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Úvodní slovo

Selﬁe z Marsu? To je zaznamenáníhodný počin roku 2018,

Letí to neskutečně. Není čas se zastavit. Není in mít čas.

ale jsou tady důležitější věci. Ty obyčejné, každodenní.

No, tak si ho udělejme! Trendům navzdory. Buďme jiní,

Ty, které ovlivňují náš život tady a teď. Je tady Green Doors

byli jsme i tenkrát, kdy se záchodky proměnily v kultovní

– už 25 let. Neskutečné, troufalé a úspěšné. Představte

Café, kdy s nadčasovým humorem vznikla V. kolona, kdy

si dobu, kdy lidé s duševní nemocí byli odklízeni do ústavů,

jsme se s Kavkou vrhli do vpravdě experimentální podoby

očím „normální“ společnosti skrytí, bez valné šance vrátit

podnikání. Nebylo to jednoduché, nikdy to jednoduché

se někdy zpět. (Těžká představa, co?) Tehdy jim existence

nebude. Ale vy jste to všechno zvládli, zvládáte a my víc než

psychosociálních služeb, komunitních zařízení, organizací

smekáme, protože víme, že díky vám Green Doors bude dál.

jako Green Doors musela připadat stejně fantastická
jako sondou pořízené selﬁe z rudé planety. A je to tady,

Možná ve srovnání s národními ústavy duševního zdraví

obrázky jsou na Zemi a psychosociální služby jsou

vypadáme malí až nepatrní, ale i přesto jsme dost silní

přístupné každému. V republice dokonce běží transformace

na to, abychom dál měnili svět k lepšímu. Každý dobrý

psychiatrické péče, tentokrát už doopravdy i hmatatelně.

den se počítá. A my děkujeme za všechny ty dny, které
s Green Doors proměníte v ty smysluplné jako zaměstnanci,

Jen ten ústav tady máme zpátky, dobrovolně. Ale jen

uživatelé psychosociálních služeb, klienti kaváren

jako název právního subjektu. A s hrdostí jsme právě

a restaurace, účastníci kulturních akcí, dárci a partneři,

v roce 2018 završili v Green Doors jeho první pětiletku.

vizionáři a fanoušci na síti.

Za správní radu

BC. ANDREA STUDIHRADOVÁ
Kolekce / Agáta Seeháková / Power of Identity / Vnitroblock / instalace #nahlavu
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Společenský problém

→ Naše řešení

Nabízíme spektrum služeb, které
Pomáháme jednotlivcům vyznat

umožňují uspět nejen na trhu práce,

O NEMOCI A ČLOVĚKU

O PŘEDSUDCÍCH

se ve svých možnostech. Dáváme jim

ale také napomáhají procesu zotavení

O duševním zdraví začínáme mluvit až ve chvíli, kdy se něco

Jádrem celého problému jsou předsudky, zvlášť když

šanci zažít si práci, která jim umožní

a pocitu spokojenosti v osobním životě.

děje, když jsme v nepohodě. Nejsou na to ﬁtka a není zvykem

i v oboru přetrvává silná stigmatizace. Malá informovanost

obstát na jejich cestě k uzdravení,

Většinou se služby odehrávají co nejblíže

si o pomoc říkat. Často ani nevíme, kde a jak pomoc hledat.

veřejnosti a zaměstnavatelů vede k tomu, že lidé s duševním

Schizofrenní onemocnění propuká v mladém věku, ve fázi

onemocněním těžko hledají práci. Ale také k tomu,

životního startu, a může ovlivnit celý další život: školu, práci,

že je málokdo ochotný o své nemoci otevřeně mluvit.

navzdory omezením daným

každodenní realitě a propojují lidi

onemocněním.

s duševním onemocněním s širokou
veřejností.

vztahy. Nemoc s sebou přináší poruchy vnímání a pozornosti,
poruchy nálad, snížení až vymizení motivace, ochuzení

O VIZI

citového prožívání, zhoršení paměti. Důsledky ochromí

Pomoc by měla respektovat člověka, vycházet z jeho

mnoho životních oblastí včetně kvality života.

potřeb a odehrávat se v místě, kde žije. Pro takový systém
péče je nutná velmi úzká spolupráce všech typů služeb

O INSTITUCÍCH A SYSTÉMU

(zdravotních i sociálních, formálních a neformálních)

Péči zajišťují velké instituce, které neřeší potřeby tam,

i zapojení rodiny a blízkých. Věříme v uzdravení.

kde se odehrává život. Začne to hospitalizací, která

Věříme, že každý člověk s duševním onemocněním

je většinou dlouhá a často přinese otázku, jak dál? Stávající

může najít nový význam a novou identitu, která zahrnuje

o koncepci psychiatrické péče v ČR;

Podporujeme výchovu a vzdělávání

uspořádání psychiatrické péče nereaguje na potřeby

nemoc i pozitivní smysl života. Věříme, že se může

spolupracujeme s ostatními státními

v oblasti péče o duševní zdraví;

komplexně. Zdravotní a sociální složky nespolupracují. Škola

zotavit a žít život, se kterým je spokojený, cítí se přínosný

i nestátními orgány a organizacemi

pořádáme osvětové a destigmatizační

neposkytuje dostatek osvěty a na pracovištích se duševní

a umí zvládat omezení způsobená nemocí. Úzdrava je proces

při vytváření komplexního systému péče

akce pro veřejnost.

hygiena pěstuje málokde. A obecná negramotnost v oblasti

a někdy dlouhá cesta. Služby Green Doors jsou individuální

duševního zdraví je překážkou ve vyhledání včasné pomoci.

pomocí v této cestě.
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Přispíváme k rozvoji komunitní péče
a podílíme se na veřejné diskusi

o lidi s duševním onemocněním.
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Osvěta a destig matizace
Osvětové kampaně

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

Všichni jsme občas #nahlavu,

chceme, aby se běžná populace uměla o své duševní zdraví postarat.

Čistá duše, Smysluplná káva

Celkem jsme pořádali 265 akcí, do velkého počtu z nich se aktivně zapojili i lidé s duševním onemocněním
v roli autorů. V roce 2018 byl celkový náklad na kulturu 624 000 Kč, z toho 229 000 Kč pokryly veřejné zdroje
(granty od Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha 4 a MČ Praha 8).

VŠICHNI JSME OBČAS #NAHLAVU
Růžová vlna zaplavila sociální sítě… Lidé se připojovali
k osvětové kampani #nahlavu, která vyzývala lidi k odhození

Jaroslava Král Tomšů, instalace #nahlavu

předsudků a poukázala na to, že téma duševního zdraví
Prezentace, workshopy

se týká každého z nás a je potřeba se o něj starat. Aby se

SVĚTOVÝ DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

na festivalech a dalších

poselství dostalo k co největšímu počtu lidí, putoval obýváček

Oslavovali jsme ve velkém, zapojily se totiž všechny naše

na velké festivaly, akce a zajímavá místa (např. Čarodějnice

podniky! V tento den by se měl každý alespoň na chvíli

VŠ a poradenství pro

na Pankráci, Mezi ploty, Kolonní hrátky, Babí léto, Veletrh

zastavit a věnovat čas sám sobě – třeba v relax zóně

odbornou veřejnost

poskytovatelů sociálních služeb, Vnitroblock). Protože sdílení

v Mlsné kavce. Sdílení příběhů pomáhá vyvracet předsudky

fotek je prostě in, dosah kampaně šel ještě mnohem dál…

vůči lidem s duševním onemocněním, a tak naše peer

Třešničkou na dortu jsou fotky známých osobností, prostor

konzultantka mluvila s návštěvníky o vlastní zkušenosti

navíc inspiroval a posloužil módním návrhářům a ﬁlmařům.

s nemocí. V V. koloně se k diskuzi u jednoho stolu sešli

Stáže pro studenty

veřejných akcích

Databáze

a zaměstnavatele

komunitních služeb
–
dks.greendoors.cz

Pravidelný kulturní
program v našich

Do růžového obýváčku a našich kaváren jsme pozvali

jehož blízký slyší hlasy. Program zakončilo Café Na půl

kavárnách – koncerty,

i studenty středních škol a připravili pro ně workshopy

cesty divadelním vystoupením spolku Tantehorse a diskuzí

s důrazem na osvětu, prevenci a příběhy z praxe.

o duševním onemocněním v kontextu paralelního světa

Vnitroblock hostil další dva workshopy pro širokou veřejnost.

nespoutané imaginace a umělecké intervence.

výstavy apod.

6

psychiatr, terapeut, člověk, který sám slyší hlasy, a člověk,
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Sociální služby

FENOMÉN SLYŠENÍ HLASŮ
Hlasy slyší zhruba 2 až 4 % světové populace. Nemusí
to přitom znamenat hned onemocnění… Nejen o tom
byly přednášky a workshopy pro veřejnost – festival

O REHABILITACI, ZAMĚSTNÁVÁNÍ A ÚZDRAVĚ

Týden mozku na Akademii věd ČR, v kavárně V. kolona

Lidé, kteří k nám přijdou, si většinou chtějí vyzkoušet pracovní zátěž, zvyknout si na pracovní režim, naučit se nové věci,

v rámci oslav světového dne duševního zdraví,

případně poznat své limity. Jak se postupně učí, zvládají lépe stres a zažívají pracovní úspěchy, navrací se jim také ztracené

ve Vnitroblocku a na snídani v Mlsné kavce.

sebevědomí. To vše dohromady pomáhá v procesu úzdravy. 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.

ČISTÁ DUŠE
Kampaň „Udělej krok 3“ se letos opět propojila
s projektem Smysluplná káva. Podařilo se naplnit
osm životních kroků lidí s duševním onemocněním.

REHABILITACE
Jana si díky kampani zaplatila kurz felinoterapie a se
svou kočkou bude navštěvovat zařízení pro potřebné,
kde zvířecí terapie pomáhá. Petr a Věra se po absolvování
potřebných kurzů hodlají stát peer konzultanty. Alžběta,

TRÉNINK

PORADENSTVÍ

Čarodějnice Pankrác 2018

Monika a Stanislava si za peníze vydají vlastní knihu.
Johny nastoupil do řezbářského kurzu a hodlá rozjet

KOLONNÍ HRÁTKY

svoje kurzy řezbářství. Barbora připravuje krátký

Minifestival pro malé i velké, pro místní i přespolní,

animovaný ﬁlm o životě s duševní nemocí.

s bojovkou, která dovede až k „Pavilonu číslo nekonečno“,

www.cistaduse.cz

s divadlem i večerním koncertem a pokojíčkem #nahlavu.

Začleňování
na trh práce

Sociální
poradna

ČARODĚJNICE V PARKU U CAFÉ NA PŮL CESTY
Poprvé za 21 let bez zapálení vatry – akce, která má ale i bez
ohně takovou jiskru, že ji navštíví každý rok více jak 3 000 lidí.
Koncerty a taneční vystoupení, divadlo a dílničky pro děti,

Prezentace

Velké osvětové akce

v médiích

–

workshopy neziskových organizací, pouť, mega bubliny…

Čarodějnice, Kolonní hrátky,

V tomto roce navíc vzkaz, že každý jsme občas #nahlavu,

happeningy, afterparty Babího

a tipy na to, jak udržet duševní pohodu.

léta, Světový den duševního
zdraví
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Je rok 2018. Park Na Pankráci. Chladné ráno. Tak jako

Kdo jsme my? Kompletně nový provozní tým. Terapeutický

každý den přichází do kavárny Café Na půl cesty skupina lidí.

tým s novými přírůstky. Produkce, zvukaři, barmani

Někteří z nich jdou trénovat pracovní a sociální dovednosti.

na brigádě a klienti – barmani a úklidáři.

Další jim v tom budou pomáhat. Uklízí se. Vaří káva. Podávají
zákusky. Kavárna se naplňuje lidmi. Manažeři v oblecích,

Síťujeme. Učíme se recovery. Zajímá nás potenciál, ne limity.

matky, otcové, děti, studenti, psi, fanoušci kapely, která

Všichni se spojujeme nad vizí kavárny a společně ladíme

zahraje večer. Na zdech visí obrazy od autorů s duševním

sociální rehabilitaci s kavárenským provozem. Provozní tým

onemocněním. Dnes je to jednadvacet let.

se zapojuje do pravidelných komunit s klienty a klienti tak mají
možnost přicházet s různými nápady. Na denních směnách

Místo potkávání a propojování

se setkávají s brigádníky. Klienti pociťují, jaké to je být součástí

Různí lidé, různé příběhy. Potkávají se u nás. Bleší trhy,

běžného pracovního týmu, a barmani vidí přesah své práce,

veganské večeře, dětská divadelní představení, hudební Open

která není jen obyčejnou brigádou v kavárně.

Mic, vánoční tradice, Čarodějnice, Den duševního zdraví. Baví se,

Tréninková kavárna Ca fé Na půl cest y
Služba: Sociální rehabilitace

Café Na půl cesty alias Kaféčko alias Půlka –

Identiﬁkátor: 5453074

první tréninková kavárna v ČR

sdílí, přispívají do veřejné skříně a lednice. Vystavují obrazy,

Rok 2018 se chýlí k závěru. V parku Na Pankráci se stmívá.

fotograﬁe a básně. Ochutnávají nové veganské dorty. Obsluhují

Skupina lidí odchází z kavárny. Podávají si ruce a přejí si vše

zákazníky. Ať už s diagnózou či bez. Jsme prostor pro všechny.

nejlepší do dalšího společného roku v Café Na půl cesty.

VÝSLEDKY

KULTURA

94

107
11
11

v kontaktu

34

Je rok 1997. Park Na Pankráci. Chladné ráno. Tak jako každý
Adresa:

den kolem budovy veřejných záchodků prochází skupina

Tréninková kavárna Café Na půl cesty

pracovníků Denního psychoterapeutického sanatoria

park Na Pankráci

Ondřejov, tenkrát sídlícího na Kavčích horách. Jdou od stanice

140 00 Praha 4

metra do práce. Už dlouho si pohrávají s nápadem otevřít

www.cafenapulcesty.cz

novou službu pro lidi s duševním onemocněním, kteří končí

www.facebook.com/cafenapulcesty

léčbu a chtějí si zase najít práci.

lidí s duševním onemocněním s námi bylo
lidí s duševním onemocněním nastoupilo
do tréninku pracovních dovedností

29
5
3 475

pracovalo na pozici barman/ka
pracovalo v úklidové dílně

koncertů hudebních kapel ze všech světadílů
odpoledních akcí pro děti, např. dětské divadlo
uměleckých výstav, včetně autorů se zkušeností
s duševním onemocněním

12
18

hodin přímé péče

veganských komunitních večeří
dalších akcí (autorská čtení, beneﬁční akce apod.)
Celkem 159 akcí

Celkový náklad na službu 3 996 303 Kč, z toho 3 629 400 Kč veřejné zdroje.
Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 4, Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Projekt „Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji II“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846, Albi Česká republika, a. s., A Gastro, Baobab, z. s., Caffé Forte, s. r. o., Fotbálky.eu, innogy Česká
republika, a. s., Kytary.cz, Plzeňský Prazdroj, a. s., Pražské služby, a. s., Vítek Havlíček, Siemenz – krtlab.cz, Trask Solutions, a. s., divadelní soubor Tantehorse
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Setkání a spolupráce (nejen) nad šálkem kávy

Díky partnerům, kteří podporují náš projekt, vylepšujeme

Jsme tu pro pacienty nemocnice, pro její návštěvníky,

zázemí kavárny, která tak dostává punc profesionální gastro

kolemjdoucí, ale i její zaměstnance. Zapojujeme se do

podniku. Nově můžou být návštěvníci kavárny online, a tak si

komunit jednotlivých pavilonů. Zájem o službu ze strany

u nás můžou dát třeba pracovní schůzku. Anebo si jen posedět

hospitalizovaných pacientů je velký a téměř po celý rok

s přáteli a ochutnat jednu z novinek na jídelním lístku.

máme naplněnou kapacitu. V čase Vánoc hostíme v kavárně
pracovníky nemocnice, kteří s námi během roku spolupracují.

Nízká nezaměstnanost a dynamika pracovní trhu se

S pacienty, kteří nechtějí na svátky zůstat sami, si uděláme

dotkla i V. kolony. Máme radost, že klienti jsou na trhu

společný předvánoční oběd. Bez kultury a osvětových akcí

práce úspěšnější, ale přináší to i proměny kavárenského

si kavárnu neumíme ani představit. Už se stalo tradicí, že se

týmu. Inspirujeme se navzájem, vylepšujeme naše porady

připojujeme s vlastním programem k festivalům Mezi Ploty

a snídáme spolu. Spolupracujeme i za hranicemi – dvě stáže

a Babí léto. Sami se opět pouštíme do organizace festivalu

do Holandska a Itálie. Plný autobus lidí z komunitních služeb

Kolonní hrátky a oslav Dne duševního zdraví. Také zveme do

napříč republikou, díky AKS. Cesta je cíl.

kina, na přednášky, výstavy či bazárek s oblečením a koncerty.

VÝSLEDKY

Tréninková kavárna V. kolona

109
34

Služba: Sociální rehabilitace

Otevřeno od roku 1999

Identiﬁkátor: 5907117

Útočiště pro milovníky kávy schované v areálu bohnické

lidí s duševním onemocněním s námi bylo
v kontaktu
lidí s duševním onemocněním se zapojilo do
tréninku pracovních dovedností

20

nemocnice. Posezení ve velkorysém prostoru secesní

uživatelů nastoupilo do tréninku během
hospitalizace v Psychiatrické nemocnici Bohnice

3 416

KULTURA

23
24
10
4
6
6
20

koncertů
ﬁlmových projekcí
výstav
osvětové akce
dětských a divadelních představení
přednášek a diskuzí

Adresa:

budovy, kterou bohatě prosvětlují veliká okna s výhledem

Tréninková kavárna V. kolona

do zahrady, má své kouzlo i po sto letech. Kavárna slouží

areál Psychiatrické nemocnice Bohnice,

k tréninku pracovních a sociálních dovedností pro lidi

budova Divadla Za plotem

s duševním onemocněním, do služby se často zapojují

Ústavní 91

i hospitalizovaní pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Celkový náklad na službu 3 709 850 Kč, z toho 3 347 000 Kč veřejné zdroje.

181 02 Praha 8

Pestrá kulturní nabídka kavárny přivádí dohromady lidi

Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, PN Bohnice, Divadlo Za plotem, B-creative, Miloš Křeček KK, s. r. o., Proﬁcook, s. r. o.

www.klubvkolona.cz

zotavující se po duševním onemocnění s těmi zdravými.

Poděkování za spolupráci: Luboš Chlad, Pavel Rada, PEER Klub, Zuzana Zatrochová, Algaes, Katka Kozáková, Oprášeno, Food not bombs

www.facebook.com/v.kolona

Pomyslná i skutečná zeď mezi těmito dvěma světy

hodin přímé péče

dalších akcí (autorská čtení, bubnování atd.)
Celkem 93 akcí

se v kavárně boří.
12
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Mlsná kavka není jen restaurace, jako služba zahrnuje

roku pořádali diskuze a osvětové akce ohledně duševního zdraví

celý balík návazných programů:

a slyšení hlasů. Naši peer konzultanti se navíc zúčastnili akce

•

Přechodné zaměstnávání – stáže u spřátelených

„Živé knihy“, kde mluvili o svém osobním příběhu.

zaměstnavatelů
•
•

•

Podporované zaměstnávání – individuální a komplexní

Krok za krokem zpět k práci

podpora při hledání zaměstnání

Po první hospitalizaci není jednoduché vrátit se zpět do

Program osobního rozvoje – peer konzultace, Job setkání,

běžného života. Honza se obrátil na naši službu, o které

podpůrné skupiny, kurz psychoedukace, počítačové kurzy,

se dozvěděl již v Psychiatrické nemocnici Bohnice, se kterou

kurzy angličtiny…

úzce spolupracujeme. Přišel na individuální konzultace, kde

Trénink pracovních dovedností v Mlsné kavce

se dozvěděl, jaké všechny služby Green Doors nabízí. Rozhodl
se zkusit trénink pracovních dovedností v Mlsné kavce.

Tréninková restaurace Mlsná kavka

Tento rok byl v kuchyni pod taktovkou kuchařky Jany, která

A povedlo se. Honza se naučil nejen nové věci z gastra, ale

v Kavce začínala jako číšnice a svoje řemeslo posunula do

taky zvládat lépe stres, komunikovat se zákazníky, fungovat

profesionality kuchařského Olympu. I díky týmu na place, který

v týmu a převzít zodpovědnost. Už si více věří a chce zkusit

patřil v Green Doors k nejstabilnějším. Nezapomněli jsme ani

v rámci programu Přechodného zaměstnání absolvovat stáž

na osvětu – zapojili jsme se do Dne duševního zdraví a během

u spřáteleného zaměstnavatele.

VÝSLEDKY
Mlsná kavka se stala díky velkému zájmu o službu „skokanem

Spolupracující zaměstnavatelé

roku“ – poskytla o 641 hodin přímé péče více než loni!

(spolupráce v rámci programu Podporované zaměstnávání):

Služba: Sociální rehabilitace

Otevřeno od roku 2010

Identiﬁkátor: 7210620

Restaurace Mlsná kavka je vlajkovou lodí Green Doors

Adresa kanceláře:

v oblasti gastronomie. Snoubí se zde kvalitní bezmasá

Křižíkova 76/61

kuchyně se sociálním rozměrem podnikání. Díky tréninku

186 00 Praha 8

v Kavce lidé s duševním onemocněním získávají pracovní

hodin přímé péče (z toho 769 hodin v rámci

Spřátelení zaměstnavatelé

Adresa restaurace:

zkušenosti a dovednosti z prostředí kuchyně nebo obsluhy

rehabilitace v tréninkové restauraci, ostatních

(spolupráce v rámci programu Přechodné zaměstnávání):

Tréninková restaurace Mlsná kavka

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

1 136 hodin v rámci individuálních schůzek,

kavárna Dobrá traﬁka, Pekárna Kabát, s. r. o.,

Sokolovská 29/327

na samostatnost, zodpovědnost a kvalitu služeb

základního poradenství a skupinových aktivit)

Divadlo Dobeška, kavárna Potrvá

186 00 Praha 8

pro zákazníky.

220
15

lidí s duševním onemocněním využilo službu

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

lidí s duševním onemocněním nastoupilo do

Fair & Bio obchod, Burrito Loco

tréninku pracovních dovedností v restauraci

1 905

www.mlsnakavka.cz
www.facebook.com/mlsnakavka

Celkový náklad na službu 2 642 495 Kč, z toho 2 283 000 Kč veřejné zdroje.
Projekt podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Böllhoff, s. r. o., ČSOB, a. s., Ekumenická akademie, z. s.
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Finanční zpráva 2018

Př íloha

Služba: Sociální rehabilitace

Služba Začleňování na trh práce podporuje lidi s duševním

Identiﬁkátor: 7931396

onemocněním v návratu do zaměstnání formou individuálního

Adresa:

poradenství, skupinovým i individuálním tréninkem

Křižíkova 76/61

kognitivních funkcí a od roku 2018 nově i kariérovým

186 00 Praha 8 – Karlín

poradenstvím.

Co chci, co umím a kam jdu

Co se necvičí, to zakrní

Hledání nového zaměstnání si můžeme představit jako

To je trénink mozku! Během deseti sezení se klienti lehce

stavění domu, kdy vám kariérový poradce nepředá klíče,

naučí, jak si pamatovat číslo účtu, nákupní seznam o 100

ale načrtne plán a bude vám podávat stavební cihly.

položkách nebo třeba české panovníky. Ale proč to vlastně

To je Kariérové poradenství – nový program, který jsme

děláme? Hlavní je zvednout sebevědomí každému, kdo

letos klientům nabídli a který nahradil původní Diagnostiku

do programu přijde, a dokázat, že náš mozek je schopen

pracovního potenciálu.

dosáhnout neuvěřitelných výsledků!

Začleňování
na trh práce

Vzdělávali jsme se a inspirovali na stáži v italském Terstu,
kde psychiatrická péče stojí na komunitních službách.

VÝSLEDKY

106
296

lidí s duševním onemocněním využilo službu
hodin přímé péče

Celkový náklad na službu 574 101 Kč, z toho 522 200 Kč veřejné zdroje.
Službu podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Projekt „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve
Středočeském kraji II“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846, innogy Česká republika, a. s, MÚZO Praha, s. r. o., Pro-motion, s. r. o.

18

19

Služba: Odborné sociální poradenství
Identiﬁkátor: 4470858
Adresa:
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8 – Karlín

Sledujeme novinky

Sociální poradna

Nejčastějším tématem zůstává, jak jde dohromady zkušenost

Díky práci síťařky se povedlo navázat spolupráci

s duševním onemocněním a práce, potažmo invalidní důchod.

se stacionářem Ke Karlovu, kam pravidelně docházíme

Zákony a nařízení se mění, a tak i my držíme s vývojem

a odpovídáme na dotazy klientů stacionáře. Dále

Odborného sociálního poradenství krok. Rozšiřujeme si

pokračujeme v terénním sociální poradenství pro oddělení

vědomosti během školení s názvem Sociálně-právní minimum

č. 4 Psychiatrické nemocnice Bohnice, v kavárně V. kolona

a praktické informace předáváme dál našim klientům.

a v Café Na půl cesty. Snahou je, aby se odpovědi ze sociální
oblasti dostaly k potřebným – odpovídáme i na elektronické
nebo telefonické dotazy.

VÝSLEDKY

111
123

lidí využilo poradenství
hodin sociálního poradenství

Celkový náklad na službu 350 247 Kč, z toho 210 000 Kč veřejné zdroje.
Službu podpořil Magistrát hl. m. Prahy.
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Jak nás vidí?
Green Doors jsou otevřené dveře lidem
se zkušeností s psychózou, Green Doors jsou
systematicky rozvíjený geniální nápad umožnit
jim kontakt s lidmi přirozeným způsobem,
Green Doors je organizace, která sleduje nejen
dobro klientů, ale i zaměstnanců, Green Doors
S odstupem 9 let, kdy jsem Café Na půl cesty, ale i celé GD

jsou profesionální a přitom mají elán a zájem.

vídala zblízka, musím říct, že udělali ohromný skok dopředu.

–

Velká profesionalizace proběhla jak směrem ke klientům a sociální

MUDr. Jan Lorenc

rehabilitaci, tak i k zákazníkům a gastroslužbám jako takovým.

předseda správní rady zapsaného

Café Na půl cesty už není jen „tou kavárnou v parku, kde si jde dát

ústavu Green Doors

kafe“, ale místem, kde je různorodá a zajímavá nabídka jídla, pití,
kulturního programu a nejrůznějších aktivit. Právě díky široké nabídce
služeb více než kdy jindy platí, že projít rehabilitací v Café zajistí to,

Green Doors je velký kus mého života a kus mého srdce.

že jsou klienti maximálně připraveni pro běžný trh práce. Café Na

Když do GD jednou za čas přijdu, vždy je to pro mě milé

půl cesty bylo vždycky místo s duší, teď je to ale navíc i místo, které

setkání a vždy mě překvapí něco nového, ať už je to změna

se právem řadí mezi nejzajímavější kavárny na Pankráci.

v interiéru kavárny, lákavé novinky na jídelním lístku nebo nový

–

nápaditý destigmatizační projekt.GD je v mých očích moderní,

Martina Francuchová

profesionální a tvořivá neziskovka s týmem otevřených lidí,

zakladatelka zapsaného ústavu Green Doors,

kteří se navzájem podporují a cení si své práce. Přeji klientům

bývalá vedoucí Café Na půl cesty

i týmu Green Doors, ať i dál na společné cestě úspěšně
„chytají balanc“.
—
Lucie Bínová
zakladatelka zapsaného ústavu Green Doors,
bývalá ředitelka Green Doors
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Green Doors v číslech

Chceme, aby se mohli uzdravit a „žít bez nás“, ale také chceme, aby věděli, kde najít případnou pomoc, když ji potřebují.
Sledujeme dopad naší práce. Efektivitu poskytovaných sociálních služeb zjišťujeme po 3 měsících a po 1 roce od ukončení
tréninku krátkým mapovacím rozhovorem. Můžeme tak bývalého klienta podpořit, nastartovat ho při jeho cestě v zotavení,
nasměrovat na případnou pomoc nebo jen tak mile zavzpomínat.

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

640
lidí využilo naše sociální
služby

130

37

odehraných
koncertů

let byl průměrný věk
účastníků tréninku

349
8

dnů byla průměrná doba
tréninku pracovních
dovedností

24
výstav

spolupracujících
zaměstnavatelů

25
83

ﬁlmových
projekcí

lidí s duševním
onemocněním se zapojilo
do tréninku pracovních
dovedností

9 215
hodin jsme poskytovali
služby našim klientům

72
dalších kulturních
a osvětových akcí

24

AKTIVITA PO 3 MĚSÍCÍCH OD UKONČENÍ REHABILITACE, 38 RESPONDENTŮ

45 %

Zaměstnání na otevřeném trhu práce

31 %

Tréninková práce, chráněná změstnání či jiná pravidelná aktivita

13 %

Hledá si práci

8%

Aktuálně v hospitalizaci

3%

Bez aktivity

16
spolupracujících
externistů z řad
psychiatrů, supervizorů
a konzultantů

28
zaměstnanců
na HPP, 4 na DPČ,
5 na rodičovské
dovolené

Za každým číslem je člověk a příběh. Co například dnes dělají ti, kteří prošli tréninkem v našich kavárnách?

PEER KONZULTANT

KUSTOD

IT

REFERENT NA ÚŘADU PRÁCE

RECEPČNÍ

ASISTENT PRODEJE V TRAFICE

SKLADNÍK

PRÁCE V PRÁDELNĚ

PRODAVAČKA

PRACOVNICE RESPITNÍ PÉČE

ASISTENT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY

UKLÍZEČ KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ

OPERÁTOR

ZAPISOVATEL NA ÚŘADĚ

ASISTENTKA ŘEDITELE

PRODAVAČ

BARMANKA

GRAFIK

VYCHOVATELKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

UKLÍZEČKA V KAVÁRNĚ

DORUČOVATEL NA POŠTĚ

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ – CHVÍLI PŘED PORODEM…
25

→ Lidé v Green Doors k 1. 3. 2019

Kdo jsme
Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou

Správní rada:

V. kolona:

rovnováhu v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme

MUDr. Jan Lorenc – předseda

Bc. Michaela Miřátská, DiS. – vedoucí sociální služby

Mgr. Lucie Bínová

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

Bc. Andrea Studihradová

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

Dozorčí rada:

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

Mgr. Petr Novák – předseda

Mlsná kavka:

Ing. Miloslav Hejnák, CSc.

Bc. Jaroslav Neuvirt – vedoucí sociální služby

Ing. Ivan Hemmer

Tereza Čepková, DiS., Ladislav Ďurač, Jakub Holubkov,

Ředitelka:

Petr Procházka, Jiří Zámorský

Mgr. Myroslava Bubela

Sociální poradna a Začleňování na trh práce:

Finanční manažerka:

Bc. Antonie Chrástecká – vedoucí sociální služby

Ing. Zuzana Říšská

Bc. et Bc. Martina Blažková, Bc. Kateřina Cabishová,

Manažerka sociálních služeb:

František Šuranský

Mgr. Martina Semerádová

Peer konzultanti:

Fundraising:

Jan Beneš, Milena Boublíková

Bc. Monika Šťastná Kohoutová

Osvěta, kultura, produkce, propagace:

Marketing a PR:

Vít Havlíček, Pavla Hradcová, Jonáš Hrubín, Bc. Anna Kutilová,

Bc. Ivona Inostroza Hradcová

Pavel Nezval, Tadeáš Polák, Milan Trachta, BcA. et Bc. Hynek

Ing. Silvie Karbanová

Trojánek, Bronislav Vagenknecht, Bc. Martin Vigner,

IT:

Radek Wollmann

Andreas Dumalas

Spolupracující psychiatři:

Vedoucí kanceláře:

MUDr. Tereza Ehrenbergerová

Ing. Lenka Hanibalová

MUDr. Jan Lorenc

Bc. Lucie Čechurová

MUDr. Peter Marko

Café Na půl cesty:

V roce 2018 a do konce února 2019 s námi také pracovali:

Mgr. Helena Čechová – vedoucí sociální služby

Bc. Adi Hasanbašić, Petr Horyna, Tomáš Karpaš,

Lucie Breburdová, Bc. Kateřina Devátá, Mgr. Erika Fockeová,

Bc. Jan Kratochvíl, Ing. Klára Májková, Bc. Jana Minaříková,

Mgr. Lucie Hanzalová, Mgr. Lucie Hanzlová, Ondřej Chabera,

Kristina Pelikánová, DiS., Radek Pinkava, Barbora Supuková,

Mgr. Zuzana Petráchová, Mgr. Petra Pípalová,

Barbora Szmeková, Bc. Pavla Zoja Šilhavá, Petra Štelclová,

Mgr. Jana Votípková

Barbora Žáková

v různých fázích zotavení. V našich kavárnách boříme

JSME ČLENY

předsudky. Dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním

— Asociace komunitních služeb

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

— České rady humanitárních organizací

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.
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— SMES -EUROPA
— Platformy pro transformaci systému
péče o lidi s duševním onemocněním
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Historie

1993

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2005

Vznik o. s. Green Doors

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

2. místo v mezinárodní
soutěži Lilly Schizophrenia
Reintegration Awards

Otevření Klubu V. kolona
(2. tréninková kavárna)

Otevření Klubu v Jelení
(3. tréninková kavárna)

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

Vytvoření Sociální poradny
v Psychiatrické nemocnici
Bohnice

Spuštění programu
Podporované zaměstnávání

Organizovány stáže pro
odborníky z východní Evropy
(East to East, CRPDZ)

Zisk Národní psychiatrické
ceny Vondráčkovy nadace

2010

2013

2015

2016

2017

Otevření tréninkové
restaurace Mlsná kavka

Vznik osvětového projektu
Čistá duše ve spolupráci
s ﬁrmou Albi

Zavedení pozice Peer
konzultant

Spolupracující externí
psychiatři součástí týmů

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

Norský projekt

Mezinárodní spolupráce
s norskou partnerskou
organizací AVRE

Ukončení provozu Klubu
v Jelení
Zahájení aktivity Job setkání

Transformace organizace
z občanského sdružení
na Green Doors, z. ú.

Vznik nové vizuální identity
a spuštění nového webu

2. místo v soutěži
Sleduj dopad – cena
za výroční zprávu nevládních
organizací a sociálních
podniků, které dokáží nejlépe
zachytit a prezentovat svůj
společenský dopad

2018

Co se nezměnilo
ani po 25 letech, jsou
„ingredience“, které dodávají
Green Doors jedinečnost:
profesionalita, spolupráce,
místa, která určují děj,
a trocha punku.

Green Doors je 25 let.
Příležitost bilancovat a ohlížet se nazpět?
Možná… jenže přesycený trh práce a probíhající
transformace psychiatrické péče nám tento rok
přináší velké výzvy. Držíme krok a díváme se spíše
dopředu. Upíráme pozornost dovnitř organizace,
měníme organizační strukturu, vytváříme nové
pozice a i v nestabilních personálních podmínkách
se nám daří udržet kvalitu služeb. Takže
s klienty neztrácíme naději na úzdravu.

Oslavy 20 let Café Na půl cesty
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Poděkování
Za ﬁnanční podporu v roce 2018 děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Evropská unie
Evropský sociální fond

Hlavní partneři:

Partneři:

Individuální dárci a další spolupracující:
Algaes

volejbalisté z Beach Help Cupu

Karol Ander

Baobab, z. s.

Radek Bláha

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

Jakub Černý

(Krizové oddělení – multidisciplinární tým, Medkova)

Jan Černý

divadelní soubor Tantehorse

Martina Drobná

Divadlo Za plotem

Vítek Havlíček

Ekumenická akademie, z.s.

Michal Hrubeš

Food not bombs

Luboš Chlad

přispěvatelé přes portál Darujme.cz

Jozef Fujka

přispěvatelé pro projekt Smysluplná káva a Čistá duše

Katka Kozáková

členové Klubu přátel Green Doors

Jaroslava Král Tomšů
Robert Langer
Caffé Forte s.r.o. –
dovozce a distributor
Caffé Moak

A gastro

Miloš Lukáček
Matěj Malecha
Ingrid Němečková
Michal Nondek
Vladimír Pícha
Pavel Rada
Jan Samec
p. Sekera

Pisco Café

Siemenz – krtlab.cz

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

Jan Šíd
Zuzana Škodová
Jan Válek
Šárka Vlčková
Zuzana Zatrochová
Lukáš Žďárský
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Identif ikační data

NÁZEV

DATOVÁ SCHRÁNKA ID

Green Doors, z. ú.

igb4sda

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 – GREEN DOORS, Z. Ú.
Text:

Fotograﬁe:

REGISTRACE

INTERNETOVÁ ADRESA

Martina Blažková

Lucie Breburdová

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

www.greendoors.cz

Myroslava Bubela

Clementina Brochet

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

www.facebook.com/greendoors

Kateřina Cabishová

Stanislav Milata

Helena Čechová

Tadeáš Polák

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

Antonie Chrástecká

Sabina Skácelová

Mgr. Myroslava Bubela

Ivona Inostroza Hradcová

Karel Šuster

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

SÍDLO
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4

Michaela Miřátská

Sandra Svobodová

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Zuzana Petráchová

Petr Zewlak Vrabec

KONTAKTNÍ ADRESA

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

Martina Semerádová

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8

Číslo účtu: 45 40 389/0800

Monika Šťastná Kohoutová

Stylistika a korektura:
Matěj Malecha

TELEFON

IČ: 60164221

Graﬁcká úprava:

220 951 468

DIČ: CZ 60164221

Pavla Hradcová

E-MAIL
greendoors@greendoors.cz
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