. Dáváme si 

týdenní jídlo se zakysaným zelím. Měl jsem představu, že zelí 

má být vlažné, ale je studené. Řeším to s kuchařem, který 

namítá, že nevěděl, že zelí nemá být studené. Já ale chtěl 

vlažné! Studené by ochladilo pokrm, vařením by se zase 

zničily vitamíny a enzymy. Rezignuji, dnes už nemám sílu 

to řešit.

Volá Natálie, že máme schůzku o kompetencích, a vyřizuje, 

že mám dodat Alexandrovi faktury. Nejradši bych to odložil, 

ale to už asi neprojde. Tak, další nabitý den v Kavce je za 

mnou. Skoro.

 

Rok 2015 byl v Green Doors ve znamení oslav. Tréninková 

restaurace Mlsná kavka slavila krásných 5 let. 

Nejmladší z „rodiny“ našich provozoven si proto zaslouží 

zvláštní pozornost, a tak šéfkuchař Filip Kavka Smiggles 

využije tuto příležitost a přiblíží běžný pracovní den 

v restauraci:

Úvodní slovo
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Ohlasy zvenčí

Také loni jsme se těšili přízni našich zákazníků 

a posbírali ze sociálních sítí jejich ohlasy. 

Ty nejlepší z Google+ představujeme:

Super podnik. Příjemné prostředí. 

Dobré pivo, točená limonáda, v létě domácí limo. 

Bezva koncerty kapel z celého světa Diy. 

Všehochuť underground Prahy. 

Kdo nebyl, nezná Prahu. Peace.

―

Scifi Bazi 

o Café Na půl cesty

Amazing non-smoking and vegan place for everyone 

ranging from students, mummies and daddies with 

babies, alternative people, freelancers (free wi-fi), 

pensioners and yuppies from nearby skyscrapers. 

Nice tapped Pilsner and Kozel.

―

 Pavel Bartůšek 

o Café Na půl cesty

Impressive vegetarian food and 

excellent service. And really, really 

friendly. Don‘t miss it if you are 

in Prague.

―

Alexander Bochem 

o Mlsné kavce

V létě vždy plno, uvnitř koupíte vše, na co 

můžete mít chuť při procházce nebo válení se 

na trávě. Taková kavárna by měla být prostě 

v každém parku. :)

— 

Marek Šoth 

o Café Na půl cesty

 Bol som tu viackrát a vždy to 

bolo príjemné posedenie. :)

— 

Pavol Veselsky 

o Café Na půl cesty

  Mlsná kavka mne mile překvapila, mají tam velmi dobrá 

jídla, ochutnala jsem výborný Portobello steak a sama bych 

nevěřila, jak mohou být vegetariánská jídla chutně připravena. 

Velmi mne potěšilo, že je restaurace nekuřácká, což dnes sice 

není už úplná rarita, nicméně stále je takových míst málo. 

Po návštěvě jsem se snažila o Mlsné kavce najít více informací 

a mimo jiné jsem se dozvěděla, že se jedná o tréninkovou 

kavárnu společnosti Green Doors, která pomáhá lidem, kteří 

jsou na trhu práce znevýhodněni. Restaurace tak ještě víc 

stoupla v mých očích, personál byl velmi příjemný a ochotný. 

Za mne tedy všechno perfektní, Mlsná kavka je skvělá 

restaurace, do které se ráda podívám znova.

— 

Annie White 

o Mlsné kavce

Styl, atmosféra, příroda, dobrá 

kvalita, super prostor k odpočinku.

―

Michal Švec 

o Klubu V. kolona
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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;

· a 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.

Členství v organizacích
Green Doors je členem Asociace komunitních služeb, České 

asociace pro psychické zdraví, České rady humanitárních 

organizací, SMES-EUROPA, Platformy pro transformaci 

systému péče o lidi s duševním onemocněním a European 

Network on Supported Education (ENSEd) – evropské sítě 

podporovaného vzdělávání.

Poslání Green Doors
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 žít spokojený život. Poskytujeme jim podporu 

v přípravě na práci v rušných a navštěvovaných kavárnách, 

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 chtěji zaměstnávat lidi s duševním 

onemocněním, zejména se schizofrenií.

· 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 

Základní informace 
o organizaci 
a členství
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1993

Vznik o. s. Green Doors

1997

Otevření 1. tréninkové kavárny v ČR

Národní psychiatrická cena Vondráčkovy nadace

1998

Zisk 2. místa v mezinárodní soutěži Lilly Schizophrenia 

Reintegration Awards

1999

Otevření 2. tréninkové kavárny Klub V. kolona

2000

Rozjezd 3. tréninkové kavárny Klub v Jelení

Green Doors se stává místem stáží pro odborníky z východní 

Evropy (East to East, CRPDZ)

2002–2003

Green Doors zvoleno modelovým pracovištěm (projekt Modul 

Sites, Open Society Institut) – mezinárodní spolupráce

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

2004

Vytvoření Sociální poradny v Psychiatrické léčebně Bohnice

2005–2006

Spuštění programu Podporovaného zaměstnávání

2010

Otevření tréninkové restaurace Mlsná kavka

Ukončení provozu Klubu v Jelení

Spuštění aktivity Job setkání

2011

Požár v Klubu V. kolona a dočasné přerušení provozu

2013

Otevření Klubu V. kolona po rekonstrukci původního prostoru. 

Zahájení osvětového projektu Čistá duše ve spolupráci s 

firmou Albi

2014

Umístění mezi 5 nejlepšími organizacemi v soutěži 

Neziskovka roku v sekci velkých NNO 

2015 

Peer konzultant

Norský projekt

Občanské sdružení Green Doors transformováno na Green 

Doors, z. ú.

Historie Green Doors
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Kavárny 
a restaurace

Sociální služby Osvětové 
a destigmatizační projekty

Začleňování na trh práce

komplexní příprava na práci

zaměstnávání osob se zkušeností 

s duševním onemocněním u spřátelených 

zaměstnavatelů 

podporované zaměstnávání

Rehabilitace

pomoc lidem s duševním 

onemocněním získat zpět 

ztracenou sebedůvěru 

zapojením do práce v jedné 

z našich kaváren či restauraci

Pravidelný kulturní program 
v našich kavárnách

koncerty, výstavy apod.

Smysluplná káva
smysluplnakava.cz

DKS
dks.greendoors.cz

Čistá duše
cistaduse.cz

Poradenství

Sociální poradna

Velké osvětové akce

Čarodějnice, happeningy, 

afterparty Babího léta

Stáže pro studenty VŠ 
a poradenství pro odbornou 

veřejnost
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Služba: Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5453074

Adresa:

Tréninková kavárna Café Na půl cesty

Centrální park – Pankrác

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. Propojuje 

sociální službu, prostor pro komunitní setkávání, bohatý 

kulturní program, zajímavý sortiment a příjemné prostředí.

 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Po deseti letech mělo Café Na půl cesty možnost 

z prostředků Norských fondů zrekonstruovat a bezbariérově 

upravit část zázemí tréninkové kavárny.

Lidem s duševním onemocněním nově kavárna nabízí další 

pozici Pracovníka úklidové dílny.

Café Na půl cesty rozšířilo nabídku služeb pro zákazníky 

– nově si lze v kavárně  vypůjčit knihu a přes sezónu si dát 

veganskou točenou zmrzlinu z čerstvého ovoce.

VÝSLEDKY TRÉNINKU 
PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

V roce 2015 využilo službu Café Na půl cesty 38 lidí 

s duševním onemocněním.

Průměrný věk lidí s duševním onemocněním, kteří využili 

pracovní trénink, byl 34,8 let, 90 % bylo s diagnózou 

ze schizofrenního okruhu.

Tři měsíce po ukončení tréninku pracovních dovedností 

se nám podařilo z celkového počtu kontaktovat 10 lidí 

s duševním onemocněním, kteří v minulosti využili našich 

služeb. Zjistili jsme, že rehabilitace v Café Na půl cesty 

byla u poloviny z nich úspěšná: 5 pracuje buď v běžném 

zaměstnání, nebo v chráněné dílně, 2 si aktivně hledají 

práci a jen 3 zůstali nezaměstnaní.

Rok po ukončení tréninku pracovních dovedností se nám 

podařilo z celkového počtu kontaktovat 6 lidí s duševním 

onemocněním, kteří využili našich služeb. Zjistili jsme, 

že většina nadále úspěšně pokračuje v zaměstnání: 

5 nadále pracuje buď v běžném zaměstnání, nebo chráněné 

dílně a pouze 1 osoba je nezaměstnaná.

KULTURA

V minulém roce tým Café Na půl cesty organizoval 160 akcí. 

Z toho bylo 126 koncertů hudebních kapel např. z USA, 

Austrálie či Asie a 11 odpoledních akcí pro děti, např. dětské 

divadlo a výtvarný workshop. Kavárna také uspořádala 

11 uměleckých výstav, 10 benefičních akcí, 1 autorské čtení 

a osvětovou akci pod názvem Čarodějnice, kterou navštívilo 

téměř 3 tisíce návštěvníků.

Café Na půl cesty také zavedlo pravidelné veganské večeře, 

které se konají každou první neděli v měsíci.

Tým poprvé organizoval svatební obřad s hostinou 

– k naprosté spokojenosti svatebčanů a jejich hostů.

 

Projekt podpořili: 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“, Albi Česká republika, a. s., AVG Technologies 

CZ, Plzeňský Prazdroj, a. s., Pražské služby, a. s., 

RWE Česká republika, a. s., (Nadace Charty 77)

Tréninková kavárna 
Café Na půl cesty

V roce 2015
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Tréninková kavárna 
Klub V. kolona

Služba: Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5907117

Adresa:

Tréninková kavárna Klub V. kolona

areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, 

budova Divadla Za plotem

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 Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Pořádáním koncertů, divadelních představení, 

výstav či besed se snaží nalákat lidi do areálu 

nemocnice a prolomit tak pomyslný „plot“, který odděluje 

zdravé od lidí zotavujících se po duševní nemoci.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

V květnu se konal 1. ročník nového festivalu v areálu 

nemocnice – Bohnicefest. V. kolona se na festivalu 

prezentovala vlastní scénou, na které návštěvníkům nabídla 

divadlo a hry pro děti, koncerty a tradiční afterparty.

V říjnu se tým V. kolony pustil do pořádání sportovní akce. 

V rámci Světového dne duševního zdraví a 16. narozenin klubu 

uspořádal turnaj – 1. ročník Poháru V. kolony v petanque.

V listopadu se V. kolona připojila do Filmového klubu 

Divadla Za plotem pořádaným Psychiatrickou nemocnicí 

Bohnice. Kulturní program tak v roce 2015 mimo koncertů, 

výstav, přednášek, autorských čtení a divadelních představení 

poprvé zahrnoval také filmové projekce.

VÝSLEDKY TRÉNINKU 
PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

V roce 2015 službu využilo 26 lidí s duševním onemocněním. 

13 uživatelů do tréninku nastoupilo během hospitalizace 

v PN Bohnice.

77 % uživatelů mělo diagnózu z okruhu schizofrenie, 

schizotypálních poruch a poruch s bludy.

Tři měsíce po skončení tréninku pracovních dovedností 

se nám z celkového počtu podařilo spojit s 11 lidmi 

s duševním onemocněním, kteří využili našich služeb. 

Zjistili jsme, že 7 se dokázalo úspěšně prosadit na pracovním 

trhu nebo získalo jinou pracovní příležitost: 2 z nich 

pracují v běžném zaměstnání, 2 v chráněné dílně, 2 jsou na 

tréninkových místech, 1 se rozhodl pro studium na vysoké 

škole a 1 provozuje aktivity v rámci chráněného bydlení, 

pouze 3 jsou hospitalizováni.

Rok po skončení tréninku pracovních dovedností se nám 

podařilo z celkového počtu kontaktovat 8 bývalých klientů. 

Zjistili jsme, že všichni nadále úspěšně pokračují v běžném 

zaměstnání, nebo se jim daří jinak prosadit: 4 lidé pracují 

v běžném zaměstnání, 1 nadále studuje na vysoké škole 

a při studiu zároveň pracuje, 3 jsou na tréninkových místech.

KULTURA

V loňském roce se v Klubu V. kolona konalo celkem 65 akcí: 

39 koncertů, 11 výstav, 4 osvětové akce, 7 filmových projekcí, 

2 divadelní představení, 2 autorská čtení – 17 akcí 

se zapojením lidí s duševním onemocněním. Klub V. kolona 

se zapojil do projektu Piana na ulici. Umístěním piána před 

kavárnu z něj udělal první veřejné piáno v areálu nemocnice.

 

Projekt podpořili: 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., pan Dohnal, 

Dr. Voják – Klub 2. LF Univerzity Karlovy

V roce 2015
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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

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, který se 

snaží nabídnout klientům dlouhodobou pracovní zkušenost 

v podmínkách blížících se běžnému zaměstnání. V roce 2015 

nabízela sociální služba v Mlsné kavce 9 tréninkových míst – 

4 pozice pomocného barmana, 4 pozice pomocného kuchaře 

a místo pomocné síly v kuchyni. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Nově jsme v Mlsné kavce zavedli další tréninkové místo 

– Pomocná síla v kuchyni.

V prosinci restaurace prošla zásadní rekonstrukcí části 

interiéru v hodnotě 250 tisíc korun.

 V září jsme zahájili proces zlepšování zaučování lidí 

s duševním onemocněním, pomohlo nám to ve vyjasnění 

role pracovního asistenta a role pracovníků restaurace. 

Ve zlepšování nádále pokračujeme.

VÝSLEDKY A STATISTIKY

V roce 2015 službu využilo 12 lidí s duševním onemocněním, 

5 do služby nastoupilo, 4 službu ukončili. Průměrná délka 

tréninku pracovních dovedností u lidí s duševním 

onemcněním, kteří ukončili službu v roce 2015, byla 882 dní.

92 % z nich mělo přiznaný invalidní důchod, z toho 67 % 

důchod 3. stupně. Jejich průměrný věk byl 35 let.

Tři měsíce po ukončení rehabilitace se nám podařilo 

z celkového počtu kontaktovat 4 lidi s duševním 

onemocněním, kteří využili našich služeb. 

Všichni se úspěšně dokázali uplatnit na pracovním trhu 

a získali běžné zaměstnání, nebo jiné pracovní místo: 

2 pracují v běžném zaměstnání, 2 na chráněném místě.

Rok po ukončení tréninku pracovních dovedností se nám 

povedlo kontaktovat 5 lidí s duševním onemocněním, kteří 

využili našich služeb. Všichni nadále úspěšně pracují 

v běžném zaměstnání, nebo mají jiné pracovní možnosti: 

3 pracují na chráněném místě, 1 studuje a 1 využívá služby 

dalších organizací.

KULTURA

V restauraci Mlsná kavka jsme uspořádali Den otevřených 

dveří a křest knihy Psychiatrická rehabilitace.

 Po oslavách 5 let od otevření Mlsné kavky jsme se také 

zúčastnili akce Zažít město jinak.

Pravidelně jsme pořádali kurzy vaření.

Každoročně Mlsná Kavka hostí večeři s partnery a přáteli, 

kteří podporují aktivity Green Doors.

 Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo 

kultury, Böllhoff, s. r. o., Green Center, s. r. o., pan Klimeš, 

Kompakt, s. r. o., Nadace pojišťovny Kooperativa, Raiffeisen 

stavební spořitelna, a. s., Siemens, s. r. o., (Siemens Fond 

pomoci), Mgr. Klára Trávničková, Mgr. Jana Pluhaříkova 

Pomajzlová

V roce 2015
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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

Začleňování na trh práce je služba, která formou několika 

programů poskytuje lidem s duševním onemocněním 

komplexní podporu při hledání vhodného pracovního 

uplatnění. Lidem s duševním onemocněním, kteří již dříve 

úspěšně prošli tréninkem pracovních dovedností v jedné 

z našich provozoven, nabízíme placenou stáž u partnerských 

zaměstnavatelů. Pro zájemce o práci, kteří chtějí zlepšovat 

svoji paměť a soustředění, je tu  program s názvem 

Trénink kognitivních funkcí.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

 Jako jedna z mála organizací v Česku jsme zavedli pozici 

Peer konzultanta a rozvinuli peer aktivity, mezi něž patří 

individuální konzultace, svépomocné aktivity a účast na 

setkání s klienty i pracovníky.

Uspořádali jsme 1. ročník akce Zodpovědná snídaně, 

která byla zaměřena na zaměstnávání lidí s duševním 

onemocněním a předávání informací a zkušeností mezi 

zaměstnavateli a odbornou veřejností.

Zavedli jsme pravidelné konzultace týmu Začleňování na trh 

práce s psychiatrem,  které nám pomohly získat nový pohled 

na práci s cílovou skupinou.

V listopadu a prosinci jsme ve spolupráci s Květinovou galerií 

pořádali floristický kurz, který se u účastníků setkal s velkým 

úspěchem.

Zaměstnavatelé
CDV služby, s.r.o., kavárna Dobrá trafika, Fair & Bio obchod, Kokoza, Pekárna Kabát, s.r.o., kavárna Vypálené koťátko, Divadlo Dobeška

Službu podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých 

grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“,  Into Toupal, Janssen-Cilag, s. r. o., 

Česká spořitelna, a. s., Ing. Michal Dolejš

VÝSKLEDKY SLUŽBY

V roce 2015 službu využilo 33 lidí, z toho:

21 využilo programu Podporovaného zaměstnávání,

5 využilo programu Přechodného zaměstnávání,

2 využili programu Mapování a diagnostika,

10 využilo programu Job setkávání,

5 využilo více než jeden program,

jejich věk byl 36,5 let.

Tři měsíce po ukončení tréninku pracovních dovedností 

se nám povedlo z celkového počtu kontaktovat 18 lidí 

s duševním onemocněním, kteří využili našich služeb. 

Všem se úspěšně daří uplatnit na pracovním trhu: 

12 pracuje v běžném zaměstnání, 2 si práci hledají, 

1 pracuje v chráněných podmínkách, 3 mají jiné aktivity.

V roce 2015
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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

Služeb sociální poradny mohou využít nejen lidé s duševním 

onemocněním a jejich rodinní příslušníci, ale i široká 

odborná i neodborná veřejnost. Poskytujeme poradenství 

v oblasti financí, invalidních důchodů, práce, bydlení, ale také 

informujeme o aktuální dostupnosti sociálních a zdravotních 

služeb a zprostředkováváme kontakty na odborníky nebo jiné 

organizace. Poradenství je samozřejmě možné využít nejen 

formou individuálních setkání, ale také telefonicky či přes 

e-mail. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

V rámci působení Sociální poradny jsme v loňském roce 

vytvořili terénní kontaktní místa sociální poradny v našich 

provozovnách Café Na půl cesty a Klubu V. kolona.

V září Sociální poradna navázala spolupráci s klubem 

Dobroduš Diakonie ČCE.

VÝSLEDKY SLUŽBY

V roce 2015 sociální poradny využilo 69 lidí.

 Celkový počet setkání byl 225, z toho jako nejčastější 

způsob kontaktu byl telefonát, pak osobní setkání, 

elektronická komunikace a samostatná práce pracovníka 

ve prospěch zájemce o sociální poradenství.

32 % setkání se týkalo poradenství v oblasti zaměstnání 

nebo studia.

30,5 % schůzek cílilo do oblasti sociální situace, 

dávek a financí.

V roce 2015

Službu podpořil Magistrát hl. m. Prahy
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V roce 2015 jsme poskytli sociální služby celkem 463 uživatelům. 

Z toho se jich 76 zapojilo do pracovního tréninku v tréninkových 

kavárnách a restauraci. 

Přehled dat a aktivit v rámci sociálních služeb za jednotlivé 

projekty Green Doors

* U služby Sociální poradna neprobíhají informační schůzky, poradenství je poskytováno všem.

** Počet uživatelů před závorkou uvádí celkový počet lidí, se kterými jsme v rámci služby pracovali, číslo v závorce uvádí počet uživatelů, kteří se účastnili pracovního 

tréninku v tréninkové kavárně.

*** Počet uživatelů před závorkou uvádí celkový počet lidí, se kterými jsme v rámci služby pracovali, číslo v závorce uvádí počet uživatelů, se kterými byla uzavřená 

písemná smlouva o poskytování služby.

Green Doors 
v číslech a faktech

Sociální služba

Celkový počet zájemců

Počet koncertů

Kapacita dle registrace 2013

Počet výstav

Ukončilo službu

Počet osvětových akcí

Infoschůzek

Počet dalších kulturních akcí

Nástupů

Počet stážistů

Mlsná kavka

75 (12)**

49

20

11

4

4

51

11

5

3

Klub V. kolona

86 (26)**

25

17

68

17

8

Začleňování 

na trh práce

127 (33)***

126

40

11

32

1

54

22

23

9

Café Na půl cesty

106 (38)**

35

19

17

21

6

Sociální poradna

69 (2)***

45

není sledováno

1

–

není sledováno

2

–

66 (2)

0

Efektivitu poskytovaných sociálních služeb hodnotíme dále 

po třech měsících a po roce od ukončení tréninku pracovních 

dovedností. V roce 2015 jsme dosáhli těchto výsledků:

Dotazování po třech měsících (45 dotazovaných):

pravidelnou denní, nebo alespoň občasnou aktivitou 

se zabývá 69 %

na otevřeném trhu práce pracuje 37,4 %

na chráněném pracovním místě 13,2 %

práci hledá 8,8 %, rehabilitaci nebo trénink v jiné organizaci 

využívá 8,8 %, VŠ studuje 2,2 % a PřZ/PZ využívá 4,4 %

Dotazování po roce (26 dotazovaných):

pravidelnou denní, nebo alespoň občasnou aktivitou se 

zabývá 69 %

na otevřeném trhu práce pracuje 38 %

na chráněném pracovním místě 15 %

práci hledá 3,8 %, rehabilitaci nebo trénink v jiné organizaci 

využívá 11,4 %, VŠ studuje 7,5 %, rekvalifikaci absolvuje 3,8 % 

a dobrovolnictví se věnuje 7,5 %

Za přínosný považujeme také fakt, že z celkového počtu výše 

uvedených pouze 1,35 % dotazovaných uvedlo, že v době 

3 měsíců po ukončení rehabilitace bylo v hospitalizaci. Za 

poslední rok od ukončení rehabilitace již jen 0,52 %.

Klub V. kolona

Přehled kulturních aktivit pořádaných 

v roce 2015 Green Doors Café Na půl cesty Mlsná kavka
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Fundraising

Green Doors podpořilo v roce 2015 několik partnerů 

a spřátelených organizací. Celková částka všech finančních 

i nefinančních darů dosáhla hodnoty 794 165 tisíc korun.

Finanční přehled za rok 2015:

Finanční dary                        503 751

Nadační dary                         70 000

Věcné dary                               25 500

Služby                                 35 904

Slevy                                  1 429

Výnos z benefiční aukce          81 560

Ostatní benefiční akce             17 960

Příspěvky Klubu přátel           36 414

Smysluplná káva                    17 745

Darujme.cz                           1 862

Projekt „Kelímky“                2 040

Celkem                                794 165
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Další projekty Smysluplná káva

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 trénink 

pracovních dovedností lidí zotavujících se z duševní nemoci 

v kavárnách a restauraci Green Doors. Zákazník si může 

zároveň odnést dobrý pocit, že podpořil smysluplnou věc.

V roce 2015 se projektu účastnilo 9 provozoven 

(včetně 3 podniků Green Doors).

Prodalo se 1 183 Smyslů, které podpořily 394 hodin 

rehabilitace.

www.smysluplnakava.cz

Čistá duše

Čistá duše je osvětový projekt Antonína Kokeše a Green 

Doors, který se zaměřuje na destigmatizaci jevů spojených 

se schizofrenií. V roce 2015 proběhl třetí ročník. Tentokrát 

jsme skrze web a FB zprostředkovali čtenářům blog, který 

píše blogerka Lara trpící touto nemocí. Uspořádali jsme 

benefiční večírek v Aeru, kde jsme věnovali prostor právě 

i blogu. Do Mlsné kavky jsme pak sezvali potenciální 

zaměstnavatele ke společné Zodpovědné snídani a 

diskutovali k tématu zaměstnávání lidí s duševní nemocí.

www.cistaduse.cz

Databáze komunitních služeb

Pět let uplynulo 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 databáze 

obsahuje 78 služeb. Velkou devízou stránek je, že nabízí 

pravidelně aktualizované informace o volných kapacitách, 

např. z oblasti bydlení nebo práce.

dks.greendoors.cz

Komunita, rehabilitace, léčba

Díky podpoře z Norských fondů se zlepšilo nejen materiální 

vybavení a zázemí kaváren, ale také se rozvíjely poskytované 

služby. Do týmů sociálních pracovníků a terapeutů přibyli 

dva psychiatři. Inspiraci pro další práci přinesla cesta do 

Osla k norskému partnerovi AVRE. Zaměstnanci i klienti 

se účastnili školení s peer konzultanty. Pracovalo se také 

na destigmatizační publicitě a absolvovali jsme mediální 

trénink. Vznikla nová osvětová akce „Zodpovědná snídaně“ 

změřená na zaměstnavatele. Výše uděleného grantu byla 

1 847 527,20 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu 

CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a financován 

z Norských fondů 2009–2014.

Peer program 
– projekt Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví

V roce 2015 jsme se zapojili do projektu, který byl zaměřen na 

školení a zaučování nových peer konzultantů. V rámci tohoto 

projektu nastoupila v dubnu do týmu Začleňování na trh 

práce peer konzultantka na sedmiměsíční stáž.

Peer konzultant je člověk, který má osobní zkušenost 

s psychickou nemocí a skrze svůj osobní příběh může 

být příkladem, podporou a pomocí. Po skončení projektu 

jsme se rozhodli pracovní místo peer konzultanta zachovat 

a financovat dále z vlastních zdrojů.
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Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč (zjednodušený rozsah)

Náklady hlavní 
činnost

hospodářská 
činnost celkem

Spotřebované nákupy celkem 1 030 9 122 10 152

Služby celkem 1 910 1 765 3 675

Osobní náklady celkem 7 628 3 827 11 455

Daně a poplatky celkem 14 3 17

Ostatní náklady celkem 73 99 172

Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem 180 0 180

Poskytnuté příspěvky celkem 2 0 2

Náklady celkem 10 837 14 816 25 653

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 66 17 395 17 461

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0

Aktivace celkem 0 0 0

Ostatní výnosy celkem 3 3 6

Tržby z prodeje maj., zúčt. rezerv a opr. pol. celkem 0 0 0

Přijaté příspěvky celkem 618 0 618

Provozní dotace celkem 7 890 0 7 890

Výnosy celkem 8 577 17 398 25 975

Hospodářský výsledek před zdaněním -2 260 2 582 322

Daň z příjmů -4 -4

Hospodářský výsledek po zdanění -2 260 2 578 318
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Finanční zpráva 
za rok 2015

Rozvaha v tisících Kč 
(zjednodušený rozsah)

AKTIVA stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015

Dlouhodobý majetek celkem 1 248 1 127

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 5

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 920 3 979

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 677 -2 857

Krátkodobý majetek celkem 5 336 5 402

Zásoby celkem 324 184

Pohledávky celkem 450 868

Krátkodobý finanční majetek celkem 4 523 4 320

Jiná aktiva celkem 39 30

AKTIVA CELKEM                   6 584 6 529

PASIVA stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015

Vlastní zdroje celkem 3 785 4 042

Jmění celkem 971 919

Výsledek hospodaření celkem 2 814 3 123

Cizí zdroje 2 799 2 487

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 238 221

Krátkodobé závazky celkem 2 419 1 219

Jiná pasiva celkem 142 1 047

PASIVA CELKEM 6 584 6 529
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Poděkování Za sponzorské dary 
děkujeme:

Za finanční podporu v roce 2015 děkujeme těmto státním, 

krajským a obecním úřadům:

Ministerstvu kultury

Ministerstvu zdravotnictví

Zprostředkovateli malých grantových schémat v rámci 

Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ 

Norských fondů 2009 – 2014

Magistrátu hl. m. Prahy
Odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence

Městské části Prahy 4, Milujeme Prahu 4
Odboru školství

Odboru kultury, sportu a grantové politiky

Městské části Prahy 8 
v rámci dotačních programů
Kultura a volnočasové nesportovní aktivity 

Dotace v sociální oblasti 

Sport pro dospělé a dorost 

Hlavní partnerům: 
Albi Česká republika, a. s., Janssen-Cilag, s. r. o., 

Prodimo, s. r. o., RWE Česká republika, a. s., 

(Nadace Charty 77)

Partnerům: 
AVG Technologies CZ, Böllhoff, s. r. o., Budějovický Budvar, 

n. p., Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o., Česká 

spořitelna, a. s., Green Center, s. r. o., Into Toupal, Jan Becher 

– Karlovarská Becherovka, a. s., Hrivnak, s. r. o., KOIA KOIA!, 

s. r. o., Kompakt, s. r. o., KPMG Česká republika, s. r. o., LMC, 

s. r. o., MÚZO Praha, s. r. o., Nadace pojišťovny Kooperativa, 

Peal, a. s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Power Products, s. r. o., 

Pražské služby, a. s., Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., 

Siemens, s. r. o., (Siemens Fond pomoci), Společnost pro 

podporu a rozvoj kina AERO, Stone house, s. r. o.

Mediální partnerům: 
FAN, Radio 1, Radio Wave, Co Kdy v Praze, Pražský patriot, 

Osmička - měsíčník Městské části Praha 8

Individuální dárcům: 
pí. Brzezicka, p. Dohnal, pí. Jana Chvatlínová, p. 

Klimeš, p. Kořistka, p. Melichar, pí. Kateřina Mindlová, 

Matěj Malecha, MUDr. Škodová Zuzana, Mgr. Klára 

Trávníčková, Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Ing. 

Michal Dolejš, přispěvatelé přes portál Darujme.cz 

a Klub přátel Green Doors
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Zaměstnanci 
a spolupracovníci 
k 1/4/2016

Správní rada:

MUDr. Jan Lorenc – předseda

Mgr. Lucie Bínová

Bc. Andrea Studihradová

Dozorčí rada:

Miloslav Hejnák

Ivan Hemmer

Mgr. Petr Novák

Ředitelka: 

Mgr. Myroslava Bubela

Finanční a personální manažerka: 

Bc. Barbora Hrdličková

Manažerka sociálních služeb: 

Bc. Jana Pekárková

Koordinátorka projektů: 

Bc. Ivona Inostroza Hradcová

Fundraising: 

Bc. Monika Šťastná Kohoutová

Manažerka marketingu a PR: 

Bc. Eva Marzini

IT: 

Jiří Volf

Office manažerka: 

Bc. Lucie Kýtová

Zaměstnanci kavárny Café Na půl cesty:

vedoucí – Mgr. Petra Pípalová

Bc. Kateřina Mindlová, Pavel Nezval, Kristina Pelikánová, 

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

Wollmann

Zaměstnanci Klubu V. kolona:

vedoucí – Mgr. Jan Socha

Mgr. Michala Andělová, Bc. Hynek Trojánek, Tomáš Karpaš, 

Ing. Hana Pištorová, Barbora Szmeková

Zaměstnanci vegetariánské resturace Mlsná kavka:

Programový partner a šéfkuchař: Filip Kavka Smiggels

vedoucí sociální služby – Bc. Petr Kumhera

vedoucí restaurace – Petr Procházka

Veronika Havlíčková, Petr Horyna, Aneta Hošková, 

Bc. Adéla Kozárová, Bc. Jana Minaříková, Tomáš Přibyl, 

Jiří Zámorský, Barbora Žáková

Zaměstnanci Sociální poradny:

vedoucí – Bc. Petr Kumhera

Aneta Hošková

Zaměstnanci služby Začleňování na trh práce:

vedoucí – Bc. Petr Kumhera

Mgr. Jarmila Kubáňková

Osvětové a kulturně-osvětové programy 

– produkce, propagace:  

Daniela Fojtů, Jaroslava Kostohryzová, Pavel Nezval, 

Tadeáš Polák, Radek Wollmann

Stálí spolupracovníci: 

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

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Divadlo Za plotem, 

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

V roce 2015 s námi také pracovali: 

Jonáš Hrubín, Dis., Bc. Lenka Krevňáková, 

Mgr. Jitka Marková, Mgr. Kateřina Loužilová, 

Václava Parkánová, Kateřina Plevová, Mgr. Petra Skavská, 

Mgr. Jana Votípková
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Kancelář Green Doors

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8

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 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

Tréninková restaurace Mlsná kavka

Sokolovská 327/29, 186 00 Praha 8

tel: 777 913 054

e-mail: info@mlsnakavka.cz

Kancelář pracovního konzultanta

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8

tel: 774 913 028

e-mail: kavka.konzultant@greendoors.cz

Služba Začleňování na trh práce

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8

tel.: 220 951 468, 774 913 058

e-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz

Kontakty
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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., je zapsaný 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.mlsnakavka.cz

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

Výroční zpráva 2015 – Green Doors, z. ú.

Text: 

Myroslava Bubela, Veronika Havlíčková, Aneta Hošková, 

Ivona Inostroza Hradcová, Barbora Hrdličková, Monika 

Šťastná Kohoutová, Petr Kumhera, Václava Parkánová, 

Jana Pekárková, Petra Pípalová, Kateřina Plevová, Filip Kavka 

Smiggels, Jan Socha, Jiří Volf, Radek Wollmann

Grafická úprava: Jan Samec

Stylistika a korektura: Matěj Malecha




