
2017VÝROČNÍ ZPRÁVA



1

Úvodní slovo

Společenský problém

Naše řešení

Sociální služby

Osvěta a destigmatizace

Tréninková kavárna Café Na půl cesty

Tréninková kavárna V. kolona

Tréninková restaurace Mlsná kavka

Začleňování na trh práce

Sociální poradna

Jak nás vidí

Green Doors v číslech

Fundraising

Poděkování

Kdo jsme

Identifikační data

Historie

Lidé v Green Doors

Finanční zpráva za rok 2017

Obsah



2 3

Prvním impulzem přihlásit se do Neziskovky roku byl náš 

úspěch v soutěži Sleduj dopad. Tehdy jsme získali druhé 

místo. Uvědomili jsme si, že to, co děláme, děláme dobře a je 

to navíc vidět. A proto jsme se rozhodli mířit výš.

Na začátku byla velká neznámá a – nebudu zastírat – také 

ambiciózní očekávání. Šli jsme do toho po hlavě a nedokázali 

si představit, kolik práce a poznání nám soutěž přinese. 

Věděli jsme jen, že to chceme a že nám to může hodně 

pomoci. Naším prvním úkolem bylo sebehodnocení. Ujala 

jsem se ho já, člověk z oblasti financí, který mnoho netušil 

o službě a rehabilitaci. Začala jsem studovat systém služeb 

Green Doors a poznávala, jak se u nás klient cítí, co pro něj 

děláme a co se musíme díky němu každý den učit. Proces to 

byl bolestný, ale cenný. Najednou jsem objevila nový rozměr, 

protože za každým číslem stál člověk a jeho příběh – cena 

rehabilitace pro mě přestala být jen částkou, ale získala 

konkrétní tvář a jméno. Pochopení dopadu naší služby na 

životy klientů pro mě bylo beze sporu největším přínosem 

celé „soutěže“. Vyplnění dalších částí už byla hračka.

Při psaní tohoto úvodu přemýšlím, co nás dělá třetí nejlepší 

velkou neziskovkou roku. Určitě to, že tu jsme pro naše 

klienty a snažíme se zlepšit jejich život. Ale také kultura, 

kterou přibližujeme všem skupinám obyvatel bez rozdílu 

věku, pohlaví a podobně. Nebo kavárny a restaurace, které 

se staly součástí komunitního života ve městě. Neméně 

důležité jsou ale také starost a péče o naše zaměstnance 

i posun, který jsme udělali v oblasti financí, managementu, 

fundraisingu a PR. Zkrátka chuť se zlepšovat a nepřešlapovat 

na místě. Je to odhodlání dělat vše tak, aby se na nás naši 

klienti mohli spolehnout.

Sebepoznání a zkušenost jsou k nezaplacení – oboje nám v roce 2017 pomohla zprostředkovat účast 
v soutěži Neziskovka roku, ve které jsme získali bronz. Zároveň jsme si připomněli moudrost široce známého 
hesla „i cesta je cíl“. Víc jsme poznali sami sebe a znovu se přesvědčili, že věříme ve způsob své práce 
a chceme v něm pokračovat.

MARTINA BLAŽKOVÁ
pracovní konzultantka

KLÁRA MÁJKOVÁ
finanční manažerka

Úvodní slovoAmbice,
pokora a odhodlání 

jít výš.
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O nemoci a člověku
Schizofrenní onemocnění propuká v mladém věku – ve 

fázi životního startu – a může ovlivnit prakticky celý život. 

Nemoc s sebou přináší poruchy vnímání a pozornosti, 

poruchy nálad, snížení až vymizení motivace, ochuzení 

citového prožívání, zhoršení paměti. Duševní nemoc ochromí 

mnoho životních oblastí včetně vztahů. Důsledky jsou 

katastrofální.

O institucích a systému
Péči zajišťují velké instituce, které neřeší potřeby tam, kde 

se odehrává život. Péče není komplexní, zdravotní a sociální 

složky nespolupracují. Existují nedostatky ve včasném 

záchytu lidí ohrožených vznikem nemoci a podpory jejich 

blízkých při zvládnutí v domácím prostředí.

O předsudcích
Přetrvává silná stigmatizace oboru, malá informovanost 

veřejnosti a zaměstnavatelů. Pro lidi s duševním 

onemocněním není proto jednoduché najít si práci. 

Předsudky a mýty vedou k tomu, že málokdo je ochotný o své 

nemoci otevřeně mluvit.

O vizi
Péče by měla respektovat člověka, vycházet z jeho potřeb 

a odehrávat se v místě, kde žije. Pro takový systém péče je 

nutná velmi úzká propojenost všech typů služeb (zdravotních 

i sociálních) a zapojení rodiny a blízkých. Díky nastavené 

spolupráci mohou pružně reagovat a zajistit kontinuitu péče.

Současným moderním trendem ve světě je také koncept 

Recovery / zotavení, který přináší nové paradigma v péči 

o lidi s duševním onemocněním. Každý člověk s duševním 

onemocněním se může zotavit, může najít nový význam 

a novou identitu, která zahrnuje nemoc i pozitivní smysl 

života.

Dle Anthonyho, ředitele Bostonského centra pro 

psychiatrickou rehabilitaci: „Zotavení je hluboce osobní, 

jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, 

cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, 

nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení 

způsobená nemocí.“

Společenský problém

Naše řešení
↓

Pomáháme jednotlivcům vyznat se ve svých možnostech, 

dáváme jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní 

obstát, navzdory omezením daným onemocnění, na jejich 

cestě k uzdravení.

Nabízíme spektrum služeb, které umožňují uspět nejen na 

trhu práce, ale také napomáhají procesu zotavení a pocitu 

spokojenosti v osobním životě. Většinou se služby odehrávají 

co nejblíže každodenní realitě a propojují lidi s duševním 

onemocněním s širokou veřejností.

Přispíváme k rozvoji komunitní péče a podílíme se na veřejné 

diskuzi 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.
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TRÉNINK

Začleňování 
na trh práce

Sociální
poradna

REHABILITACE

PORADENSTVÍ

Sociální služby

O rehabilitaci, zaměstnávání a úzdravě
Pomáháme lidem s duševním onemocněním připravit se na zaměstnání nebo studium, posílit sebevědomí a zlepšit sociální 
dovednosti. Je prokázáno, že rehabilitace má pozitivní efekt na léčbu – krize jsou méně časté, dají se dříve podchytit a když 
už dojde na hospitalizaci, má klidnější průběh. Smysluplné zaměstnání tak může výrazně podpořit úzdravu.

O boření mýtů
Kavárny a restaurace sami o sobě fungují jako destigmatizační projekt – staví mosty, dláždí cesty, kombinují zdánlivě 
nespojitelné, integrují, co je „vyoutované“. Duševní zdraví je součástí celkové pohody. Proto o něm mluvíme a proto 
chceme, aby se běžná populace uměla o své duševní zdraví postarat.

Osvěta a destigmatizace

Pravidelný kulturní 

program v našich 

kavárnách – koncerty, 

výstavy apod.

Stáže pro studenty 

VŠ a poradenství pro 

odbornou veřejnost 

a zaměstnavatele

Prezentace, workshopy 

na festivalech a dalších 

veřejných akcích

Databáze

komunitních služeb 

–

dks.greendoors.cz

Prezentace 

v médiích

Velké osvětové akce – Čarodějnice, 

happeningy, afterparty Babího léta, 

Zodpovědná snídaně, Mezinárodní 

den duševního zdraví

Osvětové kampaně 

–

Nejsme všichni z jednoho těsta

Čistá duše

Smysluplná káva

Prolomit stigma
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Celkem jsme pořádali 273 akcí, do 79 akcí se aktivně zapojili lidé s duševním onemocněním v roli autorů.  
V roce 2017 byl celkový náklad na kulturu 768 882 Kč (zaokrouhleno na celé koruny).

Prolomit stigma
Fotografie s příběhy lidí se schizofrenií z projektu 

Čistá duše jsme dali do kontrastu se stigmaty veřejnosti. 

Putovní výstava, která otevírá diskuzi k tématu postojů 

veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním, byla 

prezentována ve Vnitroblocku, V. koloně a kavárně Bílá vrána.

Nejsme všichni z jednoho těsta
S „perníčkovou“ kampaní jsme uspěli ve výběrovém řízení 

projektu Reklama pomáhá, který připravil Svaz provozovatelů 

venkovní reklamy (SPVR) společně s platformou Byznys 

pro společnost. V prosinci byly po Praze k vidění billboardy, 

kampaň navíc běžela na sociálních sítích.

Čistá duše
Kampaň „Udělej krok 2“ se letos opět propojila s projektem 

Smysluplná káva a pomohla – i díky podpoře firmy Albi – 

naplnit čtyři životní příběhy. Petr se stal fitness trenérem, 

Honzovi se splnil sen o vytištění jeho komiksu pro dospělé, 

Karolína začala studovat pokročilý kurz v anglickém jazyce, 

aby mohla doučovat, a Jiřímu se podařilo oživit jeho pohádku 

pro děti. / www.cistaduse.cz

Zodpovědná snídaně
Po třetí jsme posnídali se zaměstnavateli v Mlsné kavce, 

kde jsme představili legislativní novinky pro zaměstnávání 

lidí se znevýhodněním a přiblížili téma duševního zdraví na 

pracovišti.

Oslavy 20 let Café Na půl cesty
Začátky kavárny i příběhy lidí, kteří kavárnou prošli, 

jsme si připomněli na velkoplošné výstavě v parku 

Na Pankráci. Do oslav se zapojil tým krizového oddělení 

Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, bývalí 

zaměstnanci i terapeuti. Následovala odborná konference, 

která nabídla workshopy, diskuze a spoustu inspirace. 

Spolupracovali jsme s psychiatry a zkušenými odborníky 

v oblasti péče o duševní zdraví. Progresivním rozměrem 

bylo aktivní zapojení peer konzultantů (tj. lidí, kteří mají 

vlastní zkušenost s duševním onemocněním a jejich prací 

je pomáhat lidem s diagnózou). Videozáznamy z diskuzí 

pořízené Studiem 27 jsou k dispozici online, stejně jako 

brožura zachycující výstavu.

20 LET CAFÉ
NA PŮL CESTY 
V ČÍSLECH

Café Na půl cesty byla  

1. tréninková kavárna  

`v České republice  

a ve střední Evropě

Pořádali jsme 

206 výstav

Odehrálo se 

2028 koncertů

551 lidí po skončení 

rehabilitace pracuje, studuje 

nebo má jinou pravidelnou 

denní náplň

Hudební kapely 

k nám přijely ze 40 zemí 

celého světa

V kavárně pracovalo 

34 sociálních pracovníků

a pracovnic

Tréninkem pracovních 

dovedností dosud prošlo 

689 lidí s duševním 

onemocněním

Průměrný věk lidí 

zapojených do tréninku 

pracovních dovedností 

je 27 let
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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. Lidem s duševním 

onemocněním poskytuje Café příležitost znovu se naučit 

pracovním dovednostem, čímž chytře propojuje poslání 

sociální služby s kavárenským prostředím. Příjemně strávený 

čas jedněch tak pomáhá druhým a přispívá k vyvracení mýtů, 

které kolem duševního onemocnění kolují.

Jak zhodnotit uplynulý rok kavárny a sociální služby 

Café Na půl cesty? Co takhle optikou ročních období.

 

Zima: Je čas vyúčtování, počítání statistik, oprav všeho 

možného, vyhodnocení uplynulého roku a plánování toho 

následujícího. Hosté popíjejí svařené víno, my zázvorový 

čaj. Klidnější provoz, který přes léto nehrozí, všechno tohle 

umožňuje a klienti mají dost času vše se naučit.

 

Jaro: Na jaře zažíváme první nápor zákazníků, kteří s radostí 

užívají rozkvétajícího parku. Sbíráme příběhy, které za 20 let 

kavárny žijí vlastním životem. Letos jsme postavili venkovní 

stánek, který krásně snížil čekání na pivo. Největší událostí 

byly tradiční Čarodějnice, kdy vedle sebe opět tančili na 

jednom místě děti a punkáči. V květnu pak oslavy 20 let 

vyvrcholily konferencí, velkoplošnou výstavou a spořádáním 

parádního veganského třípatrového dortu. Partnery jsme 

v parku pohostili večeří z Mlsné kavky.

 

Léto: Už máme za sebou pár měsíců ve vysokém tempu. 

Musíme poskytovat podporu klientům, kteří vyšší zátěž hůř 

snášejí. Zároveň v parku zažíváme mraky festivalů a akcí, které 

musíme obsloužit. Práci si zpříjemňujeme poradami venku.

 

Podzim: Snažíme se pěkně rozloučit s kolegy, kteří opouštějí 

naše řady, a přivítat s těmi novými. Září se u nás rozzářilo 

v rytmu kubánské salsy. Na den duševního zdraví nás poctil 

návštěvou Igor Kupec se svojí výstavou Typografie duševního 

onemocnění. Vzděláváme se a máme radost, když se čas od 

času zastaví bývalý klient s tím, že se mu daří dobře.

Tréninková kavárna Café Na půl cesty

Čtyři roční období 
v Café

VÝSLEDKY
• 112 lidí s duševním onemocněním s námi bylo v kontaktu

• 30 lidí s duševním onemocněním nastoupilo do tréninku 

pracovních dovedností

• 24 pracovalo na pozici barman/ka

• 6 pracovalo v úklidové dílně

• 3335,5 hodin přímé péče

Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4, Ministerstvo kultury, Středočeský kraj, Albi Česká republika, a. s., innogy Česká republika, a. s., Plzeňský Prazdroj, a. s., 

Baobab, z. s., Petra Bartovská, Vojtěch Benda, Miroslav Forman (Ultichá mate), Vítek Havlíček (grafická dílna Gringo), Peter Marko, Sabina Skácelová, Siemenz – krtlab.cz, 

Jaroslava Tomšů, Toy_Box, David Vereš

KULTURA
Café Na půl cesty má na kontě celkem 174 akcí.
• 122 koncertů hudebních kapel ze všech světadílů

• 8 odpoledních akcí pro děti, např. dětské divadlo

• 13 uměleckých výstav, včetně autorů se zkušeností 

s duševním onemocněním

• 11 veganských komunitních večeří

Celkový náklad na službu 3 950 010 Kč.
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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 lidi 

zotavující se po duševním onemocnění s těmi zdravými. 

Pomyslná i skutečná zeď mezi těmito dvěma světy se 

v kavárně boří.

Nové ráno přivedlo do kavárny hned několik nových tváří – 

vedoucí, asistentku provozu a později také síťařku, která 

navazuje spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi 

a psychiatry.

V poledne nám začaly být naše současné prostory příliš 

malé. Vybudovali jsme proto nové pracovní zázemí, kterému 

říkáme skybox. Nachází se ve vyvýšeném patře kavárny. 

Stěhujeme se k nebesům! Po obědě pracujeme na letáčcích 

o službě. Naše heslo? Srozumitelný jazyk, jednoduchost 

a příklady z praxe.

Od rozednění až do setmění máme klientské směny 

plně obsazené. Naše řady se rozrůstají, zájem je velký. 

Máme radost, že se nám daří naplnit nové tréninkové 

místo Pracovníka úklidové dílny. Klienti za terapeutické 

podpory trénují např. pravidelnou docházku, samostatnost, 

sebedůvěru, komunikaci – a Kolona zatím září čistotou.

Hudba, film, divadlo, za teplého večera letní kino v podobě 

animovaných filmů. A pro dětské publikum navíc minifestival 

Kolonní hrátky, kde jsme část programu připravili přímo pro 

děti z dětského pavilonu Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Stihli jsme i velké festivaly, jako jsou Mezi ploty a Babí 

léto, oslavili Mezinárodní den duševního zdraví a při každé 

příležitosti připravovali odborné přednášky. Po celý den jsme 

se také snažili utužovat vztahy s Psychiatrickou nemocnicí 

Bohnice. Na večer jsme tak přichystali společný vánoční raut 

všech spolupracovníků.

A na dobrou noc? Oblékli jsme oranžová firemní trička 

a zhlédli video sestřih zajímavých momentů i nezaměnitelné 

atmosféry kavárny.

Tréninková kavárna V. kolona

Den dlouhý jako rok

VÝSLEDKY
• 110 lidí s duševním onemocněním s námi bylo v kontaktu

• 33 lidí s duševním onemocněním se zapojilo do tréninku 

 pracovních dovedností

• 14 uživatelů nastoupilo do tréninku během hospitalizace 

 v Psychiatrické nemocnici Bohnice

• 3581,5 hodin přímé péče

KULTURA
Přes 90 akcí! Přibližně každý čtvrtý den jsme propojovali 
areál nemocnice s okolním světem a přinášeli zajímavé 
kulturní zážitky. U jedné třetiny akcí se jednalo 
o prezentace umění autorů s duševním onemocněním.
• 32 koncertů • 24 filmových projekcí (některé spojené s besedou) 

• 10 výstav • 4 osvětové akce • 6 dětských a divadelních 

představení • 17 dalších akcí (autorská čtení, bubnování atd.)

Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Ministerstvo kultury, Nadace Vinci v ČR, Nadace Vodafone, CNBCB, PN Bohnice, Divadlo Za plotem, 

Tereza Ehrenbergerová, Luboš Chlad, Pavel Rada

Celkový náklad na službu 3 520 455 Kč.
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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

www.mlsnakavka.cz

www.facebook.com/mlsnakavka

Otevřeno od roku 2010
Restaurace Mlsná kavka je vlajkovou lodí Green Doors 

v oblasti gastronomie. Snoubí se zde kvalitní bezmasá 

kuchyně se sociálním rozměrem podnikání. Díky tréninku 

v Kavce lidé s duševním onemocněním získávají pracovní 

zkušenosti a dovednosti z prostředí kuchyně nebo obsluhy 

baru, pouhý krůček od otevřeného trhu práce. Důraz se klade 

na samostatnost, zodpovědnost a kvalitu služeb 

 pro zákazníky. Restauraci v roce 2010 založil společně 

s Green Doors šéfkuchař Filip Smiggels Kavka. Od letošního 

roku 2017 její provoz plně přešel pod Green Doors.

Jak Pavel 
k práci přišel
Pod službou Mlsná kavka se skrývá široká nabídka dalších 

aktivit. O tom, že je z čeho vybírat, by vám mohl vyprávět třeba 

Pavel. Vezměme to popořadě: Pavel hledal práci, domluvil si 

s pracovní konzultantkou individuální schůzku, na které si 

ujasnil, že chce pracovat na zkrácený úvazek v rámci služby 

Podporovaného zaměstnání. Konzultantka mu ukázala webové 

stránky, kde našel inzeráty zaměstnavatelů. Pavel v pondělí zašel 

na PC klub a objevil pracovní nabídku, která mu vyhovovala. Byl 

trochu nervózní, zda mu budou stačit jeho znalosti práce na 

počítači, a tak několikrát zašel na PC kurz, který byl jako šitý jemu 

na míru. Díky přípravě z Job setkání zvládl pohovor levou zadní. 

Další měsíc Pavel nastoupil do nové práce.

Své zkušenosti sdílel s Alenou, která právě končila trénink 

v restauraci Mlsná kavka. Zatím chodila jen na setkání 

Podpůrné skupiny, protože ji zajímalo, jak to mají ostatní 

s partnery a rodinou. Přemýšlela, co bude dělat dál, a tak 

s námi vyrazila na exkurzi po chráněných pracovních místech 

do organizace Bona a do Toulcova Dvora, kam by mohla 

následně pokračovat. Nakonec se rozhodla jít na stáž v rámci 

Přechodného zaměstnání k spřátelenému zaměstnavateli.

A protože zaměstnavatelů, kteří chtějí zaměstnat člověka 

s duševním onemocněním, není nikdy dost, pozvali jsme je 

na 3. ročník Zodpovědné snídaně, abychom jim ukázali, že 

zaměstnávání lidí se znevýhodněním není tak složité.

Dali jsme o sobě vědět také na sousedské akci Zažít město 

jinak nebo na Dnu sociálních služeb a veletrhu zdraví.

Tréninková restaurace Mlsná kavka

VÝSLEDKY
• 184 lidí s duševním onemocněním využilo službu

• 13 lidí s duševním onemocněním nastoupilo do tréninku 

pracovních dovedností v restauraci

• 1264 hodin přímé péče

• z toho 614 hodin poskytla v rehabilitaci 

v tréninkové restauraci Mlsná kavka

• ostatních 650 hodin přímé péče poskytla v rámci 

individuálních schůzek, základního poradenství 

a skupinových aktivit pro klienty

Spolupracující zaměstnavatelé
CDV služby, s. r. o., Výkup – Vysočany Elektroodpad, 

Fair & Bio obchod

 

Spřátelení zaměstnavatelé
kavárna Dobrá trafika, Pekárna Kabát, s. r. o., kavárna Vypálené 

koťátko, Divadlo Dobeška

Celkový náklad na službu 2 336 134 Kč.
Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Böllhoff, s. r. o., 

Ekumenická akademie Praha, ČSOB, a. s., Jan Lorenc

Mlsná kavka získala certifikát výjimečnosti na TripAdvisoru 

za dlouhodobě skvělé recenze od svých návštěvníků a na 

konci roku představila webové stránky v novém kabátě.
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Služba: Sociální rehabilitace

Identifikátor: 7931396

Adresa:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8 – Karlín

Služba Začleňování na trh práce podporuje 

lidi s duševním onemocněním v návratu 

do zaměstnání formou individuálního poradenství 

a tréninkem kognitivních funkcí.

Naše pracovní konzultantka měla v roce 2017 plné ruce 

práce, jelikož mezi klienty byla velká poptávka po diagnostice 

kognitivních funkcí. Zájemci si mohli otestovat, zda jsou 

jejich paměť, pozornost a učení v normě. Pro ty, kteří 

potřebovali v této oblasti podpořit, připravila dlouhodobé 

individuální kurzy trénování kognitivních funkcí.

 

Zajímají nás nové trendy! Vedoucí služeb prošla tréninkem 

v metodě IPS (Individual Placement and Support – 

v překladu „umístit a podpořit“). Jedná se o intenzivní, 

individuální podporu pro lidi s duševním onemocněním, která 

představuje rychlé vyhledání zaměstnání, následné umístění 

do placeného zaměstnání a časově neomezenou podporu 

pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pro dosavadní služby je 

to možný směr do budoucna.

 

Osvětu o duševním zdraví jsme šířili na známém bohnickém 

festivalu Mezi ploty.

Trénování paměti je v kurzu

VÝSLEDKY

• 91 lidí s duševním onemocněním využilo službu

• 331 hodin přímé péče

Celkový náklad na službu 504 309 Kč.

Službu podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Středočeský kraj, Česká spořitelna, a. s., 

Janssen ‑Cilag, s. r. o., NFOZP, Ingrid Němečková, MÚZO Praha, s. r. o.

Začleňování 
na trh práce
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pak poradkyně vyráží do terénní poradny v jedné z našich 

kaváren. Přichází za ní mladá žena z pavilonu č. 4 a chce 

poradit ohledně bydlení. Také by se ráda dověděla, které 

organizace nabízí služby lidem s podobnou zkušeností. 

Dostává kontakty a loučí se.

Sociální poradna

Služba: Odborné sociální poradenství

Identifikátor: 4470858

Adresa:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8 – Karlín

 

Poradkyně naší sociální poradny pomáhá najít balanc i jinde 

než v práci. Proto už ráno odpovídá na e-mail od rodičů 

nemocného, kteří mají otázky ohledně nové situace svého 

syna. Před polednem se potkává s člověkem, který žádá 

o invalidní důchod, aby společně vyrazili na Pražskou správu 

sociálního zabezpečení. Klient má zkušenost s duševním 

onemocněním a z návštěvy úřadů má úzkost. Odpoledne 

Na skok pro radu? 
Aneb den sociální poradkyně v kostce

VÝSLEDKY

Oproti loňskému roku vyhledalo poradnu 

trojnásobně více klientů!

• 90 lidí využilo poradenství

• 99 hodin sociálního poradenství

Celkový náklad na službu 232 982 Kč.
Službu podpořil Magistrát hl. m. Prahy.
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Jak
nás vidí V. kolona je náš velký parťák na poli pracovní rehabilitace 

a zaměstnávání. U nás v Centru psychosociálních služeb 

zprostředkováváme klientům nemocnice mimo jiné i pracovní trénink 

v Miniprádelně a Čajovně. V. kolona je vyšší stupeň tréninku, který 

mohou lidé v hospitalizaci využít. S týmem V. kolony spolupracujeme 

moc rádi, potkáváme se pravidelně na společných poradách. 

Podporujeme společně klienty, kteří přechází z Čajovny do V. kolony 

nebo se naopak vrací do Čajovny naučit se dovednosti, díky kterým 

pak budou v V. koloně spokojenější. Baví nás to spolu i lidsky, víme, 

že klienti jsou v V. koloně v dobrých rukách a my se můžeme vždycky 

spolehnout na profesionalitu celého týmu.

—

Centrum psychosociálních služeb 

PNB

Naše oddělení 30 dlouhodobě spolupracuje s V. kolonou. 

Pro naše klienty je spolupráce velkým přínosem, 

protože pracovní rehabilitace jim pomáhá znovu 

získat pracovní dovednosti a sebevědomí. Ráda bych 

vám poděkovala za spolupráci, přeji hodně úspěchů 

v práci a těším se na pokračování spolupráce.

—

MUDr. Jana Šťastná, 

vedoucí lékař oddělení 30, PNB

Green Doors vnímáme jako profesionální tým expertů v oblasti pracovní a sociální 

rehabilitace. My sice dokážeme směrem ku zdraví ovlivnit „divoké“ sužující příznaky, 

ale pro začlenění do běžného života už jako zdravotníci mnoho nástrojů nemáme. 

Vážíme si proto, jak nenuceně, avšak s velkou vervou i odvahou tým Green Doors 

začleňuje a pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním nabýt důstojnost, 

sebedůvěru a radost. Děkujeme za spolupráci!

–

Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“, s. r. o.

Krizové oddělení – multidisciplinární tým, Medkova

Fialová Renáta / MUDr. Petišková / MUDr. Polák

sestra Petra Hájková / Denisa Bartáková / Veronika Rusková

psycholog Radek Pěkný

Sociální pracovníci Michal Bárta a Pavel Řháček

Jako lékař z psychiatrické nemocnice jsem rád, že 

organizace Green Doors pomáhá i našim klientům 

znovu najít odvahu zaměstnat se, a tak se víc přiblížit 

životu podle svých představ. S týmem Café na půl cesty 

pracuji poslední rok. Jsou to zapálení a nadšení lidé, 

se kterými je pro mne radost diskutovat o psychiatrii 

a našich společných klientech. Oceňuji jejich 

všestranný, komplexní a hlavně pozitivní přístup 

k práci. Přeji hodně úspěchů a pokroků na společné 

cestě k lepším zítřkům.

—

MUDr. Peter Marko, psychiatr PNB, 

Adiktologická ambulance Sananim

S týmem Kolony spolupracuji teprve kratičce, ale rozhodně můžu říct jedno: 

na každé setkání s terapeuty se těším. Jsou to fajn lidi a mám dojem, že svým 

klientům naslouchají, přemýšlí o tom, co říkají, ctí jejich rozhodnutí a hledají 

způsoby, jak je podpořit na jejich cestě, místo aby jim vytyčili jakýsi univerzální 

cíl a k tomu je hnali. Jsou otevření názorům druhých a ochotní komunikovat 

s rodinou či zdravotníky, zároveň nějak zvládají i organizaci času a vůbec. 

Takže věřím tomu, že i jejich klienti se do práce s nimi těší.

—

MUDr. Tereza Ehrenbergerová, 

psychiatrička V. kolona

?
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Green Doors v číslech

584 lidí využilo naše sociální služby

76 lidí s duševním onemocněním se zapojilo do tréninku pracovních dovedností v našich tréninkových podnicích

301 dnů byla průměrná doba tréninku pracovních dovedností

36 let byl průměrný věk účastníků tréninku

8611 hodin jsme poskytovali služby našim klientům

26 zaměstnanců

7 spolupracujících zaměstnavatelů

10 spolupracujících externistů z řad psychiatrů, supervizorů a konzultantů

157 odehraných koncertů

24 filmových projekcí

23 výstav

69 dalších kulturních a osvětových akcí

28,5  milionů Kč byl celkový obrat

„Duševní zdraví se nedá změřit, 
ale kolika lidem jsme pomáhali, 
s kolika subjekty jsme spolupracovali 
a kolik kulturních akcí jsme uspořádali, 
se změřit dá.“

Po roce od ukončení rehabilitace má většina dotazovaných 

pravidelnou denní náplň (69 %) nebo jinou pravidelnou 

aktivitu (26 %). Za poslední rok od ukončení rehabilitace bylo 

hospitalizováno pouze 0,42 % z 21 dotazovaných.

Efektivitu poskytovaných sociálních služeb hodnotíme po 

roce od ukončení tréninku pracovních dovedností.  

V roce 2017 jsme se dotazovali 19 lidí, kteří prošli tréninkem 

v našich kavárnách.

A jak pokračuje příběh 
některých z nich?

Bývalá klienta Eliška byla deset 

let doma, bála se komunikovat 

s lidmi. Díky tréninku v kavárně 

začala mluvit se zákazníky, kolegy 

a pracovníky, po půl roce ukončila 

rehabilitaci, dodala si odvahy a začala 

pracovat v šicí dílně.

Mladý muž Ota ve věku dvaceti let, 

dříve drogově závislý, absolvoval 

rehabilitaci rok a půl, během tréninku 

se stal vzorem pro ostatní kolegy, kteří 

v tréninku začínali. Po rehabilitaci 

odešel pracovat do spřátelené kavárny 

jako barman.

Pro třicetiletého Patrika byla práce 

v tréninku jeho první zkušenost 

se sociální službou. Po absolvování 

rehabilitace si našel práci na 

otevřeném trhu jako prodavač 

s PC komponenty.

Pozn.: Jména byla pozměněna z důvodu zachování anonymity.
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Přehled finančních zdrojů

Poměr nákladů činnosti GD

64 % Vlastní zdroje

59 % Náklady na sociální službu

Výše vlastních zdrojů v celkové struktuře financování byla v roce o 1 % více než v minulém roce.

33 % Veřejné zdroje

39 % Náklady na kulturu

3 % Fundraising

3 % Náklady na vedlejší činnost
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Fundraising

Vážíme si podpory partnerů a spřátelených organizací. 

V roce 2017 dosáhla celková částka všech finančních 

i nefinančních darů hodnoty 934 547 Kč.

Finanční dary  614 114

Nadační dary  84 700

Věcné dary  14 820

Služby   33 104

Slevy, úspory  1 522

Benefiční akce  53 105

Příspěvky Klubu přátel 37 264

Smysluplná káva  27 860

Darujme.cz  25 318

Projekt „Kelímky“  28 890

Prodej merch. předmětů 13 850

Celkem   934 547

66%

9%

1.4%

3%

0.2%

6%

4%

3%

3%

3%

1.4%

Finanční přehled za rok 2017

Smysluplná káva

Káva + Smysl (15 Kč) = Smysluplná káva. Rekordní prodej 
Smyslů! V porovnání s minulým rokem se letos prodalo o více 
jak tři tisíce smyslů více, konkrétně 4 757. Do projektu, který 
se opět spojil s Čistou duší v rámci kampaně „Udělej krok 2“, 
se zapojilo celkem 15 kaváren.

www.smysluplnakava.cz
Kelímky

Vrácený zálohovaný kelímek v Café Na půl cesty = 30 Kč na 

podporu rehabilitačních služeb Green Doors. V roce 2017 

jsme tímto způsobem dostali nazpět 963 kelímků v celkové 

hodnotě 28 890 Kč.

Beach Help Cup

Letos jsme na 3. ročníku volejbalového utkání pro poskytova-
tele sociálních služeb získali úžasné 2. místo! 
A tím také 18 000 Kč jako podíl z charitativního výtěžku. 
Opět za nás hrál tým Světlo ve dveřích ve složení Eva Lančari-
čová a Peter Sova.
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Za finanční podporu v roce 2017 děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Hlavní partneři:

Partneři:

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

Poděkování

Antonínovo pekařství, Jericho, Kaštan (Unijazz), 

Čítárna Unijazzu, Kavárna Únik, Kavárna Do Větru, 

Pisco Café, Kafe v klidu, Vnitroblock, Café Jednorožec

Petra Bartovská, Vojtěch Benda, Miroslav Bratrych,  

Martina Drobná, Renata Fialová, Miroslav Forman  

(Ultichá mate), Ondřej Fučík (Prague College),  

Vítek Havlíček (grafická dílna Gringo), manželé Hegrlíkovi, 

Helena Jakoubě (Prague College), Lenka Jehlíková,  

Jan Lorenc, Josef Machek, Matěj Malecha, Jules Muijsers, 

Ingrid Němečková, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Jan Samec, 

Siemens – krtlab.cz, Sabina Skácelová, Andrea Slováková, 

Jan Šíd, Zuzana Škodová, Magdaléna Štochlová, Toy_Box, 

David Vereš, Lucie Zachařová, volejbalisté Eva Lančaričová 

a Peter Sova z Beach Help Cupu, Baobab, z. s., Denní 

psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“, s. r. o. (Krizové 

oddělení – multidisciplinární tým, Medkova), Nevypusť duši, 

z. s., přispěvatelé přes portál Darujme.cz, přispěvatelé pro 

projekt Smysluplná káva a Čistá duše, členové Klubu přátel 

Green Doors

Kavárny zapojené do projektu Smysluplná káva:

Individuální dárci a další spolupracující:
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Kdo jsme

Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít rovnováhu 

ztracenou v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme 

v různých fázích zotavení. V našich kavárnách boříme 

předsudky. Dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním 

mohou – a chtějí – být platní. Dáváme jim šanci vyzkoužet 

a zažít si práci, která jim umožní obstát. Spolupracujeme 

se zaměstnavateli, kteří stejně jako my věří, že téma 

duševního zdraví na pracoviště patří a zaměstnávání lidí se 

znevýhodněním je samozřejmostí. 

Jsme členy

· Asociace komunitních služeb

· 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

 

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

Telefon:
220 951 468

E ‑mail:
greendoors@greendoors.cz

Datová schránka ID:
igb4sda

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 60164221

Identifikační 
data
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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 a 2003
Green Doors zvoleno modelovým pracovištěm 

(projekt Modul Sites, Open Society Institut) 

– mezinárodní spolupráce

2004
Vytvoření Sociální poradny v Psychiatrické nemocnici Bohnice

2005 a 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

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

2017
3. místo v soutěži Neziskovka roku (kategorie Velká neziskovka)

2. místo v soutěži Sleduj dopad – cena za výroční zprávu 

nevládních organizací a sociálních podniků, které dokáží 

nejlépe zachytit a prezentovat svůj společenský dopad

Oslavy 20 let Café Na půl cesty

Lidé v Green Doors k 1. 6. 2018

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:
Mgr. Martina Semerádová 

Fundraising:
Bc. Monika Šťastná Kohoutová

Marketing a PR:
Bc. Ivona Inostroza Hradcová

IT: 
Andreas Dumalas 

Vedoucí kanceláře:
Ing. Lenka Hanibalová 

Bc. Lucie Čechurová

Zaměstnanci kavárny Café Na půl cesty:
Mgr. Helena Čechová – vedoucí sociální služby 

Lucie Breburdová, Mgr. Petra Pípalová,

Bc. Kateřina Devátá, Mgr. Lucie Hanzalová,  

Kristina Pelikánová, DiS., Radek Pinkava,  

Petra Štelclová, DiS., Mgr. Jana Votípková, Radek Wollmann

Zaměstnanci kavárny V. kolona:
Bc. Michaela Miřátská, DiS. – vedoucí sociální služby

Mgr. Michala Andělová, Lucie Hadová, Mgr. Lucia Majerská,  

Ing. Hana Pištorová, DiS., Bc. Magdaléna Poláková,  

BcA. et Bc. Hynek Trojánek, Bc. David Vála

Zaměstnanci restaurace Mlsná kavka:
Petr Procházka – vedoucí restaurace

Tereza Čepková DiS., Ladislav Ďurač, Bc. Kateřina Pokorná, 

Bc. Jana Minaříková, Jiří Zámorský, Barbora Žáková 

Zaměstnanci Sociální poradny 
a Začleňování na trh práce:
Bc. Antonie Chrástecká – vedoucí sociální služby

Bc. Martina Blažková, Adi Hasanbaśič 

Osvětové a kulturně‑osvětové programy
– produkce, propagace:
Daniela Fojtů, Pavla Hradcová, Jonáš Hrubín, Pavel Nezval, 

Tadeáš Polák, BcA. et Bc. Hynek Trojánek, Bc. Martin Vigner, 

Radek Wollmann

V roce 2017 a do konce května 2018 
s námi také pracovali:
Lída Bradnová, Veronika Havlíčková, Petr Horyna, Aneta 

Hošková, Tomáš Karpaš, Filip Kavka Smiggels, 

Bc. Jan Kratochvíl Mgr. Jarmila Kubáňková, Ph.D., Bc. Petr 

Kumhera, Bc. Eva Marzini, Mgr. Kateřina Mindlová, Pavel 

Nezval, Bc. Jana Pekárková, Bc. Jana Smýkalová, 

DiS., Barbora Szmeková, Jiří Volf
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Rozvaha v tisících Kč

A K T I V A stav k 1.1. 2017 stav k 31.12. 2017

Dlouhodobý majetek celkem 948 803

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 5

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 979 3 979

Stavby 3 979 2 710

Hmotné movité věci a jejich soubory 1 102 1 102

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 167 167

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 036 -3 181

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -5 -5

stavbám -1 907 -1 948

samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -957 -1 061

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -167 -167

Krátkodobý majetek celkem 4 929 6 836

Zásoby celkem 259 383

Zboží na skladě a v prodejnách 259 383

Pohledávky celkem 1 447 668

Odběratelé 71 22

Poskytnuté provozní zálohy 331 589

Ostatní pohledávky 1 3

Daň z příjmu 375 0

Ostatní daně a poplatky 4 1

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 645 0

Jiné pohledávky 20 53

Krátkodobý finanční majetek celkem 3 192 5 688

Peněžní prostředky v pokladně 212 411

Ceniny 100 89

Peněžní prostředky na účtech 2 816 5 188

Peníze na cestě 64 0

Jiná aktiva celkem 31 97

Náklady příštích období 31 97

 A K T I V A  C E L K E M                                 5 877 7 639

Rozvaha v tisících Kč

PA S I V A stav k 1.1. 2017 stav k 31.12. 2017

Vlastní zdroje celkem 4 007 4 412

Jmění celkem 747 636

Vlastní jmění 747 636

Výsledek hospodaření celkem 3 260 3 776

Účet hospodářského výsledku 0 516

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 129 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3 131 3 260

Cizí zdroje 1 870 3 227

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Dohadné účty pasivní 1 830 3 056

Krátkodobé závazky celkem 1 514 2 688

Dodavatelé 189 1 086

Zaměstnanci 745 858

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 326 404

Daň z příjmu 0 84

Ostatní přímé daně 81 113

Daň z přidané hodnoty 139 8

Jiné závazky 34 169

Dohadné účty pasivní 316 334

Jiná pasiva celkem 40 171

Výnosy příštích období 40 171

PA S I V A  C E L K E M 5 877 7 639
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Zpráva nezávislého auditoraV Ý K A Z  Z I S K U  A  Z T R Á T Y  V  T I S Í C Í C H  K Č Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

N Á K L A D Y

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 849 10 828 13 677

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 892 1 260 2 152

Prodané zboží 0 7 773 7 773

Opravy a udržování 79 538 617

Cestovné 12 0 12

Náklady na reprezentaci 20 11 31

Ostatní služby 1 846 1 246 3 092

Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

Osobní náklady 8 875 4 910 13 785

Mzdové náklady 6 738 4 331 11 069

Zákonné sociální pojištění 2 101 571 2 672

Zákonné sociální náklady 36 8 44

Daně a poplatky 2 3 5

Daně a poplatky 2 3 5

Ostatní náklady 53 209 262

Odpis nedobytné pohledávky 31 0 31

Manka a škody 0 104 104

Jiné ostatní náklady 22 105 127

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 145 0 145

Odpisy dlouhodobého majetku 145 0 145

Daň z příjmů 0 85 85

Daň z příjmů 0 85 85

N Á K L A D Y  C E L K E M 11 924 16 035 27 959

V Ý N O S Y

Provozní dotace 9 323 0 9 323

Provozní dotace 9 323 0 9 323

Přijaté příspěvky 851 0 851

Přijaté příspěvky (dary) 851 0 851

Tržby za vlastní výkony a za zboží 10 18 273 18 283

Tržby za vlastní výkony a za zboží 10 18 273 18 283

Ostatní výnosy 2 16 18

Jiné ostatní výnosy 2 16 18

V Ý N O S Y  C E L K E M 10 186 18 289 28 475

H O S P O D Á Ř S K Ý  V Ý S L E D E K  P Ř E D  Z D A N Ě N Í M -1 738 2 339 601

H O S P O D Á Ř S K Ý  V Ý S L E D E K  P O  Z D A N Ě N Í -1 738 2 254 516
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