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Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou 

rovnováhu v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme 

v různých fázích zotavení. Dáváme jim šanci vyzkoušet 

a zažít si práci, která jim umožní obstát. Boříme předsudky. 

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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Vše podstatné, co vystihuje a charakterizuje uplynulý rok 

najdete zde – předkládáme vaší pozornosti výroční zprávu 

za rok 2019. Přináší spoustu čísel a faktů – množství hodin 

přímé práce, počty pracovních úvazků, počty klientů, náklady, 

výnosy, přehled darů, přehledy akcí; shrnutí projektů, popis 

služeb a událostí; jména kolegů, loga partnerů apod.  

Co dalšího se ale událo a co je jinak? A co zůstává stejné?

V hledáčku naší pozornosti jsou nejen lidé s duševním 

onemocněním, ale nově také jejich rodina a nejbližší, pro 

které jsme speciálně připravili aktivity. Oslavili jsme 20 let 

výjimečné spolupráce V. kolony a PN Bohnice a také Den 

duševního zdraví, uspořádali jsme velkou destigmatizační 

kampaň #beznalepek, vzdělávali jsme sebe i veřejnost, 

zúčastnili se konferencí.

Páté Café určitě zatím otevírat nebudeme, Kavka jede  

na půl síly, Kolona se začíná orientovat na mlsného 

zákazníka a psychiatrie přestává být pátým kolem 

ve zdravotnictví. Hladový trh práce umožňuje začleňovat 

lidi s duševním onemocněním, ekonomická situace umožňuje 

rozvoj a spolupráci. Je to denně rozmanité, pořád nás to baví, 

s dávkou srdce a rozumu, profesionality a lidskosti.

Než šla tato výroční zpráva ke grafičce a do tisku, dobře 

našlápnutá cesta se náhlé utnula. Svět se změnil ze dne 

na den a všichni jsme se tak trochu přiblížili prožitku 

duševního onemocnění, kdy si nejsme jistí, co je a co bude, 

co je realita.  V očekávání velkých slov a činů, vrátil se 

význam malých každodenních věcí – zavolat si a popovídat 

a spolu to zvládnout a překonat.

 

Pořád platí, že Green Doors je takové jaké je díky lidem, 

kteří zde jsou, kteří denně odvádí spoustu rutiny, aby se 

v důsledku toho udály velké věci; kteří spolu s klienty věří 

v úzdravu, kteří denně živí naději, že vše dobře dopadne 

a denně pečují o duševní zdraví na všech úrovních tak, 

aby péče mohla probíhat v komunitě, kde žijeme,  

a v prostředí, které máme rádi.

Poděkování patří také kolegům ze spolupracujících 

organizací, spřáteleným zaměstnavatelům, úředníkům, 

u kterých se setkáváme s pochopením a snahou věci 

měnit a hledat systémová řešení. Velké poděkování patří 

partnerům, sponzorům a individuálním dárcům, fanouškům 

a zákazníkům, kapelám a umělcům.

Poděkování není nikdy dost, proto to ráda činím i zde.  

Bez vás by to nešlo. Děkuji.

V úctě a srdečně

Mirka Bubela

SLOVO NA ÚVOD
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KOMUNITA

Už od úplného počátku rozvíjíme komunitní péči. Služby 

se odehrávají co nejblíže každodenní realitě a propojují lidi 

s duševním onemocněním s širokou veřejností.

EDUKACE

Podporujeme výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševní 

zdraví. Pořádáme osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost, 

stáže pro vysokoškolské studenty a poradenství pro odbornou 

veřejnost i zaměstnavatele. Komunikujeme téma v médiích.

O NEMOCI A ČLOVĚKU

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

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

si o pomoc říkat, často taky ani nevíme, kde a jak pomoc 

hledat. Schizofrenní onemocnění propuká v mladém věku 

a může ovlivnit celý život, vzdělání, kariéru. Důsledky ochromí 

mnoho životních oblastí včetně vztahů, změní kvalitu života.

O INSTITUCÍCH A SYSTÉMU

Péči zajišťují velké instituce, které neřeší potřeby tam, kde 

se odehrává život. Začne to hospitalizací, která je většinou 

dlouhá a přinese otázku: jak dál? Škola neposkytuje dostatek 

osvěty, na pracovištích se duševní hygiena pěstuje málokde. 

Stávající uspořádání psychiatrické péče nereaguje na potřeby 

komplexně, zdravotní a sociální složky nespolupracují.

O PŘEDSUDCÍCH

Obecná negramotnost v oblasti duševního zdraví je 

překážkou ve vyhledávání včasné pomoci. Následkem 

i součástí jsou předsudky. I v oboru přetrvává silná 

stigmatizace. Předsudky a malá informovanost veřejnosti 

i zaměstnavatelů vedou k tomu, že pro lidi s duševním 

onemocněním není jednoduché najít si práci. Předsudky 

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

otevřeně mluvit.

Zotavení spočívá v naději, ve zplnomocnění, ve vlastní 

zodpovědnosti a ve smysluplných životních rolích. Je to 

proces a někdy dlouhá cesta. Věříme, že každý, kdo musí 

v životě čelit duševnímu onemocnění, se dokáže postavit opět 

na vlastní nohy, jen potřebuje pomoci v začátcích a podpořit 

v dalších fázích. Pomoc by měla respektovat člověka, 

vycházet z jeho potřeb a odehrávat se v místě, kde žije.  

Péče musí být komplexní, je nutná velmi úzká spolupráce 

nejen zdravotníků a sociálních pracovníků, ale také zapojení 

rodiny a blízkých. Komplexní musí být ale také přístup 

k duševnímu zdraví obecně a pro každého, aby každá duše 

mohla dostat první pomoc včas, když ji potřebuje.

NADĚJE A ÚZDRAVA

Pomáháme jednotlivcům vyznat se ve svých možnostech, 

přinášíme celé spektrum služeb, které respektují individualitu 

každého, dáváme šanci vyzkoušet a zažít si práci, která 

umožňuje obstát na cestě k uzdravení a přináší pocit 

spokojenosti i v osobním životě, navzdory omezením 

daným onemocněním.

SPOLUPRÁCE

Podílíme se na veřejné diskusi o koncepci psychiatrické 

péče v ČR. Spolupracujeme s ostatními státními i nestátními 

orgány a organizacemi při vytváření komplexního systému 

péče o lidi s duševním onemocněním. Nezapomínáme ani 

na rodinu a nejbližší okolí našich klientů.

ZOTAVENÍ (RECOVERY)

„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. Zotavení buduje nový význam 

a smysl života tím, že člověk katastrofální 

důsledky způsobené duševním 

onemocněním překoná.“

Dr. William Anthony

KDE JE ZAKOPÁN PES 

ANEB SPOLEČENSKÝ 

PROBLÉM

DVEŘE OTEVŘENÉ 

ANEB NAŠE 

ŘEŠENÍ

O ZOTAVENÍ A PÉČI

JSME ČLENY

Asociace komunitních služeb 

České rady humanitárních 

organizací • SMES-EUROPA • 

Platformy pro transformaci 

systému péče o lidi s duševním 

onemocněním

15
spolupracujících 

zaměstnavatelů 15
spolupracujících 

externistů z řad 

psychiatrů, supervizorů 

a konzultantů
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O DESTIGMATIZACI A BOŘENÍ MÝTŮ

Kavárny a restaurace samy 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.

BEZ NÁLEPEK 

NEJEN ZA KULTUROU

Celkem jsme pořádali 264 akcí, do velkého počtu z nich se 

aktivně zapojili i lidé s duševním onemocněním v roli umělců. 

V roce 2019 byl celkový náklad na kulturu 803 037 Kč, z toho 

z veřejných zdrojů 381 800 Kč (granty od MHMP a městských 

částí P4 a P8).

Pravidelný kulturní 

program v našich 

kavárnách

Prezentace 

v médiích

Osvětové akce 

a kampaně 108 odehraných koncertů

 24 výstav

 17 filmových projekcí

 86 dalších kulturních, komunitních 

  a osvětových akcí

ČARODĚJNICE PANKRÁC 2019 #BEZNALEPEK

I malá kavárna jako je Café Na půl cesty umí velké věci! 

V dubnu se opět konal open-air festival, kde vystoupily známé 

kapely a pankráckou pláň zaplnilo až 5 000 návštěvníků! 

Osvětovou kampaní #beznalepek, která vznikla ve spolupráci 

s Fotonautem, jsme poukázali na nesmyslnost stereotypního 

nahlížení na lidi. Obavy z nálepkování mohou být i důvodem, 

proč lidé, kteří se potýkají s psychickými problémy, nevyhledají 

odbornou pomoc – nechtějí dostat nálepku „blázen“. Vyzvali 

jsme veřejnost, ať nehází lidi do jednoho pytle, každý máme 

přeci svůj jedinečný životní příběh.

Prezentace, workshopy 

na festivalech a dalších 

veřejných akcích
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ŽIVÉ KNIHY – ANEB NESUĎ KNIHU PODLE OBALU

Zažili jste čtení knihy, kdy jste v dění a komunikujete 

přímo s autorem? Sdílení příběhů je považováno za jeden 

z nejefektivnějších destigmatizačních projektů. Na větších 

akcích jsme poprvé představili koncept „živých knih“. Místo 

knih si mohli návštěvníci „zapůjčit“ čas člověka, který má 

zkušenost s duševním onemocněním a vyslechnout si jeho 

příběh. Čtenář, tedy posluchač, se může ptát na to, 

co ho zajímá.

ČISTÁ DUŠE – SMYSLUPLNÁ KÁVA A KAMPAŇ  

„UDĚLEJ KROK 4“

Přibližujeme veřejnosti příběhy lidí s duševním 

onemocněním, a ukazujeme, že i oni mají své sny a přání, 

chtějí se v životě posunout. Někdo připravuje výstavu, jiný 

plánuje jít na kurz a předávat své znalosti dále. Zákazníci 

podniků, které se do projektu zapojují, mohli i letos našim 

„hrdinům“ pomoci koupí „Smyslu“. Díky sbírce mohou pak 

účastníci vykročit k naplnění důležitých životních kroků. 

Nově běžela kampaň i online na darujme.cz. Podpořeni byli  

4 hlavní účastníci i náhradníci. 

www.cistaduse.cz

OSOBY BLÍZKÉ A ABSOLVENTI

Projekt měl dva cíle. Jednak zvýšit informovanost rodin 

a blízkých osob, a zapojit je tak do zotavovacího procesu 

člověka se zkušeností s duševním onemocněním. Jednak 

propojit lidi, kteří prošli tréninkem v kavárnách Green Doors, 

s těmi, kteří jsou aktuálně v programu. Uspořádali jsme 

Komunitní odpoledne pro klienty a jejich blízké v Café Na půl 

cesty. V. kolona sezvala do kavárny absolventy programu, aby 

mohli sdílet své zkušenosti. Nově jsme vytvořili pravidelné 

skupinové rodinné poradenství, které jsme obohatili o několik 

setkání s externími odborníky z oblasti péče o duševní zdraví.

20 LET V. KOLONY

#CHODIMEVTOMSPOLU

Není mnoho kaváren, které se mohou pyšnit tím, že jsou 

tu už 20 let. My už takové máme dvě – Café Na půl cesty 

a Kolonu, která jubileum oslavila letos. „KOLONNÍ DENÍK“ 

shrnul její historii a nechyběl ani dort a koncert. Jedinečnou 

cestu zdravotní a komunitní péče, kterou od roku 1999 

prošlapáváme společně s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, 

jsme oslavili symbolicky – limitovanou edicí ponožek 

#chodimevtomspolu.

SVĚTOVÝ DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

V Café Na půl cesty otevřeli téma, které vzbuzuje mnoho 

emocí – prostřednictvím diskuse, výstavy a koncertu 

návštěvníkům přiblížili zkušenosti lidí, kteří přišli o blízkého 

člověka, jenž si vzal život.

V Kavce si hosté smlsli na jedinečném, duševní pohodu 

podporujícím menu.

A V. kolona oslavila své dvacetiny jedinečným živým 

vysíláním Radia Wave, ve kterém se sešli pacienti-klienti, 

terapeuti a ředitelé PN Bohnice a Green Doors!

Stáže pro studenty 

VŠ a poradenství pro 

odbornou veřejnost 

a zaměstnavatele

Databáze

komunitních služeb 

dks.greendoors.cz
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797
lidí využilo naše 

sociální služby

10 495
hodin jsme poskytovali 

služby našim klientům

337
dní v roce jsme 

poskytovali pracovní 

trénink

38
let byl průměrný 

věk účastníků 

tréninku

85
lidí s duševním 

 onemocněním se zapojilo 

do tréninku pracovních 

dovedností

Lidé, kteří k nám přijdou, si většinou chtějí vyzkoušet 

pracovní zátěž, zvyknout si na pracovní režim, naučit se nové 

věci, případně poznat své limity. Spolu s tím, jak se postupně 

učí, daří se jim lépe zvládat stres a zažívají pracovní úspěchy, 

se jim zároveň navrací také ztracené sebevědomí. To vše 

dohromady pomáhá v procesu úzdravy. 

K NAŠIM / VAŠIM SLUŽBÁM



12 13

SLUŽBA • Sociální rehabilitace

IDENTIFIKÁTOR • 5453074

PRACOVNÍ ÚVAZKY • 7,8

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

CAFÉ NA PŮL CESTY, KAFÉČKO, PŮLKA 

Zařadit Café Na půl cesty lze jen těžko. Lidé, co k nám 

zavítají, nás označují za kavárnu, bar, kiosek nebo klub, 

místo pro rodiny i pro punkery. Jmenují nás svéráznou 

kavárnou s osobitým personálem, rájem alternativního 

požitkářství, poetickou oázou mezi mrakodrapy a bijícím srdcem 

komunity.* A někteří ani netuší, že na druhé straně baru 

trénují lidé se zkušeností s duševním onemocněním své 

dovednosti, hledají naději, podporu a sebedůvěru. 

A vidí nás jako místo, kde se nikdo nemusí stydět za to, jaký je. 

A my jsme na ně pyšní. A je nám ctí je na cestě zotavením 

doprovodit alespoň Na půl cesty.** 

* Zdroj: recenze Google / ** Zdroj: klienti CNPC

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA 

CAFÉ NA PŮL CESTY
ZA ZÁBAVOU NA PŮL CESTY

I v roce 2019 jsme se snažili dostát pověsti pankráckého 

centra kulturního dění* a dychtivě jsme pro naše 

návštěvníky pořádali koncerty různých žánrů, hudební 

večery pro kolemjdoucí muzikanty, bazárky a Swapy, 

anglické a španělské konverzace, přednášky pro seniory, 

osvětové besedy, divadelní a zábavná odpoledne pro děti 

i pro dospělé a samozřejmě výstavy (nejen) autorů se 

zkušeností s duševním onemocněním. Většina akcí otevírala 

lidskoprávní témata a přibližovala našim návštěvníkům život 

s duševním onemocněním. Největší kulturní akcí se staly 

tradiční Čarodějnice, které navštívilo více než pět tisíc lidí.

I přes širokou nabídku limonád všeho druhu bylo 

nejpopulárnějším nápojem pivo, kterého se prodalo více než 

110 000 půllitrů. U dětí pak vyhrával preclík, jehož se snědlo 

přes 13 tisíc kusů. Populární novinkou se staly poctivé 

veganské sendviče.

ZA LIDMI NA PŮL CESTY

Zapojili jsme se do akce #kafesbabi, která podporuje 

mezigenerační setkávání. Hostili jsme stážisty, exkurze 

i návštěvy pracovníků a klientů jiných služeb. Propojovali 

jsme naše klienty a brigádníky. Společně jsme pracovali 

na směnách i grilovali. Součástí tréninku se stali i naši 

peer konzultanti, kteří se s klienty seznamovali (nejen) na 

směnách. Zorganizovali jsme komunitní odpoledne pro blízké 

lidí s duševním onemocněním. A celý rok jsme pracovali 

na tom, aby naše služba poskytovala kvalitní trénink 

a na míru ušitou podporu pro každého našeho klienta.

     VÝSLEDKY

 108 lidí s duševním onemocněním s námi bylo   

  v kontaktu

 38 lidí s duševním onemocněním nastoupilo   

  do tréninku pracovních dovedností

 31 pracovalo na pozici barman/ka

 7  pracovalo v úklidové dílně

 3 861  hodin přímé péče

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 

Ministerstvo kultury, AD ROOM, s. r. o. (FOTONAUT), Frajer, FANonline.cz, Kino Aero, Kytary.cz, Radio Wave, Radio 1, Plzeňský 

Prazdroj, a. s., Pražské služby, a. s., Tchibo, Trask Solutions, a. s. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI • A DOMA, z. s., Baobab, z. s., 

Jennifer Byres, Dotcom.cz, s. r. o., Radoslav Kocich, poradna Luctus, Projekt SPOLU Praha

     KULTURA • CELKEM 181 AKCÍ

 97 koncertů hudebních kapel ze všech světadílů

 16 uměleckých výstav, včetně autorů se zkušeností  

  s duševním onemocněním

 18  komunitních akcí

 7  dětských divadel

 11  veganských komunitních večeří

 32  dalších akcí (autorská čtení, benefiční akce apod.)

  

CELKOVÝ NÁKLAD NA SLUŽBU 4 753 686 KČ,  

Z TOHO 4 078 333 KČ VEŘEJNÉ ZDROJE.
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OTEVŘENO OD ROKU 1999

Veliká okna, výhled do zahrady, pro někoho srdcová záležitost, 

pro každého originální prostor s jedinečnou atmosférou.* Místo 

potkávání u šálku kávy. Pro lidi zotavující se po duševním 

onemocnění je to „příprava na budoucnost“, dostávají tady 

nejen příležitost vrátit se k práci a zase si věřit, ale nachází 

zde i porozumění a možnost být součástí komunity. Odnáší 

si odsud „pocit nezávislosti, naději na život, poznání, jak 

reagují na zátěž, možnost něco se naučit a získat sebedůvěru 

v gastronomickém oboru.“ ** Pomyslná i skutečná zeď mezi 

různými světy se v kavárně boří.

* Zdroj: recenze Google / ** Zdroj: klienti V. kolony

JSME TU UŽ 20 LET!

To nemůže zůstat bez povšimnutí, a tak se letošní rok nesl 

v duchu oslav. Jako dárek jsme si nadělili nový nábytek 

a oprášili jsme ten starý. Kolona změnila tvář a zákazníci 

posedávají v pohodlných křesílkách. Nově se u nás může 

platit i kartou! Komu naše kavárna přirostla k srdci, může si 

pořídit i tričko, tašku, kšiltovku či ponožky s motivy kavárny.

Prohrabali jsme naše foto archivy, zavzpomínali a udělali 

„retro“ výstavu. Výstavy u nás běží stejně jako koncerty 

a filmové projekce po celý rok, letos jsme se navíc zaměřili 

na přednášky a besedy. Otevřeli jsme veřejnou šatní skříň 

a uspořádali bazárky s oblečením.

Léto začalo tradiční akcí pro celou rodinu Kolonní hrátky. 

K prázdninám u nás patří i letní kino. Připojili jsme se 

k Babímu létu a připravili interaktivní Babí hru.

Na podzim jsme slavili Světový den duševního zdraví, vysílali 

jsme živě z kavárny speciál pořadu Diagnóza F Radia Wave, 

poslechli skvělý koncert a sfoukli svíčky na Kolonním dortu. 

V kavárně se také potkali absolventi tréninku, připravili jsme 

workshopy pro studenty i odborníky. Ke konci roku se nám 

podařilo zahájit rekonstrukci interiéru. Ladíme a zjemňujeme 

barvy – výraznou červenou kdysi vystřídala oranžová. 

Hádejte, jaký odstín zvolí Kolona tentokrát?

    VÝSLEDKY

 135  lidí s duševním onemocněním s námi bylo   

  v kontaktu

 34 lidí s duševním onemocněním se zapojilo do   

  tréninku pracovních dovedností

 20 uživatelů nastoupilo do tréninku během   

  hospitalizace v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 3 591 hodin přímé péče

    KULTURA • CELKEM 71 AKCÍ

 11 koncertů

 15 filmových projekcí 

 7 výstav

 12 workshopů bubnování

 9 přednášek a diskuzí

 6 komunitních akcí

 11 dalších akcí (autorská čtení, divadla atd.)

 

PROJEKT PODPOŘILI • Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Ministerstvo kultury, PN Bohnice, Divadlo Za plotem, Atlas Copco, 

s. r. o., Barvy laky Hostivař, a. s., Caffé Forte, s. r. o., Miloš Křeček KK, s. r. o., Radio Wave, We are Ferdinand, s. r. o.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI • Luboš Chlad, Katka Kozáková, Štěpán Lohr, Adéla Myšičková, Adéla Paulík Lichková, 

Marie Palasová, Vojtěch Polák, Pavel Rada, PEER Klub, Zuzana Zatrochová, Food not bombs, hudební skupina Kalle, Oprášeno

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA 

V. KOLONA

SLUŽBA • Sociální rehabilitace

IDENTIFIKÁTOR • 5907117

PRACOVNÍ ÚVAZKY • 6,75

ADRESA

Tréninková kavárna V. kolona

areál Psychiatrické nemocnice Bohnice,

budova Divadla Za plotem

Ústavní 249, 181 02 Praha 8

WWW.KLUBVKOLONA.CZ

WWW.FACEBOOK.COM/V.KOLONA

CELKOVÝ NÁKLAD NA SLUŽBU 3 828 947 KČ,  

Z TOHO 3 347 210 KČ VEŘEJNÉ ZDROJE.
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SLUŽBA • Sociální rehabilitace

IDENTIFIKÁTOR • 7210620

PRACOVNÍ ÚVAZKY • 2,75 ve službě a 4 v restauraci

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

Milujeme kvalitní jídlo, myslíme na jeho ekologickou a etickou 

stránku. Vaříme bez masa, chodí k nám i vegani, ale pochutnají 

si tu i „nevegetariáni“. Zákazníci oceňují pestrost jídel, vrací 

se k nám také za příjemnou obsluhou nebo na náš vyhlášený 

vegeburger.* A to vše se sociálním přesahem, který je pro nás 

prioritou. Věříme, že ve všech lidech je potenciál najít svoji 

nadějeplnou cestu a jít po ní za zotavením. Naše snahy dále 

směřují jak k destigmatizaci tématu duševního onemocnění, 

tak k vytvoření prostředí, kde se mluví o tématu duševního 

zdraví otevřeně a bez předsudků. / * Zdroj: recenze Google

TRÉNINKOVÁ 

RESTAURACE 

MLSNÁ KAVKA

CELKOVÝ NÁKLAD NA SLUŽBU 1 657 136 KČ,  

Z TOHO 1 464 000 KČ VEŘEJNÉ ZDROJE.

KAVKA ZŮSTÁVÁ MLSNÁ A ZABYDLUJE HNÍZDO

Náš dlouholetý kavčí tým roztáhl na začátku roku křídla 

a popoletěl na své životní cestě zase o kus dál. Celý rok jsme 

se snažili kavčí hnízdo znovu zabydlovat. Nováčci přilétali 

a zase odlétali, rekordně dlouho jsme hledali kuchaře.

I přes velké personální změny se nám podařilo udržovat chod 

služby. Klienty v pracovním tréninku si pod svá křídla vzal nově 

vedoucí služby. Zvládli jsme to vše i za pomoci našich stálic – 

číšníka Ládi, kuchařů Jirky a Ljubi, která v Kavce začínala jako 

pomocná síla v kuchyni a za pomoci svého kolegy se dostala 

až na pozici hlavní kuchařky směny.

Ani zákazníci nepřišli zkrátka. Vnesli jsme do menu spoustu 

novinek a podle sezóny jsme upravovali naši nabídku, aby 

si zákazníci vždy pochutnali na jídle z čerstvých surovin. 

Ke konci roku jsme se pustili do zvelebování hnízda, se kterým 

máme velké plány. Ruku k dílu přiložili i architekti a designéři.

     VÝSLEDKY

 45 lidí s duševním onemocněním využilo službu

 13 lidí s duševním onemocněním nastoupilo   

  do tréninku pracovních dovedností v restauraci

 1 285 hodin přímé péče

PROJEKT PODPOŘILI • Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 8, Ekumenická akademie Praha 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI • Michal Dolejš, Soňa Juríková, Tereza Soubustová, Jan Válek, 180 Degrees Consulting Prague 

(Monika Besedová, František Kosař, Jan Stuchlík, Iveta Tučková)

„Mám dobrý pocit z toho, 

že v Mlsné kavce společně s ostatními 

můžu vytvářet výborné jídlo a nabízet ho lidem. 

Za ty dva roky jsem tu poznal skvělé a zapálené 

lidi. Učím se spolupracovat a vzájemně si 

pomáhat. Učím se překonávat překážky, které jsem 

předtím překonat nedokázal. V budoucnu bych 

chtěl pracovat v podobném prostředí, tak proto 

se snažím vylepšovat a přihlásil jsem se do kurzu 

vaření.“ Tomáš prošel tréninkem pracovních 

dovedností, byl na pozici pomocný 

kuchař, občas pracoval 

i jako číšník.
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SLUŽBA • Sociální rehabilitace

IDENTIFIKÁTOR • 7931396

POČET ÚVAZKŮ • 3,95

ADRESA

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8 – Karlín

PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – stáže u spřátelených 

zaměstnavatelů

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – individuální a komplexní 

podpora při hledání zaměstnání

PROGRAM OSOBNÍHO ROZVOJE – peer konzultace, 

kariérové poradenství, Trénink kognitivních funkcí mozku, 

kurz Porozumění duševní nemoci, počítačové kurzy, kurz 

relaxací Mindfulness

PODPŮRNÉ SKUPINY – Podpůrná skupina pro lidi se 

zkušeností s duševním onemocněním, Podpůrná skupina 

pro lidi se zkušeností s psychózou, Podpůrná skupina pro lidi 

prožívající samotu

CO NÁS VYSTIHUJE?

Pestrost – jsme rozmanitý tým a nabízíme rozmanité služby, 

aby si každý u nás našel to své. Fungujeme jako rozcestník 

nejen mezi službami Green Doors. Pomůžeme nasměrovat, 

spolupracujeme i s jinými organizacemi a zaměstnavateli 

v Praze. Snažíme se klientům zprostředkovat další služby 

a aktivity, které mohou využít na své cestě k zotavení. 

Součástí týmu jsou i peer konzultanti, tedy pracovníci 

s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Zaměřujeme 

se především na oblast práce, jdeme do hloubky, umíme ji 

u každého podrobně zmapovat. Třešničkou je skvělá dopravní 

dostupnost. Procházkou přes park jste u nás za pár minut.

ZAČLEŇOVÁNÍ 

NA TRH PRÁCE

„Podporujeme člověka s duševním 

onemocněním při jeho cestě 

k zotavení. Podporujeme ho při 

získávání i upevňování pracovních 

a sociálních dovedností, usnadňujeme 

cestu na trh práce.“

CELKOVÝ NÁKLAD NA SLUŽBU 2 245 167 KČ,  

Z TOHO 2 182 721 KČ VEŘEJNÉ ZDROJE. 

NEJSTE (NEJSME) NA TO SAMI

„Možnost sdílení problémů, snaha o boj se sociální fobií, 

příjemná společnost milých lidí.“ Důvodů, proč chodit na 

podpůrné skupiny, uvádí klienti více. Někdo je samotář, jiný 

chce řešit spíše zkušenosti s psychózou…

Nabídku podpůrných skupin jsme v tomto roce rozšířili 

a provází jimi i peer konzultanti. Pokračujeme v trénování 

mozku, jako jedna z mála organizací pro lidi se zkušeností 

s duševním onemocněním nabízíme skupinové i individuální 

procvičování paměti, soustředění, abstraktního myšlení atd.

V novém programu Kariérového poradenství se zaměřujeme 

na klientovy silné stránky, zájmy a osobnost tak, aby si 

vybral zaměstnání, které ho bude bavit a bude mu sedět. 

Nastartovali jsme program přechodného zaměstnávání 

a v souvislosti s tím také „zodpovědně“ posnídali se 

zaměstnavateli, se kterými spolupracujeme.

     VÝSLEDKY

 353 lidí s duševním onemocněním využilo službu

  1 597  hodin přímé péče (z toho v terénu 216 hodin a ambulantně 1 381 hodin)

PROJEKT 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, 

MÚZO Praha, s. r. o., Pro-motion, s. r. o. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI • Michal a Mirka Veselkovi a dobrovolníci z organizace 

Spolu, Moderní sebeobrana Praha, Zuzana Čiháková – Psychoseznamka

SPŘÁTELENÍ ZAMĚSTNAVATELÉ 

(spolupráce v rámci programu Přechodné zaměstnávání)

kavárna Dobrá trafika, Divadlo Dobeška, kavárna Potrvá, 

Pekárna Kabát, Kokoza 

SPOLUPRACUJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

(spolupráce v rámci programu Podporované zaměstnávání)

Fair & Bio obchod, Výkup Elektroodpadu – Vysočany, 

Zelenina Bavorovský, Burrito Loco, prostor 39, DOM Job 

Košára, Spolu – domácí péče, Envira, TamTamy, NUDZ

Díky dobrovolníkům si u nás klienti i zarelaxovali a odpočinuli 

na kurzu psychorelaxace – Mindfulness. A ti, co prošli 

skupinovými počítačovými kurzy, se nejen naučili něco 

o bezpečnosti na internetu, ale také obohatili své životopisy 

a získali nové dovednosti do další práce.
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OBZORY A OKRUHY SE ROZŠIŘUJÍ

Nejčastějším tématem zůstává, jak jde dohromady 

zkušenost s duševním onemocněním a práce, potažmo 

invalidní důchod. Zákony a nařízení se mění, a tak i my 

držíme s vývojem Odborného sociálního poradenství krok. 

Uvědomujeme si, že duševní onemocnění se netýká jen 

klientů samotných, ale i jejich blízkých. Nově jsme, právě pro 

ně, začali poradenství formou podpůrných skupin. Snažíme 

se ošetřit i jejich potřeby tak, že jim nabízíme prostor pro 

sdílení zkušeností a získávání informací. Úspěšné byly 

zejména speciální setkání s odborníky z řad odborné 

veřejnosti, zabývající se tématem duševního zdraví.

CO NÁS VYSTIHUJE?

Jsme tu pro každého, na poradnu se obrací nejen lidé 

s duševním onemocněním, ale také jejich blízcí a přátelé. 

Umíme nasměrovat, máme přehled, kontakty a spolupracujeme 

s dalšími organizacemi. Ve dvou se to lépe táhne, takže na 

úřady nemusí jít naši klienti sami, rádi je vždy doprovodíme. 

Lidé, kteří se na nás obrací, oceňují naši flexibilitu časovou 

i místní, můžeme se setkat u nás v kanceláři nebo i venku 

u kávy. Nemáme žádné pořadníky, konzultaci tíživé situace 

poskytujeme do týdne, často i za kratší dobu. Šetříme 

stromy, proto se naše sociální poradna obejde bez zbytečné 

administrativy.

     VÝSLEDKY

 156 lidí využilo poradenství

 161 hodin sociálního poradenství (z toho 56 hodin   

   v terénu, 132 hodin ambulantně)

PROJEKT PODPOŘILI • Magistrát hl. m. Prahy, Albi Česká 

republika, a. s. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI • Olga Hrušková 

(Centrum psychosociálních služeb odd. 4 PN Bohnice), 

Jan Lorenc, Tereza Pokorná (CDZ Praha 9)

SOCIÁLNÍ 

PORADNA

SLUŽBA • Odborné sociální poradenství

IDENTIFIKÁTOR • 4470858

POČET ÚVAZKŮ • 0,95

ADRESA

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8 – Karlín

CELKOVÝ NÁKLAD NA SLUŽBU 304 506 KČ,  

Z TOHO 219 000 KČ VEŘEJNÉ ZDROJE.
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Láďa do Green Doors poprvé zavítal před 11 lety. Prošel 

tréninkem v V. koloně a v Mlsné kavce, kde se mu později 

podařilo dostat zaměstnání a již několik let tam pracuje 

jako číšník. Poprosili jsme ho, aby na svou cestu od klienta 

k zaměstnanci zavzpomínal.

O V. koloně mi řekla jedna pacientka, když jsem byl 

v Bohnicích. Léčil jsem se opakovaně, měl jsem za sebou 

sebepoškozování, a potřeboval jsem začít znovu důvěřovat 

sobě a okolí. Od rehabilitace jsem čekal, že prací zapomenu 

na své úzkosti.

Na svůj první den si pamatuji. Přišel jsem na zkušební směnu, 

kde mě přivítala vedoucí služby Evička. Byla velmi milá a sálal 

z ní klid, který jsem ten den potřeboval. Na směně pak vládla 

pohoda a práce se mi líbila. Měl jsem pocit, že sem patřím.

Jsem člověk, který o sobě pochybuje, ale během rehabilitace 

jsem měl velikou podporu od terapeutů a kolegů. Díky nim 

jsem si začal věřit. Můj život před rehabilitací a Kavkou nebyl 

jednoduchý, pracoval jsem dlouho v továrně a v logistice, 

snažil jsem se vyrovnat s nemocí. Až potom jsem zjistil, 

že práce v gastronomii je pro mě to pravé.

Kdy přesně jsem přešel z Kolony do Mlsné kavky, už si 

nevybavuji. Ale přeměna z klienta na zaměstnance byla velký 

skok. Chvíli jsem měl pocit, že nepatřím ani do jedné skupiny, 

VLAK DO STANICE ÚZDRAVA

cítil jsem se sám a ohrožený pocitem, že to nezvládnu. 

Naštěstí jsem se na změnu připravoval se svým patronem 

a to pomohlo.

O to větší pocit odpovědnosti teď cítím k ostatním lidem 

v rehabilitaci, kteří do Mlsné kavky přicházejí. Starám se 

o to, aby viděli, že jsou součástí týmu. A učím je barmanské 

a číšnické dovednosti. Svou zkušenost s nimi ale nesdílím. 

Nerad bych nevhodně nahrazoval práci Peer konzultanta.

Já se se svou diagnózou naučil žít, léky beru pouze večer. 

V Kavce je myslím zdravý pracovní stres, který dobře zvládám, 

hlavně díky soukromému životu. Občas si jen musím dávat 

pozor na to, abych si nebral věci osobně.

Lidem, kteří se vstupem do rehabilitace váhají, doporučuji: 

neváhejte, protože je to to nejlepší, co pro sebe můžete 

udělat. Je to dobrý start do normálního života. To nejlepší, 

co dostanete, je opora… pocit, že jste ještě pro společnost 

potřební a že v ní máte své místo.
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Vznik o. s. Green Doors

Otevření tréninkové  
restaurace Mlsná kavka 

Ukončení provozu Klubu 
v Jelení 

Zahájení aktivity Job setkání

Otevření Klubu V. kolona  
(2. tréninková kavárna)

Spolupracující externí 
psychiatři součástí týmů

Mezinárodní spolupráce 
s norskou partnerskou 
organizací AVRE 

Vznik nové vizuální identity 
a spuštění nového webu

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

Zisk Národní psychiatrické 
ceny Vondráčkovy nadace

Vznik osvětového projektu 
Čistá duše ve spolupráci 
s firmou Albi

2. místo v mezinárodní 
soutěži Lilly Schizophrenia 
Reintegration Awards

Zavedení pozice Peer 
konzultant

Norský projekt

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

1993

2010

1999

2016

1997

2013

1998

2015

ČTVRT STOLETÍ ZA NÁMI 

ANEB HISTORIE

Otevření Klubu v Jelení  
(3. tréninková kavárna)

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

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

Spuštění programu 
Podporované zaměstnávání

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

Vytvoření Sociální poradny 
v Psychiatrické nemocnici 
Bohnice

2000

2017 20192018

20052002 2004

Green Doors je 25 let
Kampaň #NAHLAVU

V. kolona slaví 20 let 
#chodimevtomspolu
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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. Zuzana Říšská

MANAŽERKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Mgr. Martina Semerádová 

FUNDRAISING

Ing. Kateřina Cmuntová

MARKETING A PR

Bc. Ivona Inostroza Hradcová

Mgr. Františka Dynková

IT

Andreas Dumalas 

VEDOUCÍ KANCELÁŘE

Ing. Lenka Hanibalová 

Bc. Lucie Čechurová

CAFÉ NA PŮL CESTY

Mgr. Helena Čechová – vedoucí sociální služby 

Lucie Breburdová, Bc. Kateřina Devátá, 

Mgr. Zuzana Fillingerová, Mgr. Erika Fockeová, 

Mgr. Lucie Hanzlová, Ondřej Chabera, 

Mgr. Zuzana Petráchová, Mgr. Jana Votípková

V. KOLONA

Petra Boháčová, DiS. – vedoucí sociální služby

Adéla Myšičková, Ing. Hana Pištorová, DiS., 

Bc. Magdaléna Poláková, Mgr. Filip Řádek, Barbora 

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

MLSNÁ KAVKA

Mgr. Zuzana Tonhauser – vedoucí sociální služby

Mgr. Gabriela Dorazilová, Ladislav Ďurač, 

Nikola Puková, DiS., Jiří Zámorský

SOCIÁLNÍ PORADNA A ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

Bc. Jaroslav Neuvirt – vedoucí sociální služby                                                                                                   

Jan Beneš, Milena Boublíková, Bc. et Bc. Martina Dvořáčková, 

Bc. Kateřina Cabishová, Daniela Kalousková, DiS., 

Mgr. Michaela Kralertová, František Šuranský

OSVĚTA, KULTURA, PRODUKCE, PROPAGACE

Ing. Vít Havlíček, Pavla Hradcová, Jonáš Hrubín, 

Bc. Klára Luprichová, DiS., Pavel Nezval, Tadeáš Polák, 

David Slezák, Bc. Michal Tejmar, Milan Trachta, 

BcA. et Bc. Hynek Trojánek, Bc. Martin Vigner, Radek Wollmann

SPOLUPRACUJÍCÍ PSYCHIATŘI

MUDr. Tereza Ehrenbergerová, MUDr. Jan Lorenc, 

MUDr. Peter Marko 

V roce 2019 a do konce března 2020 s námi také pracovali:

Tereza Čepková, Dis., Lucie Hadová, Jakub Holubkov, 

Bc. Antonie Chrástecká, Ing. Silvie Karbanová, Tomáš Karpaš, 

Anita Kovářová, Mgr. Petr Krbec, Bc. Anna Kutilová, Mgr. Lucia 

Majerská, Bc. Jana Minaříková, Bc. Michaela Miřátská, DiS., 

Barbora Mrázová, Mgr. Petra Pípalová, Mgr. Dagmar Solnářová, 

Bc. Pavla Zoja Šilhavá, Bc. Monika Šťastná Kohoutová, 

Bronislav Vagenknecht, Pavel Vít

LIDÉ V GREEN DOORS K 30. 3. 2020
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ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2019 DĚKUJEME TĚMTO STÁTNÍM, KRAJSKÝM A OBECNÍM ÚŘADŮM

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

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

Evropská unie
Evropský sociální fond

Pisco Café

NEŠLO BY TO BEZ 

ANEB PODĚKOVÁNÍ Oceňujeme

spolupráci s našimi partnery, 

díky jejichž podpoře 

a sponzorským darům můžeme 

naplňovat naše poslání.INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ

Veronika Benešová (Oprášeno)

Monika Besedová (180 Degrees Consulting Prague)

Jennifer Byres

Miroslav Čech

Zuzana Čiháková (Psychoseznamka)

Michal Dolejš

Ondřej Fučík (Prague College)

Zdena Hegrlíková s rodinou

Olga Hrušková (Centrum psychosociálních služeb 

odd. 4 PN Bohnice)

Soňa Juríková

Bohunka Kachlická (Oprášeno)

Jaroslava Král Tomšů

Radoslav Kocich

František Kosař (180 Degrees Consulting Prague)

Kateřina Kozáková

Štěpán Lohr

Jan Lorenc

Matěj Malecha

Adéla Myšičková

Ingrid Němečková

Adéla Paulík Lichková (Radio Wave)

Marie Palasová

Vojtěch Polák

Tereza Pokorná (CDZ Praha 9)

Pavel Rada

Jan Samec

Tereza Soubustová

Andrea Studihradová

Jan Stuchlík (180 Degrees Consulting Prague)

Iveta Tučková (180 Degrees Consulting Prague)

Jan Šíd

Zuzana Škodová

Jan Válek

Zuzana Zatrochová

Lukáš Žďárský

Michal a Mirka Veselkovi a dobrovolníci (SPOLU Praha)

volejbalisté z Beach Help Cupu

tým z Prázdninové školy Lipnice

A DOMA z. s

Baobab, z. s.

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

(Krizové oddělení – multidisciplinární tým, Medkova)

Food not bombs

Luctus poradna

Kalle

Moderní sebeobrana Praha

Peer klub

přispěvatelé přes portál Darujme.cz

přispěvatelé pro projekt Smysluplná káva a Čistá duše

členové Klubu přátel Green Doors
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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

IDENTIFIKAČNÍ DATA

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 – GREEN DOORS, Z. Ú.

 

TEXT

Jan Beneš, Myroslava Bubela, Helena Čechová, 

Ivona Inostroza Hradcová, Daniela Kalousková, 

Michaela Kralertová, Jaroslav Neuvirt, Zuzana Říšská, 

Martina Semerádová, Monika Šťastná Kohoutová, 

Zuzana Tonhauser, Hynek Trojánek

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Pavla Hradcová

FOTOGRAFIE
Štěpán Lohr, Stanislav Milata, Vojtěch Polák, David Vereš, 

Cristian del Risco, Martin Vigner, Petr Zewlakk Vrabec, 

archiv Green Doors

STYLISTIKA A KOREKTURA 
Matěj Malecha




