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Vážení příznivci a přátelé DUHY,
milí kolegové, všichni v DUZE,
toto úvodní slovo a tvorba výroční zprávy za rok 2019
vzniká v době, kdy zažíváme jedno z nejtěžších období
v DUZE. Máme hodnotit a shrnout rok 2019, 27. rok existence DUHY, podělit se s vámi o naše úspěchy, radosti,
ale i starosti tohoto roku, ale zároveň nelze nezmínit,
co právě nyní prožíváme. V minulých letech, kdy jsme
zažívali problémy s financemi, kdy hrozil konec naší
organizace, kdy jsme bojovali za práva lidí s mentálním znevýhodněním, bořili mýty o lidech, kterým poskytujeme služby, a hájili jejich právo na rozhodování
o vlastním životě, nikoho z nás nenapadlo, že budeme
s našimi klienty v izolaci, abychom ochránili jejich zdraví
či život. Již dva měsíce žijeme s našimi klienty každodenní život v rouškách, hygienických opatřeních, při organizaci služeb v jednotlivých bytech, shánění ochranných pomůcek, snažíme se přitom vytvářet pozitivní
atmosféru a neklesat na mysli. Zachvátilo nás jediné
slovo a s ním už navždy spojená zástava každodenní
rutiny a koloběhu práce, volného času, společenství
lidí. Slovo COVID-19, slovo KORONAVIRUS. Příští rok, až
budeme touto dobou psát výroční zprávu za rok 2020,
budeme moci naše zkušenosti vyhodnotit, budeme
vědět, co pomohlo, co se podařilo, nebo co jsme měli
udělat jinak. Budeme mít zkušenost, jak žít v nouzovém
stavu, jaká pravidla nastavit v době pandemie, zkrátka
budeme už připraveni.
V tuto chvíli bych ráda poděkovala všem, kteří s obrovským nasazením, potlačením vlastních obav o sebe
a své zdraví, byli s našimi klienty v izolaci, snažili se je
zabavit a přenášet na ně dobrou náladu, ale hlavně
s chladnou hlavou řešit důležité životní potřeby. Zároveň

děkuji všem vedoucím, administrativním a provozním
pracovníkům za jejich zázemí a ochotu zařídit kdykoli
cokoli. A samozřejmě všem, kteří pro nás sháněli roušky,
dezinfekci, veškeré vybavení. Ukázalo se, že naše práce
má smysl, ukázalo se, že umíme věci řešit bez emocí,
střízlivě a nespoléhat se, že to někdo vyřeší za nás.
Následně se s vámi ráda podělím o naše úspěchy roku
2019. Z pohledu historie Společnosti DUHA to byl rok
tvořivý, zaměřený na kreativní činnosti, rok osobních
setkávání s dárci Společnosti DUHA, rok společných
projektů na podporu naší organizace.
V Centru denních služeb se klienti měli možnost učit
každodenním domácím činnostem, získávat zkušenosti
z exkurzí, společných kulturních zážitků, vzdělávacích
klubů, výrobních a uměleckých činností. Oslavili jsme
10 let od otevření Galerie DUHOVKA, kde zároveň
vznikl nový projekt „Manufaktura“. Klienti, kteří se chtějí
realizovat v tvůrčí činnosti, se mohou do tohoto klubu
zapojit a zažívat pocit uplatnění při tvorbě, ale i prodeji
nových výrobků. Rozjela se výroba různých předmětů
využitím pro nás nové techniky, sítotisku. Velkou zásluhu na rozjezdu má koordinátorka Galerie DUHOVKA
Zuzana Gabriel, která svým kreativním přístupem dokázala motivovat klienty DUHOVKY k výrobě krásných
nových výrobků. Doufám, že nás čeká zajímavá inspirativní práce a rozvoj celé „Manufaktury“.
V Chráněném bydlení a Podpoře samostatného bydlení
jsme se snažili poskytovat kvalitní služby ve všech našich týmech. Jednotlivé týmy asistentů se stabilizovaly,
a i když se pracovníci v přímé práci s klienty budou vždy
měnit, celkově se nám dařilo spolupracovat se stálými
pracovníky. Neustále dbáme na posilování kompetencí

asistentů, na jejich reflexi vlastní práce, hledání hranice,
kdy přebíráme zodpovědnost za naše klienty a kdy je
necháváme zažívat pocit rozhodování ve svém životě.
Stále nám přibývá klientů v seniorském věku a naše
plány a vize jsou i jim neustále přizpůsobovány. Senioři
s mentálním znevýhodněním stojí stále v naší společnosti na okraji, nejsou pro ně odpovídající služby, a my
se snažíme je podporovat, aby mohli žít co nejlépe
podle svých představ.
Náš záměr prezentování se na veřejnosti a scházení se
s lidmi, kterým není život dospělých lidí s mentálním
znevýhodněním lhostejný, byl v tomto roce velmi bohatý na vzájemná setkání. Dlouhá léta máme zkušenost, že lidé nebo firmy, které nás podporují, nás znají
osobně, máme s nimi důvěrné vztahy, naše filozofie je
jim blízká. V naší výroční zprávě budete mít možnost
poznat všechny akce a setkání, která se během roku
uskutečnila.
Za prvotní myšlenku těchto potkávání děkujeme
Zuzaně Hoškové z divadla Jatka78, která nás přizvala
jako partnery k nádherné akci a představení profesionálních umělců s Downovým syndromem z Německa,
kteří svým pohybovým uměním v představení Wabi-Sabi naprosto strhli všechny diváky k obdivu jejich
umění. Naše prezentace spočívala ve výstavě obrazů
klientů DUHY, které rozzářily nádherný prostor divadla
Jatka78. Proběhla zde vernisáž a následně i komentovaná prohlídka, kde se diváci mohli dozvědět o tvoření
našich umělců. Tento kreativní prostor výjimečného
divadla Jatka78, kde je možné cokoli, korespondoval
s uměním našich klientů, kde je také možné cokoli.
Svět, který vidíme v obrazech našich umělců, je otevřený nám všem, kteří jej chceme vnímat. Může nás
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obohatit svým nadhledem, respektem, porozuměním.
Může nás potěšit, rozesmutnit nebo jen tak zastavit
v každodenním shonu.
V rámci vernisáže došlo k dalším milým setkáním s našimi příznivci, kteří nás také přizvali ke svým projektům.
Akce „Angličáky pro DUHU“ organizovaná Zuzanou
Kučerovou a Martinem Dolníčkem v CrossFit 140 00
South byla počátkem spolupráce se zapojením návštěvníků CrossFit i do podpory naší organizace. Během
dalšího setkání „Vzpírání pro DUHU“ se nám podařilo
vtáhnout do pohybové aktivity i naše klienty. Myšlenka
majitelů CrossFit 140 00 South otevřít prostor, kam dochází lidé posilovat, i ostatním, kteří žijí jiným způsobem
života, seznámit se navzájem, a tím své světy obohatit,
nám přišla úžasná a moc si jí ceníme.
Další krásná spolupráce vznikla se stylistkou Irenou
Vokrojovou, která již dvakrát pořádala Bazaarek, jehož
určitý výtěžek vždy náleží DUZE. Zde jsme se potkali
a navázali další přátelství s lidmi, kteří rozšířili řady našich podporovatelů. Například mateřská škola Beruška,
která při svém grilování prezentovala naši organizaci.
Všechny tyto akce spolu s „Novoročenkami, které pomáhají“ a již tradičním „Vínem pro DUHU“ jsme doplnili konceptem výstav v kavárnách, který jsme nazvali
„DUHA v obrazech“. Obrazy našich umělců tak mohly
potěšit návštěvníky kaváren a být tak součástí veřejného prostoru.

usilovat o propojení různých světů, životů a vzájemně
se obohacovat.
Naším novým cílem v roce 2019 bylo zapojení našich
klientů do řízení organizace. Vytvořili jsme koncept porad, kterých se účastní klienti našich služeb a mohou
tak v určitých fázích rozhodovat o dalším směřování
naší organizace. Praxe ukázala, že se dokážeme vzájemně vnímat, poslouchat se a přicházet s dobrými
nápady. Určitě budeme v takto nastavených poradách
pokračovat.
Pojďte se s námi potěšit fotografiemi z jednotlivých
setkání, ale i fotografiemi obrazů našich malířů, zavzpomínat na minulý rok a společně si popřát pevné zdraví,
dobrou mysl a ať to společně zvládneme.
Děkuji všem našim přátelům, příznivcům, dárcům za
podporu a čas, který s námi strávili. Velký dík patří našim asistentům, vedení a administrativnímu zázemí.
Naším krédem je vzájemná spolupráce, při které chceme zažívat radost a mít dobrý pocit z radostného života
našich klientů.

Autor: Radim Hostomský

Bohužel všechny tyto naše koncepty potkávání se
s lidmi a prolínání našich světů jsou v tuto chvíli zmrazeny, odloženy. Přišel čas se zastavit, zhodnotit, co se
povedlo, co můžeme vymyslet jinak. Vždy budeme
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KVALITA
JE NAŠE
PRIORITA
Bc. Michaela Chromá
manažerka kvality

Společnost DUHA jako dlouholetý poskytovatel sociálních služeb pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním klade velký důraz na profesionální, individuální
a vstřícný přístup k našim klientům.
Za nejpřínosnější v práci manažerky kvality považuji to,
že navštěvuji klienty a jsem přítomna při poskytování
asistencí. Mluvím s klienty i pracovníky a pozoruji průběh služby. Z těchto rozhovorů můžeme čerpat inspiraci pro další práci.
Významným krokem v druhé polovině roku bylo zapojení klientů Centra denních služeb (CDS) do porad
vedení společnosti. Věříme, že se projekt stane běžnou součástí systému naší práce a klienti budou moci
i v budoucnu vyjadřovat své názory, svěřit se se svými
problémy, ale i úspěchy, přicházet s podněty a předávat informace z porad ostatním.
Koncem roku se konala naše již tradiční interní akce
s názvem Dobrá praxe 2019, kde se mohli setkat pracovníci napříč všemi službami. Měli tak možnost ukázat
ostatním, co se při práci s klienty podařilo. V programu
vystoupila se svojí poutavou a dobře připravenou prezentací i klientka Podpory samostatného bydlení (PSB)
paní Dáša.

Autorka: Jiřina Zouzová

V roce 2019 jsme nezaháleli ani v oblasti zpracování
Standardů kvality, dalšího vzdělávání našich pracovníků
a podpory pravidelných supervizí.
V dalším roce budeme i nadále usilovat o kvalitu našich služeb, pozitivní a partnerský přístup k našim klientům a zvyšování kompetencí a profesionality našich
pracovníků.
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CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ
(CHB)
Mgr. Petra Innemanová, DiS.
vedoucí služby Chráněné bydlení

Posláním služby Chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v chráněných bytech v různých částech Prahy a podporovat
je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.
V minulém roce využila klientka, která potřebovala vyšší míru podpory, následnou službu v domově pro osoby
s mentálním znevýhodněním. Kapacita služby se tak
dočasně snížila z 31 klientů na 30.

Soustavně pracujeme na udržení stabilního týmu asistentů, koordinátorů a vedení. Dobrá parta, týmový duch,
naladění na stejnou vlnu, respektující přístup, vzájemná
podpora, to je současný tým Chráněného bydlení, který
nastavené poslání a cíle uvádí každý den v praxi. V uplynulém roce se nám podařilo udržet nižší míru fluktuace
a stavět tým na kvalitních a zapálených zaměstnancích.
Z toho máme všichni obrovskou radost!

Mnozí naši klienti za podpory asistentů během celého
roku věnovali velké úsilí, aby zvelebili své byty. Nakoupil se nový nábytek, proběhlo malování, byty „prokoukly“, klienti jsou šťastní. Průběžně tak zvyšujeme kvalitu jejich života. Klademe důraz na individuální přistup,
aby naše podpora vycházela z potřeb a přání klientů.
U mnoha z nich se podařilo dosáhnout většího osamostatnění, nalezení a udržení si zaměstnání. Daří se nám
klienty podporovat v aktivním trávení volného času (výlety, návštěvy rodin, společné oslavy narozenin, různé
zájmové aktivity apod.), při případném stěhování, v hledání práce i v navazování partnerských vztahů.
V příštím roce se budeme snažit získat bydlení pro paní
Miloslavu, aby mohla uplatnit nově nabyté znalosti
a vyzkoušet si bydlení s větším osamostatněním.
Úspěšně proběhlo stěhování paní Jiřin do jiného – jejich věku více vyhovujícího bytu, pan Pavel se pohybuje
i díky práci našich asistentů v daleko větší míře bez
invalidního vozíku, pan Milan se zotavil po zlomenině
nohy, může znovu navštěvovat Centrum denních služeb a chodit do práce.
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PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ
(PSB)
Mgr. Markéta Pelzová
vedoucí služby Podpora
samostatného bydlení

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je
pomáhat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí a ve vlastní domácnosti
zvládat nároky samostatného bydlení.
Každý klient přichází do služby s jiným očekáváním,
a tak zatímco u klientů mladšího věku nejčastěji zajišťujeme podporu v hledání a zvládání nároků zaměstnání, v navazování přátelských a partnerských vztahů
a v nácviku vhodné péče o domácnost, u klientů staršího věku se jedná častěji o pomoc se zajištěním zdravotní péče a vedením osobní dokumentace.
V roce 2019 naplnila služba PSB kapacitu do plného
počtu 17 klientů. S ohledem na vážné a perspektivní
zájemce se služba rozhodla během léta navýšit kapacitu na 18 klientů.

hu a plánování služeb. Služba navázala spolupráci se
specializovaným pracovištěm a řešením se nakonec
ukázalo využívání speciálně upraveného tabletu.
V příbězích našich klientů se odráží nejen potřeba zvládat nároky samostatného bydlení, ale také potřeba nalézat a prožívat kvalitní vztahy. Příběh paní Jitky a pana
Iva, manželského páru, ukazuje, že i lidé s mentálním
znevýhodněním touží po lásce a partnerském soužití.
Když se na začátku roku službě podařilo najít pro tento pár společné bydlení, podporovala je v získání jistoty v novém prostředí, zabydlování, nákupu vybavení
i zkrášlení jejich nového domova.
Pečlivě hlídáme kvalitu naší služby a snažíme se o její
rozvíjení v souladu se Standardy kvality. Celý tým PSB
ví, že pomáháme našim klientům žít tam, kde to mají
rádi, a dělat to, co je těší a má pro ně smysl.

Naše klienty podporujeme v péči o sebe, o svůj vzhled,
své zdraví, v nalézání činností a zájmů, které je baví
a těší. Jsme jim oporou v nalézání nových přátelství,
hledání partnerů, pracovních příležitostí nebo v situacích, které jsou nelehké a je potřeba hájit jejich zájmy.
Příkladem může být příběh paní Alice, která žije ve
společné domácnosti se svým tatínkem. S podporou
služby se Alice stará o chod domácnosti, učí se přebírat
povinnosti a činnosti, které dříve zastával její tatínek, učí
se však zároveň také odpočívat, najít si čas na návštěvu společenských akcí, galerie, na vycházku do přírody
nebo uspořádání oslavy narozenin.
Novou výzvou se v roce 2019 pro službu stalo přijetí klientky paní Dany. Dana trpí sluchovým znevýhodněním,
a tak služba i v tomto případě přemýšlela nad způsoby,
jak ji aktivně zapojit do rozhodovacích procesů, průbě-
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CENTRUM
DENNÍCH
SLUŽEB
(CDS)
Bc. Kateřina Rozkopalová
vedoucí Centra denních služeb
Zuzana Gabriel
koordinátorka Galerie DUHOVKA

14 | Společnost DUHA, z.ú.

Posláním služby je podporovat dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v jejich samostatnosti, v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života.
V roce 2019 docházelo do CDS, tedy do Galerie
DUHOVKA ve Vysočanech a Nové DUHY na Černém
Mostě, celkem 57 klientů.
V rámci výletů a všech externích akcí dáváme prostor
klientům, aby se zapojili do činností běžného života,
jako je nákup jízdenek, vyhledání dopravních spojů,
komunikace s běžnou společností, a klienti tak mohou
navázat nové sociální kontakty. Získávají také obecný
přehled o společnosti, mohou získat znalosti o historii,
zdraví apod.
Díky novému projektu „Manufaktura“, který odstartoval
na podzim 2019 v Galerii DUHOVKA ve Vysočanech,
klienti dostali skvělou příležitost k tvorbě nové série
drobných upomínkových dárků Společnosti DUHA.
Učili se tisknout na papír a plátno pomocí sítotisku
a zažehlovat na profesionálním tepelném lisu, vyrábět
náramky z přírodních minerálů, placky nebo mozaikové
květináčky s poselstvím.
Mohli se zapojit i do samotného chodu CDS při plánování a spolupráci v týmu, nákupu materiálu, evidenci
hotových výrobků i při komunikaci se zákazníky.

„Aspoň na chvíli můžu přestat přemýšlet
u některých věcí při práci. Je to pro mě
jednodušší, že tam děláme věci, který
nejsou pro mě tak náročný. Ze začátku,
než jsem si zvyknul na ten režim tam,
trošku mi to vadilo. Teď už je to dobrý,
člověk si musí zvyknout. V každém případě
mi to pomohlo být v jiném kolektivu, je to
dobrý, jsem rád, že tam chodím.“
Michal R.
„Ale jde to, pak jsem spokojená
a říkám to rodičům a celej deník mám
popsanej, co jsem dělala v práci.“
Soňa V.
„Mně to nevadí, to je moje práce, já to
beru. Víš jako to je můj nápad. Je to moje
šance, jako moje práce. To je můj názor.“
Zuzana S.
„Jo, líbí. Že se tam něco dělá.
Všichni musí mít nějakou práci. Si vyberu.
Já chci něco dělat, že někdo nechce,
ale já chci, mě to baví.“
Kateřina N.

Dospělí lidé s mentálním znevýhodněním mají vědomostní a tvůrčí potenciál. Mají zkušenosti i znalosti.
Díky „Manufaktuře“ je mohou uplatňovat, prohlubovat
a v chráněném prostředí trénovat dovednosti, koncentraci, úspěšné zvládnutí náročnějšího úkolu i to, že je
„normální“, když se něco nepodaří.
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16 | Společnost DUHA, z.ú.

Výroční zpráva 2019 | 17

ROK PLNÝ
OBRAZŮ
A AKCÍ DUHY

Vloni touto dobou při vzpomínce na předešlý rok mi
vyvstala hlavně naše nová identita. Teď už ji beru jako
samozřejmost, se kterou přišel elán a nadšení k organizaci i účasti na spoustě akcí, které v uplynulém roce
proběhly. Už teď je jasné, že rok plný setkávání se alespoň nějaký čas nezopakuje. I proto jsme se rozhodli
přiblížit život DUHY roku 2019 co nejvíce, vtáhnout vás
do děje, zavzpomínat na rok „PŘED“ velkou změnou

i s pomocí fotografií, možná i tak trochu rozptýlit případné obavy z toho, co bude „PO“… Ale hlavně společně se
potěšit.
Děkujeme dlouholetým podporovatelům DUHY
a skvělým fotografům Anně Dvořákové a Radomíru
Mervartovi za krásné fotografie z většiny našich akcí.

Ing. Věra Frühaufová
fundraising & PR
péče o dárce a podporovatele
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JATKA 78
Hned začátek roku byl ve znamení našeho nového
projektu „DUHA v obrazech“, ve kterém představujeme
umění našich malířů, a to nejen pod vedením arteterapeutů, ale i jejich volné tvorby. Jde tak o výstavu, která
celoročně putuje po kavárnách. První vernisáž proběhla
v březnu 2019 v krásných vzdušných prostorách divadla
Jatka78. Děkujeme Zuzaně Hoškové za nápad, Natálce
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CROSSFIT
Debnárové za propojení, Lukáši Lebedovi za skvělou
instalaci a řediteli Štěpánu Kubištovi za velkou vstřícnost a podporu tohoto nápadu – totiž propojit naše
výtvarno s divadelnictvím berlínského souboru Circus
Sonnenstich a nádherným představením Wabi-Sabi,
které ještě dlouho rezonovalo celou DUHOU.

A jak to často bývá, ze setkání na jedné akci vzešel
další nápad - pro změnu „sportovní“. Za propojení se
Zuzanou Kučerovou, tehdy ještě Závodnou, Martinem
Dolníčkem a celým týmem CrossFit 140 00 South
v Krči tentokrát děkujeme Michalu Brožovi. Hned
dvakrát v loňském roce tento tým nadšenců DUHU

nejen podpořil, ale pomohl zapojit jak nás – v akci
„Angličáky pro DUHU“, tak i naše klienty během
„Vzpírání pro DUHU“. Každé setkání mělo skvělou atmosféru, která lehce pohltí i ne tak vášnivé sportovce,
věřte mi…
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OBĚD S MALÍŘI
V dubnu jsme se jako každoročně setkali na společném
obědě s našimi malíři „Novoročenek, které pomáhají“,
arteterapeutkami Janou Trněnou a Radkou Toužimskou a v klidu zavzpomínali nejen na předešlý ročník
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10 LET GALERIE DUHOVKA
Novoročenek, ale probrali i vše ostatní, co se tak u oběda probírá. Velký dík patří manažerům a celému týmu
restaurace Pizza Coloseum Vysočany, kteří nás tak velkoryse pohostili.

A ve Vysočanech zůstaneme, protože tam se odehrála
i krásná oslava 10 let existence našeho Centra denních
služeb Galerie DUHOVKA. Pod taktovkou koordinátorky Zuzany Gabriel se peklo, zdobilo, povídalo, slavilo,

byly to krásné hned dvě oslavy s vynikajícím obřím
dortem – hotovým uměleckým dílem – jak jinak
v Galerii DUHOVKA…
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BAZAAREK PRO DUHU

MŠ BERUŠKA

Vážíme si i nově navázané, a už i po roce tak pevné
a stálé spolupráce se stylistkou Irenou Vokrojovou, jejíž
Bazaarek pro DUHU vždy stojí za návštěvu.
Zastavte se příště!

Milé bylo i červnové setkání DUHY s rodiči i dětmi v MŠ
Beruška v Čestlicích, které iniciovala její neúnavná ředitelka Jitka Tichá. Těší nás každá zvídavá otázka a zájem
o naši práci a naše klienty.

24 | Společnost DUHA, z.ú.

Výroční zpráva 2019 | 25

NF TESCO
Během projektu NF Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme navázali krásnou spolupráci s vedením HM
Tesco Nový Smíchov. Vstřícný ředitel Šimon Klučka
a operativní manažerka týmu Služby zákazníkům paní
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POUTNÍ CESTA
Světlana Ritterová nám už mnohokrát pomohli dodáním občerstvení na naše akce formou daru. Díky umístění ve výše uvedeném projektu jsme získali finanční
podporu 10 000 Kč, ale i nového věrného partnera.

V létě jsme drželi palce třem mladým poutníkům, kteří
se vydali pěšky z Prahy do Budapešti a celých 625 km
ušli i pro DUHU. Děkujeme Davidu Chytilovi za založení
Výzvy na Darujme.cz a souputníkům Filipu Miškaříkovi
a Matěji Krátkému za velkou podporu DUHY. Výzva přinesla 55 555 Kč od celkem 61 podporovatelů a fandů
pěších poutí i Společnosti DUHA. Děkujeme i za poutavé vyprávění během následného promítání v Centru
denních služeb Nová DUHA na Černém Mostě, kde

si ho užili ve velké míře i naši klienti. Na otázku pana
Jakuba „Jste věřící?“ myslím David ani my ostatní nezapomeneme. Pro velký zájem jsme promítání opakovali na konci roku v hotelu Jalta na Václavském náměstí,
které proběhlo díky velkorysosti generálního ředitele
Daniela Tylingera. Držíme palce poutníkům, ať se jim
podaří bez problémů dojít v další etapě až na řecký
Athos.
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DUHA V OBRAZECH
„DUHA v obrazech“ v září 2019 putovala do kavárny Alibi
v Dejvicích, kde jsme si vernisáž užili napříč DUHOU
i díky skvělé hudbě našeho věrného Honzy Bukovského,
tentokrát s Ondřejem Kuchařem v jednorázové formaci
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BEACH HELP CUP
CookBook i jejich hudebnímu doprovodu ke zpěvu nás
všech pod taktovkou našich klientů. Děkujeme Aničce
Táborské za propojení s Dianou Boss, vedoucí kavárny.
Byl to nádherný večer!

A jsme u „Beach Help Cup“, pro nás další nové charitativní akci, kdy týmy hráčů plážového volejbalu hrají
každý za jednu neziskovou organizaci. Ten „náš“, důvtipně pojmenovaný „Optický úkaz“, Josefa Kantára
a Kateřiny Kunešové vybojoval pro DUHU krásné
4. místo. Věřím, že i díky obrovské podpoře našich

klientů, kteří si to se všemi ostatními i navzdory občasnému dešti náramně užili. Třešničkou na dortu byla
pak odměna krásných 16 434 Kč a poukázka v hodnotě
1 000 Kč na zboží v obchodech Decathlon. Děkujeme
Romanu Muchovi a Hornomlýnské, o.p.s. za skvělou organizaci a pevně věříme, že příští ročník bude…
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SÍTOTISK V CDS

VINOBRANÍ

Podzim byl pro naše Centrum denních služeb Galerie
DUHOVKA ve znamení příprav a rozjezdu „Manufaktury“
včetně výroby pomocí sítotisku.

Na podzim jsme se opět zúčastnili i Vinobraní sv. Kláry v
Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji, kde naše Centrum
denních služeb už tradičně nabízelo různorodé výrobky
našich klientů. Počasí nám i všem návštěvníkům přálo,
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a my jsme se i touto akcí přenesli do doby vřelých kontaktů s našimi milými vinaři – podporovateli „Vína pro
DUHU“. Ale nepředbíhejme…
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NOVOROČENKY
Ještě je tu náš největší projekt „Novoročenky, které pomáhají“, jehož už 7. ročník oficiálně odstartoval říjnovou
vernisáží opět pod patronací herečky a výtvarnice Jany
Krausové v krásné secesní budově – první v Praze! –
hotelu K+K Hotel Central v Hybernské ulici. Děkujeme
Veronice Andraškové a týmu hotelu za obětavost,
vstřícnost a podporu během celého večera. Velkorysý

32 | Společnost DUHA, z.ú.

ředitel Otakar John nám tak již podruhé otevřel reprezentativní a inspirativní prostory, kde naši malíři mohli
tvořit i během vernisáže za doprovodu jazzové kytary
Davida Dorůžky a zpěvu Anežky Matouškové. 7. ročník
projektu přinesl Společnosti DUHA neuvěřitelných
317 282 Kč. Mnozí podporovatelé jsou s námi celých
7 let trvání projektu a my se už teď těšíme na 8. ročník!
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MYTÍ OKEN S AVASTEM
Významné pro naši službu Chráněné bydlení,
ale samozřejmě pro nás všechny bylo podzimní dobrovolnické mytí oken v našich chráněných bytech
zaměstnanci Avastu v čele s generálním ředitelem
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PORADA VEDENÍ
Ondřejem Vlčkem. Velice si vážíme takové podpory
a opět i velkého zájmu o naši práci a naše klienty. Byla
to krásná spolupráce!

První porada vedení služeb DUHY za účasti dvou našich klientů proběhla v říjnu. Pan Luděk i pan Pavel se
s námi podělili o své názory, my jsme jim naopak předali
informace o nadcházející akci, které vyřídili ostatním
v Centru denních služeb.
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VÍNO PRO DUHU
Benefiční večer „Víno pro DUHU“ v kavárně Kaaba na
Vinohradech se opět vydařil. Tentokrát se i dražilo, a to
nejen víno – Cuvée Samet z Vinných sklepů Kutná Hora
– k výročí 30 let od Sametové revoluce blendované s
Karlem Schwarzenbergem, ale i obří adventní věnec
vyrobený v našem Centru denních služeb. Děkujeme
charismatickému Arnoštu Goldflamovi za patronaci
a provedení celým večerem, kapele Jazzterdays za
skvělou hudbu, neúnavným dobrovolnicím Natálce
Debnárové a Kačce Dvořákové za velkou pomoc,
Aleně Lajtlové, Ivaně Vachtlové a celému týmu kavárny Kaaba za tradičně dobrou atmosféru. Jsme si
vědomi toho, že jsme prostory využili na 150 až 200 %,
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omlouváme se všem, kteří se nechtěli mačkat, a děkujeme těm, kteří to vydrželi a užili si to. Bylo příjemné
se potkat se všemi známými tvářemi, ale i s těmi, kteří
na „Víno pro DUHU“ zavítali poprvé. Díky loňskému už
11. ročníku DUHA získala krásných 109 661 Kč, které
použijeme na částečnou rekonstrukci jednoho z našich
chráněných bytů. Jde o stejně významnou pomoc, jakou bylo použití částky z předloňského jubilejního ročníku na pořízení sítotisku, se kterým je tak úzce spojená
naše nová výše již zmíněná „Manufaktura“.
Když vše půjde podle plánu, rezervujte si prosím pátek
27. listopadu 2020 od 19.00 na 12. ročník benefičního
večera.
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DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
Listopadový Den otevřených dveří v Centru denních
služeb Nová DUHA na Černém Mostě nalákal zájemce
nejen z blízkého okolí na naše tradiční výrobky z keramiky, dřeva, proutí, ale i na pečené čaje připravené
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ČAS VÁNOC
v naší Pekárně pod vedením Moniky Molnárové. Jsme
pyšní i na námi vloni založenou komunitní zahrádku. Je
malá, skromná, ale máme ji všichni v DUZE moc rádi.

A je tu závěr roku s naší Dobrou praxí – tentokrát opět
v K+K Hotel Central, vánočním Jarmarkem v Avastu
a vánočním večírkem DUHY v kavárně Kaaba.
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VÝLETY
Během celého roku vyráželi klienti DUHY na výlety,
exkurze, návštěvy muzeí, do ZOO, psího útulku v Troji,
na letiště v Letňanech, ale i na výlety mimo Prahu, jako
např. do skanzenu v Přerově nad Labem nebo do kapucínského kláštera v Chrudimi. Některé návštěvy naopak
zavítaly k nám, i exotické, jako koncem roku netopýři
do Centra denních služeb Nová DUHA. Slavili jsme
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začátek léta na Plechárně, ale i Halloween, vyráběli
jsme nejen v „Manufaktuře“, ale v Keramice, na Dřevě,
ve Výtvarce, pekli v Pekárně, naučili jsme se tvořit lapače snů a spoustu dalšího. To vše i díky našim dárcům
a podporovatelům, ale samozřejmě díky našim skvělým asistentům všech tří služeb.
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Byl to krásný pestrý rok, a vzhůru do dní příštích, i když
se životem s menším počtem osobních kontaktů, více
životem online, možná i mnohými akcemi online…
Jsme tu stále, hrdí na to, že ve zdraví a s dobrou myslí.

Děkujeme všem přátelům,
partnerům, dárcům
a podporovatelům DUHY,
že jste i nadále s námi.
Jen s vámi to zvládneme!

Autorka: Kateřina Nedbalová
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DUHA NA
SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH
Mgr. Markéta Vyštejnová
specialistka na sociální sítě

Vliv sociálních sítí neustále stoupá a je jisté, že tento
fakt nelze v žádném dobrém PR opominout.

Naše „posty“ s největším počtem lajků za rok 2019 byly:

Společnost DUHA rychle reagovala, manažerka PR
a fundraisingu zahrnula tuto oblast do svých aktivit,
a od září roku 2018 již práce na sociálních sítích spadá
pod samostatného specialistu. Rok 2019 byl tedy pro
Společnost DUHA na sociálních sítích zlomový. Pravidelný denní „feed“ na Facebooku a Instagramu se stal
samozřejmostí, stejně tak i pravidelné denní „stories“,
které se staly oblíbenou součástí obou zmíněných sítí.
Počty fanoušků a sledujících začaly rychle přibývat,
a s tím množství lidí, kteří o nás vědí, fandí nám a reagují
na různé výzvy: potřeba pomoci, věcného či finančního
daru. Dosavadní i noví podporovatelé a zájemci o naši
práci se denně dozvídají, jaké překážky naši klienti s pomocí asistentů překonávají, jak vypadá jejich běžný den
nebo jaká jsou jejich přání. Přibližujeme i práci asistentů a ostatních našich pracovníků. Ukazujeme, jak nás
mohou lidé podpořit, stát se součástí toho, co je zajímá
a co potřebují klienti Společnosti DUHA.
Díky sociálním sítím začali přicházet i noví návštěvníci našich akcí, podporovatelé či zájemci o zaměstnání
v DUZE. Za rok 2019 stoupl počet fanoušků a sledujících
na Facebooku a velmi rapidně stoupl počet sledujících
na Instagramu. Z původních 200 na více než 2 000!
Děkujeme tímto za úžasnou výzvu našich už stálých
podporovatelů @dvatatove, kteří o nás pověděli svým
fanouškům a vyzvali je ke sledování našeho profilu. Na
Vánoce se dějí zázraky! Díky této skvělé výzvě se našim
klientům dostalo neuvěřitelného množství krásných
vánočních přání. Děkujeme!
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Sledujte nás na Facebooku a Instagramu,
nově i na LinkedIn @spolecnostduha
Těšíme se na vás!
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DÁRCI A
PODPOROVATELÉ
V ROCE 2019

AF BKK tiskárna Praha
ALFA PROFI s.r.o.
Algotech s.r.o.
Kateřina Arnotová
ASPIRA Recruitment s.r.o.
AZ PROMO s.r.o.
Veronika Balcarová
Alena Zvarová Bašistová
BILSTEIN CEE a.s.
Radka Blümelová
Jakub Bouček
Dr. Milan Švácha a CASABLANCA INT s.r.o.
Zuzana Kučerová a CrossFit 140 00 South
Jana Černíková
Česká spořitelna, a.s.
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Digi Office, s.r.o.
Martin Dolníček
Anna Dvořáková
ECONET OPENFUNDING s.r.o.
Karolína Faltysová
Kateřina Fišerová
Jana Franková
Aneta Friedlová
Renata Frouzová
Jaroslava Frühaufová
Marta Guthová
Jakub Haláček
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Václav Haláček
Ivana Hamříková
Denisa Hledíková
Jitka Hořejší
Monika Hořejší
Tereza a Radek Hořejší
Pavla Hrubcová
Ivo Hulínský
Jindra a Tomáš Hykovi
Daniela Charvátová
David Chytil
Martin Chytil
Mgr. Jiří Šafránek a Informatici Olomouckého kraje
INDUKCE s.r.o.
Iron Mountain Česká republika s.r.o.
Alena Jahodová
Magdalena Janichová
Alena Jirásková
Bohumír Bárta a JLV, a.s.
Dana Kalinová
KD Trans s.r.o.
Pavla Krátká
Irena Kratochvílová
Pavlína Kroužková
Stanislav Kučo
KUHN - BOHEMIA a.s.
Kühnův smíšený sbor, z. s.
Dorota Kunstová
Lékárna Dolní Bousov s.r.o.
Blanka Liborová
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Margita Losová
MČ-Čakovice
Hana Michalíková
Michal Miko
Petra a Dalibor Mikulenkovi z Velkých Žernosek
Milan Miškařík
MV Technik, s.r.o.
Nadační fond Avast
Lenka Nagy
ORBIT s.r.o.
Pártystany-Jičín s.r.o., Jiří Šulc
Kristýna Podhorská
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
PROGRESS MEDICAL a.s.
Prozesstechnik Kropf s.r.o.
Kateřina Reed
REMA s.r.o.
REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.
SAMEZALUZIE s.r.o.
SEND Předplatné spol. s r.o.
Jakub Skulina
MUDr. Martin Jan Stránský
Erika Šajnová
Jitka Šarochová
Robert Šedivec
Klára Šimonová
Michaela Šípková
Jitka Tichá a Školka Beruška, z.s. v Čestlicích
Ing. Václav Červinka a Školky Montano, spol. s r.o.
Alena a Jiří Švejnohovi
Andrea Tachecí
Jan Teplý
TOP SERVIS pojištění s.r.o.
TRANSPORTSERVIS a.s.
Lenka Vacíková
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Ivana Vachtlová
Martin Valášek
Ingrid Valentová
Romana Veselá
JUDr. Stanislava Veselá
Irena Vokrojová
VOLSOR s.r.o.
Irena Weisgerberová
Klára a Petr Zavadilovi
Zdeněk Zavadil
PaedDr. Pavla Žákovská
ŽSD a.s.
ŽSD invest a.s.
…a mnozí další. Sledujte „Jak pomoci“ na našem webu.
Děkujeme všem!

Autorka: Daniela Hroudová
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SPOLUPRACOVALI
S NÁMI
Vít Rejda a AF BKK tiskárna Praha
Ing. Marek Šedivý a AVPO ČR
Monika Baudišová a grafické studio pinkpill design
Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji
Jan Bukovský a Jazzterdays
COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
Zuzana Kučerová a CrossFit 140 00 South
Akad. mal. Jana Čapková
Simona Munzarová a sociální bankovnictví
České spořitelny, a.s.
Natálie Debnárová a Kateřina Dvořáková
Dana Orlová a DOROTHEUM s.r.o.
David Dorůžka a Anežka Matoušková
@dvatatove
Anna Dvořáková
Arnošt Goldflam
Zuzana Hošková a Jatka78
David Chytil
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Infinit - vodní a saunový svět Praha - Vysočany
JLV, a.s.
Otakar John a K+K Hotels Prague
Jana Krausová
Kavárna Kaaba
Radomír Mervart
Jana Vožechová a NROS
Jan Pavlas
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
JUDr. Eva Ptáčková
Jitka Schneiderová
Starbucks Coffee - Centrum Černý Most
HM Tesco Nový Smíchov
Jitka Tichá a MŠ Beruška v Čestlicích
Daniel Tylinger a Jalta Boutique Hotel
Ingrid Valentová
Irena Vokrojová a Outfitmania
ZUŠ Ilji Hurníka

11. ROČNÍK BENEFIČNÍHO
VEČERA „VÍNO PRO DUHU“
PODPOŘILI DOBRÝM VÍNEM
VINAŘI, VINAŘSTVÍ
A VINOTÉKY

NÁŠ SOCIÁLNÍ
PODNIK „DUHOVÁ
PRÁDELNA“
www.duhovapradelna.cz
PODPORUJÍ

Botanická zahrada hl. m. Prahy - Troja, Vinice sv. Kláry
Vinařské středisko ČZU Mělník – Chloumek
Dva duby s.r.o., Jiří Šebela
Fabig s.r.o., Roman Fabig
Vinařství Hrabkovský Pavel, Velké Žernoseky
Rodinné vinařství Hrdina & dcera s.r.o.
Vinařství Kraus, Mělník
Vinařství KOSÍK
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Vinařství LAHOFER, a.s.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Rodinné vinařství Mikulenkovi, Velké Žernoseky
RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV – KATEŘINA ŠÍLOVÁ
MILAN NESTAREC s.r.o.
PATRIA Kobylí, a.s.
Vinařství Poppovi s.r.o., Šatov
Vinařství Salabka, s.r.o.
Stapleton-Springer s.r.o.
Šlechtická stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Žernosecké vinařství s.r.o.
Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl

Úřad práce hl. m. Prahy
Pražská Plynárenská Distribuce, a.s.
Nadace ČEZ
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením (NFOZP)
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FINANCOVÁNÍ
Ing. Eva Protivová
ekonomka
V roce 2019 bylo financování Společnosti DUHA stejně
jako v předchozích letech zajištěno zejména z dotací a
grantů od Hlavního města Prahy (tj. účelově vázaných
finančních prostředků určených na neinvestiční náklady), které tvořily téměř tři čtvrtiny výnosů organizace.
Kromě financí od HMP jsou pro nás velmi důležitým
zdrojem financování chodu společnosti prostředky získané z plateb od klientů za jednotlivé služby a v posledních letech také velmi štědré příspěvky a dary od
soukromých subjektů a jednotlivců. Také jsme v loňském roce obdrželi 20 000 Kč od Městské části Praha
1 na podporu projektu Chráněného bydlení pro občany
Prahy 1, v jehož rámci byla hrazena práce asistentů u
našich klientů čerpajících službu Chráněné bydlení na
území MČ Praha 1.
Všechny uvedené zdroje jsou pro Společnost DUHA
nezbytné a velice si jich vážíme, bez nich by fungování
naší organizace nebylo možné.

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy týkající se
COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se
virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho
zemí. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení Společnosti DUHA, z.ú. není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální ekonomické dopady těchto
událostí na společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive
ztráty, zahrne Společnost DUHA, z.ú. do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020. V době zveřejnění účetní závěrky
a výroční zprávy vedení Společnosti DUHA, z.ú. nezaznamenalo významný pokles na straně výnosů. Situace se
neustále mění, a proto ji vedení Společnosti DUHA, z.ú.
kontinuálně pečlivě monitoruje a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost společnosti,
její zaměstnance i klienty. Po zvážení potenciálních dopadů COVID-19 na své aktivity vedení dospělo k závěru,
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého
trvání Společnosti DUHA, z.ú., a vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu,
že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své
činnosti.

SKLADBA VÝNOSŮ ZA ROK 2019 (v Kč)
1 Provozní dotace a granty (Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 1)

73,48 %

22 987 000

2 Příspěvky klientů

20,32 %

6 355 684

3 Příspěvky od FO a PO (organizace, nadace a jednotlivci)

5,59 %

1 749 667

4 Prodej výrobků a služeb

0,28 %

88 285

5 Ostatní výnosy

0,33 %

101 477

100,00 %

31 282 113

9,19 %

2 876 181

2 Služby (opravy, nájmy, telefony, služby IT, FR/PR, vzdělávání apod.)

11,69 %

3 655 867

3 Osobní náklady

78,28 %

24 486 317

0,84 %

263 748

100,00 %

31 282 113

CELKEM

SKLADBA NÁKLADŮ ZA ROK 2019 (v Kč)
1 Spotřebované nákupy (vybavení, materiál, energie apod.)

4 Ostatní náklady (odpisy, daně a poplatky, pojistné apod.)
CELKEM

3

4

1
2

2

1
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KONTAKTY
Společnost DUHA, z.ú.
sociální služby pro dospělé
osoby s mentálním
znevýhodněním
Fügnerovo náměstí 1866/5
120 00 Praha 2
IČ: 45247439
DIČ: CZ45247439
tel.: +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
e-mail: duha@spolecnostduha.cz
www.novorocenky-pomahaji.cz
www.facebook.com/SpolecnostDUHA
www.instagram.com/spolecnostduha
www.linkedin.com/company/spolecnostduha
www.duhovapradelna.cz
účet pro zasílání darů na základě darovací smlouvy:
35-7272940217/0100 Komerční banka

Společnost DUHA je možné podpořit i pomocí
dárcovských SMS, a to jak jednorázově, tak
dlouhodobě, každý měsíc.
Odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS DUHA 30
DMS DUHA 60
DMS DUHA 90
na tel. číslo 87 777.
Jednorázově bude dárci odečtena částka 30
nebo 60 nebo 90 Kč a Společnost DUHA, z.ú.
obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Přispívat je možné i každý měsíc, a to odesláním
dárcovské SMS ve tvaru:
DMS TRV DUHA 30
DMS TRV DUHA 60
DMS TRV DUHA 90
na tel. číslo 87 777 a každý měsíc bude dárci
automaticky odečtena částka 30 nebo 60
nebo 90 Kč. Společnost DUHA, z.ú. pak každý
měsíc obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Složení
správní rady

Vedení
Společnosti DUHA

Administrativní
podpora

předsedkyně
Mgr. Monika Slováčková
členka JUDr. Lenka Papíková
člen PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

ředitelka
PaedDr. Eva Brožová
mobil: +420 602 610 694
tel.: +420 286 592 971
brozova@spolecnostduha.cz

personalistka
Bc. Dana Unzeitig
mobil: +420 602 610 693
tel.: +420 286 592 971
unzeitig@spolecnostduha.cz

manažerka kvality
Bc. Michaela Chromá
mobil: +420 602 628 460
tel.: +420 286 592 971
chroma@spolecnostduha.cz

asistentka ekonomicko-personálního úseku
Blanka Šimralová
mobil: +420 602 610 693
tel.: +420 286 592 971
simralova@spolecnostduha.cz

péče o dárce, fundraising & PR
Ing. Věra Frühaufová
mobil: +420 606 226 127
tel.: +420 286 592 971
fruhaufova@spolecnostduha.cz

asistentka vedení společnosti
Irena Štekerová
mobil: +420 605 270 359
tel.: +420 286 592 971
stekerova@spolecnostduha.cz

ekonomka
Ing. Eva Protivová
mobil: +420 734 200 401
tel.: +420 286 592 971
protivova@spolecnostduha.cz

Více na www.darcovskasms.cz

účet pro veřejnou sbírku:
115-8712340237/0100 Komerční banka
online převod finančních darů přes:
www.darujme.cz/organizace/165
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Chráněné
bydlení
(CHB)
Služba Chráněné bydlení
Společnost DUHA, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1866/5
120 00 Praha 2
vedoucí Chráněného bydlení
Mgr. Petra Innemanová
mobil: +420 602 362 676
tel.: +420 286 592 971
innemanova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Chráněného
bydlení
Mgr. Eva Vilémová
mobil: +420 603 597 329
tel.: +420 286 592 971
vilemova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného
bydlení
Eva Bouaita
mobil: +420 603 599 313
tel.: +420 286 592 971
bouaita@spolecnostduha.cz
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koordinátorka Chráněného
bydlení
Martina Stehlíková
mobil: +420 724 289 640
tel.: +420 286 592 971
stehlikova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného
bydlení
Mgr. Klára Málková
mobil: +420 604 629 589
tel.: +420 286 592 971
malkova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného
bydlení
Bc. Lenka Bednářová
mobil: +420 602 356 799
tel.: +420 286 592 971
bednarova@spolecnostduha.cz

Podpora
samostatného
bydlení (PSB)

Centrum
denních služeb
(CDS)

Služba Podpora samostatného
bydlení
Společnost DUHA, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1866/5
120 00 Praha 2

vedoucí CDS
Bc. Kateřina Rozkopalová
mobil: +420 724 300 711
tel.: +420 734 757 213
rozkopalova@spolecnostduha.cz

CDS Galerie DUHOVKA
Staromlýnská 577/4
190 00 Praha 9 – Vysočany

vedoucí Podpory
samostatného bydlení
Mgr. Markéta Pelzová
mobil: +420 730 156 609
tel.: +420 286 592 971
pelzova@spolecnostduha.cz

koordinátorka CDS
Galerie DUHOVKA
Zuzana Gabriel
mobil: +420 602 667 863
gabriel@spolecnostduha.cz

mobil asistenti: +420 734 314 655
galerieduhovka@spolecnostduha.cz

koordinátorka Podpory
samostatného bydlení
Lucie Pátková
mobil: +420 731 159 151
tel.: +420 286 592 971
patkova@spolecnostduha.cz

sociální pracovnice CDS
Bc. Dana Unzeitig
mobil: +420 734 757 213
unzeitig@spolecnostduha.cz

CDS Nová DUHA
náměstí Plukovníka Vlčka
696/4 a 697/3
198 00 Praha 14 – Černý Most

mobil kancelář: +420 602 667 863
mobil kancelář: +420 734 757 213
novaduha@spolecnostduha.cz
Výtvarka mobil: +420 734 757 211
vytvarka@spolecnostduha.cz
Keramika mobil: +420 734 757 212
keramika@spolecnostduha.cz
Dřevo mobil: +420 734 757 214
drevo@spolecnostduha.cz
Pekárna mobil: +420 734 446 460
pekarna@spolecnostduha.cz

sociální pracovnice Podpory
samostatného bydlení
Mgr. Romana Macková
mobil: +420 602 610 693
tel.: +420 286 592 971
mackova@spolecnostduha.cz
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