
Pomáháme lidem s duševním onemocněním 

najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. 

Provázíme je a podporujeme v různých fázích 

zotavení. Boříme předsudky. Dáváme jim šanci 

vyzkoušet 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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http://https://www.greendoors.cz/cs/homepage/
http://https://www.facebook.com/greendoors
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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 nevíme ani 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 
a 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.

Kde je zakopán pes  
aneb Společenský problém
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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.

O zotavení a péči

„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

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. 

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 studenty VŠ a poradenství pro odbornou 
veřejnost a zaměstnavatele, komunikujeme téma v médiích.

Spolupráce

Podílíme se na veřejné diskusi o koncepci psychiatrické péče v ČR. Spolu s ostatními 
státními i nestátními orgány a organizacemi se podílíme na vytváření komplexního systému 
péče o lidi s duševním onemocněním. Spolupracujeme s externisty z řad psychiatrů, 
supervizorů a konzultantů. Nezapomínáme ani na rodinu a nejbližší okolí našich klientů. 

Dveře otevřené  
aneb Naše řešení

Jsme členy: 
→ AsociAce komunitních služeb
→  PlAtformy Pro trAnsformAci  

systému Péče o lidi s duševním  
onemocněním

→ PrAhy duševní
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Kavárny a restaurace samy o sobě fungují jako 
destigmatizační projekt – staví mosty, dláždí cesty, 
kombinují zdánlivě nespojitelné, integrují, co je 
„vyoutované“. A kultura k tomu u nás neodmyslitelně 
patří. Duševní zdraví je součástí celkové pohody. 
Proto o něm mluvíme a proto chceme, aby se běžná 
populace uměla o své duševní zdraví postarat.

celkem jsme PořádAli 123 Akcí.
do 55 z nich se Aktivně zAPojili i lidé  
s duševním onemocněním v roli umělců. 

v roce 2020 byl celkový náklAd  
nA kulturu 336 131 Kč,  
z toho z veřejných zdrojů 315 000 Kč  
(MAGISTRÁT HL. M. PRAHY,  
MINISTERSTVO KULTURY, MČ PRAHA 4).

Držme se kultury

→ Velké osvětové akce a kampaně

→  Stáže pro studenty VŠ a poradenství  

pro odbornou veřejnost a zaměstnavatele

→ Prezentace v médiích

→  Prezentace, workshopy na festivalech  

a dalších veřejných akcích

123
55

Duševní zdraví pro každého! To bylo heslem letošního 
ročníku Světového dne duševního zdraví, který 
reagoval na psychicky náročnou situaci v souvislosti 
s celosvětovou pandemií. V rámci speciálního 
hudebního programu, který jsme uspořádali v parku  
Na Pankráci,  vystoupili Michal Horák, Petr Vydra,  
Jana Rychterová a Generation Jam.

Držme se! — aneb udržme si duševní pohodu  

i v těžkých dobách

9
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Dá se spojit mecheche a osvěta? LOKÁLNÍ LOK 
byla neformální akce, která se konala v parku u Café 
Na půl cesty. Akce vznikla ve spolupráci s dalšími 
neziskovými organizacemi a přinesla návštěvníkům 
spoustu novinek ze služeb pečujících o duševní zdraví 
(nejen) na Praze 4.

Lokální lok

Přibližujeme veřejnosti příběhy lidí s duševním 
onemocněním a ukazujeme, že i oni mají své sny 
a přání, chtějí se v životě posunout. Zákazníci podniků, 
které se do projektu zapojují, mohli i letos našim 
„hrdinům“ pomoct koupí „Smyslu“. Díky sbírce mohou 
pak účastníci vykročit k naplnění důležitých životních 
kroků. Podpořeni byli 4 hlavní účastníci. 

www.cistAduse.cz

Smysluplná káva a kampaň „Udělej krok 5“

Zažili jste čtení knihy, kdy jste v dění a komunikujete 
přímo s autorem? Sdílení příběhů je považováno 
za jeden z nejeefektivnějších destigmatizačních 
projektů. Místo knih si můžete „zapůjčit“ čas člověka, 
který má zkušenost s duševním onemocněním a sdílí 
svůj příběh. 

V roce 2020 byly Živé knihy:

→ na filmovém festivalu NAHLAVU

→  na Střeleckém ostrově na oslavě 30 let 

komunitních služeb v oblasti duševního 

zdraví

Cyklus besed s odborníky pro širokou veřejnost 
na téma duševního zdraví organizované a vedené 
našemi pracovními terapeutkami, které chtějí 
rozpoutat diskuzi a nabídnout prostor na dotazy. 

V roce 2020 jsme uspořádali 3 akce  

ve spolupráci s Prostorem39.

Živé knihy —  

aneb nesuď knihu  

podle obalu

Prostor na duši

11

http://www.cistaduse.cz/minule-rocniky/rocnik-2020
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Lidé, kteří k nám přijdou, si většinou chtějí vyzkoušet pracovní zátěž, zvyknout si na 
pracovní režim, naučit se nové věci, případně poznat své limity. Zároveň se jim navrací 
ztracené sebevědomí s tím, jak se postupně učí, jak lépe zvládají stres a zažívají pracovní 
úspěchy. To vše dohromady pomáhá v procesu úzdravy.   

K našim / vašim službám

649   72   8 604   38   352                                                    
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lidí s duševním onemocněním se zAPojilo  

do tréninku PrAcovních dovedností 

hodin jsme PoskytovAli služby nAšim klientům

let byl Průměrný věk účAstníků tréninku

dnů bylA Průměrná dobA tréninku PrAcovních dovedností

Poslední listopadový týden byl věnován osvětové online 
kampani zaměřené na psychohygienu. V rámci týdenní 
výzvy jsme na sociálních sítích představili postupně 
7 tipů, jak se každý z nás může starat o svou duševní 
pohodu. V rámci této kampaně se v Café Na půl cesty 
uskutečnil také online koncert Václava Havelky III. 

Smysluplný týden #namouduši

https://www.youtube.com/watch?v=EQc2x9TpOBY&ab_channel=GreenDoorsv=EQc2x9TpOBY&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=EQc2x9TpOBY&ab_channel=GreenDoors
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Otevřeno od roku 1997

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 své dovednosti lidé 
se zkušeností s duševním onemocněním, kteří 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

Café Na půl cesty  
kurz adaptace

Rok 2020 bychom mohli nazvat „Kurzem adaptace“. Během tohoto celoročního 
intenzivního výcviku jsme společně s klienty trénovali mnoho praktických dovedností 
jako třeba určování priorit, které se vzájemně vylučují, improvizace na proměnlivé 
zadání, konstruktivní reakce na nekonstruktivní nařízení, asertivní vyjednávání 
na téma „pivo s sebou“ či plánování bez jasných vyhlídek. Vyzkoušeli jsme si také 
nové role – měnič otevírací doby, počítač lidí v podniku, měřič rozestupů, dezinfikátor, 
aktualizátor nových vládních opatření a kontrolór pravidel. 
Celý tento kurz měl nakonec i nečekaně příznivý vliv na týmovou soudržnost. 
Naslouchali jsme si, společně hledali řešení v krizových situacích a zajímali se jeden 
o druhého. Naši klienti zvládli absolvovat trénink pracovních a sociálních dovedností 
v podmínkách celosvětové pandemie naprosto ukázkově a díky nim a našim 
zákazníkům se nám podařilo udržet službu i samotnou kavárnu nad vodou.

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5453074

Pracovní úvazky: 8

Adresa:

Tréninková kavárna 

Café Na půl cesty

park Na Pankráci

140 00 Praha 4

11 510 fAnoušků  
nA fAcebooku

celkový náklAd nA službu 5 246 618 Kč,
z toho 5 055 631 Kč veřejné zdroje 
(MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MČ PRAHA 4). 

hodin přímé péče celKem

a Kcí c e lK
em

3 532

90
 40 koncertů hudebních kAPel ze všech světAdílů

 8  uměleckých výstAv, včetně Autorů se zkušeností  
 s duševním onemocněním

 16 komunitních Akcí 

 8 dětských divAdel

 9 vegAnských komunitních večeří

 49 dAlších Akcí (Autorská čtení, benefiční Akce APod.)

 109 lidí s duševním onemocněním s námi bylo v kontAktu

 32  lidí s duševním onemocněním nAstouPilo do tréninku  
 PrAcovních dovedností

 →  dvojnásobně stouPl Prodej kávy  
 (zvyšuje hlAdinu oxytocinu v krvi)

 →  Pětinásobně stouPl Prodej svAřeného  
 vínA k domácímu užití

https://www.youtube.com/watch?v=DIvADhqoY0E&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=DIvADhqoY0E&ab_channel=GreenDoors
https://www.facebook.com/cafenapulcesty
https://www.greendoors.cz/cs/projekty/cafe-na-pul-cesty/
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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.

V. kolona  
každé ráno znovu na start

Rok 2020 nám připomněl, jaké to je žít s omezením. S omezením, které jsme si 
nevybrali a které je přesto intimní součástí našeho života. V roce 2020 jsme tak 
zažívali část toho, v čem naši klienti žijí neustále, totiž stále se měnící podmínky. 
Jsou pro nás inspirací; stejně jako oni se každé ráno znovu stavíme na start, znovu 
vymýšlíme, jak se adaptovat a jak naši službu modifikovat.
Loňský rok nás naučil flexibilitě, pokoře, kreativitě, naučil nás nevzdávat se.  
Budeme na něj vzpomínat jako na rok, který nás přiměl se zamyslet nad tím 
podstatným, o co v naší práci jde, naučil nás osekat to na dřeň a v recyklované 
podobě nabízet dál.
Jsme tu pro klienty s duševním onemocněním, kteří se rozhodli bojovat, kteří v sobě 
našli odvahu se se svým údělem popasovat a postavit se mu čelem. Pokaždé, když za 
námi jdou, se překonávají. A přesto do toho jdou s odhodláním, posíleni společenstvím, 
které tvoříme.

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 5907117

Pracovní úvazky: 6,65

Adresa:

Tréninková kavárna V. kolona

areál Psychiatrické 

nemocnice Bohnice,

budova Divadla Za plotem

Ústavní 249, 181 02 Praha 8

 4 filmové Projekce 

 5 výstAv

 3 hudební PrezentAce

 2 Přednášky A diskuze

 4 komunitní Akce

 1 Autorské čtení

 98 lidí s duševním onemocněním s námi bylo v kontAktu

 27  lidí s duševním onemocněním se zAPojilo do tréninku 
  PrAcovních dovedností

 11 lidí nAstouPilo do tréninku během hosPitAlizAce  
  v PsychiAtrické nemocnici bohnice

celkový náklAd nA službu 4 266 520 Kč,
z toho 4 191 381 Kč veřejné zdroje 
(MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MČ PRAHA 8). 

hodin přímé péče celKem

a Kcí c elK
em

2 618

19

2 590 fAnoušků  
nA fAcebooku

https://www.youtube.com/watch?v=4EReB8musJM&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=4EReB8musJM&ab_channel=GreenDoors
https://www.facebook.com/v.kolona
https://www.greendoors.cz/cs/projekty/klub-v-kolona/
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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 cestu a jít 
si svojí naděje plnou cestou 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.

Mlsná kavka  
udrželi jsme se

Tato doba nám připomněla motto, že „člověk hodně vydrží, pokud ví, kam jde“.  
Mluví totiž za všechny frustrace, nejistoty a změny, které s sebou rok covidu  
do Kavky přinesl. Okolní svět sice zpomalil, ztišil se a ulice Karlína se vylidnily,  
ale my jsme věděli, že musíme zrychlit, akceptovat situaci a vymyslet, jak sociální 
rehabilitaci udržet v chodu dál, což byla v tomto roce ultimátní výzva. Stále jsme 
měli na paměti lidi s touhou po zotavení, s cílem pracovat na sobě, rehabilitovat 
se. Navzdory všem klackům pod nohama gastro provozu se nám dařilo improvizovat 
a trénink udržet v chodu, a to i v době, kdy byla restaurace uzavřena. Teď už věříme 
v lepší zítřky a návrat zákazníků na naše láskyplné vegovegan jídlo se sociálním 
přesahem. Veliký vděk patří všem – jak Kavčímu týmu, tak našim věrným zákazníkům.
Drželi jsme se a udrželi jsme se.

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 7210620

Pracovní úvazky: 2,80  

ve službě a 3 v restauraci

Adresa kanceláře:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8

Adresa restaurace:

Tréninková restaurace  

Mlsná kavka

Sokolovská 29/327

186 00 Praha 8

 45 lidí s duševním onemocněním využilo službu

 13 lidí s duševním onemocněním nAstouPilo do tréninku 
  PrAcovních dovedností v restAurAci

celkový náklAd nA službu 1 946 549 Kč,
z toho 1 903 363 Kč veřejné zdroje 
(MAGISTRÁT HL. M. PRAHY). 

hodin přímé péče celKem

1 090

5 305 fAnoušků  
nA fAcebooku

https://www.youtube.com/watch?v=GKEQ8Pygifg&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=GKEQ8Pygifg&ab_channel=GreenDoors
https://www.facebook.com/mlsnakavka
https://www.greendoors.cz/cs/projekty/mlsna-kavka/
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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 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.

Komplexní příprava na práci

→ pomoc s hledáním a udržením práce
→ kariérní poradenství
→ sepsání životopisu a motivačního dopisu
→ příprava na pohovor
→ nácvik pracovních dovedností
→ doprovod do zaměstnání, asistence při zaučování

Začleňování na trh práce 
s ničím dopředu nepočítat

Rok 2020 nám mnoho věcí odepřel, ale také nás jich spoustu naučil. Často jsme museli 
improvizovat a to se nám bude do budoucna hodit. Náš tým se naučil především 
s ničím dopředu nepočítat, plánovat ze dne na den a rychle reagovat na neustálé 
změny. Díky omezením jsme začali využívat všechny možné alternativní prostory pro 
setkávání. Třeba virtuální svět, který má sice své výhody (např. poradování v pyžamu 
na gauči), ale i nevýhody. Uvědomili jsme si, jak důležitý je pro nás osobní kontakt 
s klienty a že bychom o něj do budoucna určitě nechtěli přijít. Více jsme pro schůzky 
využívali terén. Pravidelně jsme se tedy setkávali třeba v parku a objevovali s klienty 
krásná zákoutí našeho města. Stejně tak jsme si mohli potvrdit význam skupinových 
aktivit. Už se moc těšíme, až u nás budeme moci klienty opět ve velkém přivítat 
a znovu rozproudit energii v nyní trochu podřimujícím Karlíně.

Služba: 

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 7931396

Pracovní úvazky: 3,95  

Adresa:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8

Spolupracující 
zaměstnavatelé:  
Divadlo Dobeška 

Active Colour 

Hračkotéka 

Dobrá trafika

celkový náklAd nA službu 2 699 033 Kč,
z toho 2 667 648 Kč veřejné zdroje 
(MAGISTRÁT HL. M. PRAHY). 
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žilo službu

1 238

258

Kurzy a další aktivity

→ umění pohovoru
→ trénink mozku
→ podpůrné skupiny
→ peer konzultace
→ další nepravidelné kurzy

https://www.youtube.com/watch?v=nXErlmaUT4s&ab_channel=GreenDoors
https://www.youtube.com/watch?v=nXErlmaUT4s&ab_channel=GreenDoors
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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 obracejí, 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.

...možná ještě lepší

Vladimír v minulosti psychicky onemocněl a byl několikrát hospitalizován. „Přestal jsem už chápat svět tak, 
jak je. Spíš jsem si ho v hlavě vytvářel sám,“ vzpomíná. Následně pro něj byl těžký návrat do života, zejména 
na pracovní trh. Jak mu pomohla naše tréninková restaurace Mlsná kavka?

www.hAtefree.cz 

Sociální poradna Příběh
Člověk se vrátí do původní formy...

Služba: 

Odborné sociální poradenství

Identifikátor: 4470858

Pracovní úvazky: 0,55  

Adresa:

Křižíkova 76/61

186 00 Praha 8

celkový náklAd nA službu 301 771 Kč,
z toho 241 000 Kč veřejné zdroje  
(MAGISTRÁT HL. M. PRAHY). 

hodin sociálního poradenství (z toho 29,5 h
o

din v terén
u)

lid í v yužilo p
o

r
a

denství
126 139

http://www.hatefree.cz 
https://www.facebook.com/watch/?v=769667463812565
https://www.facebook.com/watch/?v=769667463812565
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Hlavní partneři:
Albi Česká republika, a. s.
Eyedea Recognition, s. r. o.
PRODIMO, s. r. o.

Dále děkujeme: 
22 pravidelným individuálním dárcům
přispěvatelům přes portál Darujme.cz
přispěvatelům pro projekt  
Smysluplná káva

A jmenovitě:

Antonín a Andrea Kokešovi 
Veronika Krysta
Matěj Malecha
Andrea Studihradová
Jan Šíd 
Zuzana Škodová
Vladimír Škultéty
Štefan Chuchut
Patrik Veltruský

Nešlo by to bez  
aneb Poděkování

Partneři:
Accenture
Antonínovo pekařství
Atlas Copco s. r. o.
Euforie
Café Jericho s. r. o.
Pivo Frajer
KOIA KOIA! s. r. o.
Kybernaut
Kytky od Pepy
LMC s. r. o.
Nadace ČEZ
Nadace pojišťovny Kooperativa
Národní Muzeum
PN Bohnice
Portál s. r. o.
Přízeň
Stone house s. r. o.
Tiskárna Daniel
Trask solutions a. s.
180 Degrees Consulting Prague
Mgr. Stanislav Trčka – Notář v Kolíně

Oceňujeme spolupráci s našimi partnery, díky jejichž podpoře  

a sponzorským darům můžeme naplňovat naše poslání.

Za finanční podporu v roce 2020 děkujeme  

těmto státním, krajským a obecním úřadům:
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Čtvrt století za námi 
aneb Historie

2020
Co se vám vybaví, když se řekne rok 2020?  
Asi odpověď znáte. 

O spoustu věcí jsme přišli, doba práci v gastru nepřeje – 
tržby klesly, kultura se omezila, kontakty jsou virtuální. 
Zároveň jsme pochopili, o co přijít nechceme. Máme 
skvělé kolegy, na které se denně těšíme, se kterými 
máme vzájemnou důvěru. Jsme vynalézaví v poskytování 
služeb individuálně. Hodnoty organizace jsme schopni 
držet i v krizovém a omezeném režimu. Umíme překvapit 
sami sebe, ve snaze klientům pomoct umíme být hodně 
kreativní a rehabilitaci dělat na míru. Pořád se chytáme 
nových výzev a hledáme cesty, jak věci řešit.  

1993
Vznik o. s. Green Doors

2010
Otevření tréninkové 
restaurace Mlsná kavka
Ukončení provozu  
Klubu v Jelení

1999
Otevření Klubu V. kolona  
(2. tréninková kavárna)

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

2019
V. kolona oslavila 20 let 
#chodimevtomspolu

2000
Otevření Klubu v Jelení  
(3. tréninková kavárna)
Organizovány stáže pro 
odborníky z východní Evropy 
(East to East, CRPDZ)

2018
Green Doors je 25 let
Kampaň #NAHLAVU

2004
Vytvoření Sociální poradny 
v Psychiatrické nemocnici 
Bohnice

2005—2006
Spuštění programu 
Podporované zaměstnávání

2002—2003
Green Doors zvoleno 
modelovým pracovištěm 
(projekt Modul Sites, Open 
Society Institut) – mezinárodní 
spolupráce

1997
Otevření Café Na půl cesty 
(1. tréninková kavárna v ČR)
Národní psychiatrická cena 
Vondráčkovy nadace

2015
Zavedení pozice  
Peer konzultant
Transformace organizace  
z občanského sdružení  
na Green Doors, z. ú.
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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
Tel.: 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 

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. Hana Solařová

Marketing a PR:

Bc. Ivona Inostroza Hradcová

Manažerka lidských zdrojů:

Ing. Tereza Ščerbová

Lidé v Green Doors 
k 31. 3. 2021

IT: 

Andreas Dumalas 

Vedoucí kanceláře:

Ing. Lenka Hanibalová 
Bc. Lucie Čechurová

Café Na půl cesty:

Mgr. Helena Čechová — vedoucí sociální služby 
Mgr. Zuzana Fillingerová, Mgr. Lucie Hanzlová,  
Mgr. Petra Kašparová, Lena Pavlasová, DiS.,  
Mgr. Zuzana Petráchová, Jakub Štefek, DiS.,  
Tereza Turková, Mgr. Jana Votípková

V. kolona:

Ing. Silvie Jeřábková, MSc. — vedoucí sociální služby
Adéla Myšičková, Ing. Hana Pištorová, DiS.,  
Bc. Magdaléna Poláková, Mgr. Filip Řádek,  
Barbora Šustíková, DiS., BcA. et Bc. Hynek Trojánek, 
Mgr. David Vála

Mlsná kavka:

Mgr. Zuzana Tonhauser — vedoucí sociální služby
Mgr. Gabriela Dorazilová, Ladislav Ďurač,  
Martin Kubový, Renata Pěchoučková,  
Světlana Sokačová

Sociální poradna  

a Začleňování na trh práce:

Bc. Petr Krása — vedoucí sociální služby                                                                                                  
Jan Beneš, Milena Boublíková,  
Bc. et Bc. Martina Dvořáčková,  
Bc. Kateřina Cabishová, Daniela Kalousková, DiS., 
Mgr. Michaela Kralertová, Jakub Marek, DiS., 
František Šuranský, Mgr. Eliška Švecová

Osvěta, kultura, produkce, propagace:

Jan Berka, Ing. Vít Havlíček, BcA. Pavla Hradcová, 
Jonáš Hrubín, Bc. Klára Luprichová, DiS.,  
Pavel Nezval, Tadeáš Polák, David Slezák,  
BcA. et Bc. Hynek Trojánek, Bc. Martin Vigner

Spolupracující psychiatři:

MUDr. Tereza Ehrenbergerová, MUDr. Jan Lorenc, 
MUDr. Peter Marko, MUDr. Andrea Slováková

V roce 2020 a do konce března 2021  

s námi také pracovali:

Petra Boháčová, DiS., Lucie Breburdová,  
Ing. Kateřina Cmuntová, Bc. Kateřina Devátá,  
Mgr. Františka Dynková, Mgr. Erika Fockeová,  
Mgr. Lucie Hanzalová, Ondřej Chabera,  
Bc. Jaroslav Neuvirt, Petr Procházka, Nikola Puková, 
Mgr. Martina Semerádová, Jiřina Šimková, DiS.,  
Bc. Michal Tejmar, Jiří Zámorský
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v roce 2020 dosáhlA celková částkA  
všech finAnčních i nefinAnčních dArů  
hodnoty 679 836 Kč. 
MIMO TO jSME VYbRALI 15 070 KČ  
NA dObROVOLNéM VSTUPNéM

→ Firemní dary 371 182 Kč
→ Individuální dárci 201 964 Kč
→ SMYSLUPLNÁ KÁVA + UDĚLEJ KROK 66 390 Kč
→ Projekt KELÍMKY 36 700 Kč
→ Nefinanční dary 3 600 Kč

Fundraising
Vážíme si podpory partnerů  
a spřátelených organizací.

679 836 Kč

371 182 Kč

201 964 Kč

66 390 Kč

36 700 Kč

3 600 Kč



»

«

Překonali jsme rekord v prodeji Smyslů za jediný den!  
Na Giving Tuesday se prodalo 700 Smyslů!

Udělej Krok

V letošní kampani Udělej Krok jsme vybrali 43 194 Kč  
z cílových 79 950 Kč, v rámci které byli podpořeni 
všichni 4 účastníci. Malý rozdíl doplnil náš věrný 
sponzor firma Albi. Virtuální káva se mohla  
nakupovat i online.

Dej si kávu v parku, má to smysl

Každá fronta má svůj konec, má to smysl

Usměj se přes roušku, má to smysl

Káva + Smysl (15 Kč) = Smysluplná káva

Kelímky

Vrácený zálohovaný kelímek v Café Na půl cesty věnují 
zákazníci na podporu rehabilitačních služeb Green 
Doors. V průběhu roku se nám tímto benefičním 
způsobem vrátilo 734 kelímků v hodnotě 50 Kč,  
což dělá celkem 36 700 Kč!

Vstupenky „NA NIC“

30. dubna jsme chtěli, stejně jako každý rok, uspořádat 
Čarodějnice u Café Na půl cesty. Dlouholetou tradici 
nám ovšem přerušila pandemie, akce byla zrušena. 
Zapojili jsme se do iniciativy Vstupenka na NIC 2020 
a naši fanoušci nás mohli podpořit. Místo skvělých 
koncertů – prázdné virtuální pódium. Prodalo se  
celkem 52 “vstupenek” v celkové hodnotě  
14 270 Kč – děkujeme!

Občas přijdou chvíle, kdy duši trápí křeče

a čím dýl hledáš smysl, tím míň ho věci maj

žádný velký cíle, život ti neuteče

zaneprázdnit mysl, v kavárně je fajn

https://www.youtube.com/watch?v=g5003kL0ixU
https://www.youtube.com/watch?v=g5003kL0ixU


Rozvaha v tisících Kč

AKTIVA STAV K 1. 1. 2020 STAV K 31. 12. 2020

DlouhoDobý majetek celkem 565 502
DlouhoDobý nehmotný majetek celkem 5 5
Drobný DlouhoDobý nehmotný majetek 5 5
DlouhoDobý hmotný majetek celkem 4 142 4 142
Stavby 2 710 2 710
hmotné movité věci a jejich Soubory 1 265 1 265
Drobný DlouhoDobý hmotný majetek 167 167
oprávky k DlouhoDobému majetku celkem -3 582 -3 645
Drobnému DlouhoDobému nehmotnému majetku -5 -5
Stavbám -2 264 -2 300
SamoStatným hmotným movitým věcem a Souborům hmotných movitých věcí -1 147 -1 173
Drobnému DlouhoDobému hmotnému majetku -166 -167
krátkoDobý majetek celkem 5 206 4 956
Zásoby celkem 542 305
Zboží na SklaDě a v proDejnách 542 305
pohleDávky celkem 803 927
oDběratelé 5 4
poSkytnuté provoZní Zálohy 500 388
oStatní pohleDávky 8 4
Daň Z příjmu 45 0
Daň Z přiDané hoDnoty 0 27
nároky na Dotace a oSt. Zúčt. Se Státním roZpočtem 220 110
jiné pohleDávky 25 223
DohaDné účty aktivní 0 171
krátkoDobý finanční majetek celkem 3 829 3 699
peněžní proStřeDky v poklaDně 206 298
ceniny 42 27
peněžní proStřeDky na účtech 3 581 3 374
jiná aktiva celkem 32 25
náklaDy příštích obDobí 32 25
aKtiva celKem 5 771 5 458

PASIVA STAV K 1. 1. 2020 STAV K 31. 12. 2020

vlastní ZDroje celkem 3 785 3 100
jmění celkem 514 478
vlaStní jmění 514 478
výsleDek hospoDaření celkem 3 271 2 622
Účet hospoDářského výsleDku 0 -649
hoSpoDářSký výSleDek ve Schvalovacím říZení -602 0
neroZDělený ZiSk, neuhraZená Ztráta minulých let 3 873 3 271
ciZí ZDroje 1 986 2 358
krátkoDobé ZávaZky celkem 1 766 2 148
DoDavatelé 63 6
ZaměStnanci 859 1 125
ZávaZky k inSt. Soc. ZabeZpečení a ZDrav. poj. 389 624
oStatní přímé Daně 115 203
Daň Z přiDané hoDnoty 54 0
jiné ZávaZky 33 61
DohaDné účty paSivní 253 129
jiná pasiva celkem 220 210
výnoSy příštích obDobí 220 210
pasiva celKem 5 771 5 458

Přehled  
finAnčních zdroJů  

57 % Veřejné zdroje 14 713 875 Kč
40 % Vlastní zdroje 10 290 889 Kč
3 % Fundraising 679 835 Kč

57 %40 %3 %



36 %

19 %

2 %

30 %

13 %

Poměr  
náKladů činnosti 

56 % Sociální služby 14 460 491 Kč
43 % Vedlejší činnost 11 095 000 Kč
1 % Kultura 336 000 Kč

náklAdy 
sociálních služeb 

36 % Café na půl cesty 5 246 618 Kč
30 % V. Kolona 4 266 520 Kč
19 % Začleňování na trh práce 2 699 033 Kč
13 % Mlsná kavka 1 946 549 Kč
2 % Sociální poradna 301 771 Kč
celkem  14 460 491 Kč

56 % 43 % 1 %

Výkaz zisku a ztrát v tisících Kč
 HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

 ČINNOST ČINNOST

NÁKLADY 15 239 11 095 26 334

spotřebované nákupy a nakupované služby 2 900 6 030 8 930
Spotřeba materiálu, energie a oStatních neSklaDovatelných DoDávek 825 597 1 422
proDané Zboží 0 4 413 4 413
opravy a uDržování 416 188 604
ceStovné 1 0 1
náklaDy na repreZentaci 17 0 17
oStatní Služby 1 641 832 2 473
osobní náklaDy 12 254 4 455 16 709
mZDové náklaDy 9 271 3 916 13 187
Zákonné Sociální pojištění 2 929 532 3 461
Zákonné Sociální náklaDy 51 7 58
oStatní Sociální náklaDy 3 0 3
Daně a poplatky 0 3 3
Daně a poplatky 0 3 3
ostatní náklaDy 43 580 623
Smluvní pokuty a úroky Z proDlení, oStatní pokuty a penále 0 51 51
manka a škoDy 0 10 10
jiné oStatní náklaDy 43 519 562
oDpisy, proDaný majetek, tvorba Za použití reZerv a opravných položek 36 27 63
oDpiSy DlouhoDobého majetku 36 27 63
poskytnuté příspěvky 6 0 6
poSkytnuté členSké příSpěvky a příSpěvky Zúčtované meZi org. Složkami 6 0 6
náKlady celKem 15 239 11 095 26 334

 HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

 ČINNOST ČINNOST

VÝNOSY 15 186 10 499 25 685

provoZní Dotace 14 491 0 14 491
Provozní dotAce 14 491 0 14 491
přijaté příspěvky 680 0 680
přijaté příSpěvky (Dary) 680 0 680
tržby Za vlastní výkony a Za Zboží 15 10 076 10 091
tržby zA vlAstní výkony A zA zboží 15 10 076 10 091
ostatní výnosy 0 423 423
jiné oStatní výnoSy 0 423 423
výnosy celKem 15 186 10 499 25 685

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM -53 -596 -649

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ -53 -596 -649



Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky ústavu 
Green Doors z.ú.  (dále také „Ústav“) sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní 
závěrky k 31.12.2020, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Ústavu jsou uvedeny v bodě I. 
přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu Green Doors z.ú. 
k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Zpráva nezávislého auditora
Pro správní radu, statutární  
a dozorčí orgán ústavu Green Doors z.ú.

se sídlem:  Pujmanové 1219/8 
Praha 4 – Krč 
140 00

IČ: 601 64 221
Příjemce zprávy:  správní rada, statutární  

a dozorčí orgán ústavu 

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech 
a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 
auditora za audit účetní závěrky. 

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 
přijatým Komorou auditorů České republiky jsem 
na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám 
se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
mého výroku.

Ostatní informace 

uvedené ve výroční 

zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) 
zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora.  
Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Ústavu. 

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím 
nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení 
se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu 
s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce 
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve 
všech významných (materiálních) ohledech vypracovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu 
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokáži 
posoudit, uvádím, že ostatní informace, které popisují 
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) 

ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní 
informace byly vypracovány v souladu s právními 
předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků 
a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují 
významné (materiální) věcné nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) 
věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost 

statutárního orgánu  

a dozorčí rady za  

účetní závěrku

Statutární orgán Ústavu odpovídá za sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový 
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán 
Ústavu povinen posoudit, zda je Ústav schopen 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 



v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení 
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než 
tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá 
dozorčí rada.

Odpovědnost auditora  

za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou 
a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. 

Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně 
není zárukou, že audit provedený v souladu s výše 
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní 
závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. 

Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo 
chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze 
reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé 
účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými 
předpisy je mojí povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je mojí povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 
nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abych na jejich základě mohl 
vyjádřit výrok. 

Riziko, že neodhalím významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu,  
je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Ústavu 
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na 
účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, 
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti statutární orgán uvedl v příloze 
účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem 
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 
z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdu k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 

Moje závěry týkající se schopnosti Ústavu nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem 

získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav ztratí 
schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní 
závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat statutární orgán mimo 
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu 
učinila, včetně zjištěných významných nedostatků  
ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Pavlína Turková Koutníková 

Evidenční číslo auditora 2386

Datum zprávy auditora
26. května 2021
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