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Milí přátelé DUHY, 
milí kolegové, 
všichni v DUZE!

Myslím, že titulek „DUHA děkuje asistentům aneb 
Jak pandemie změnila DUHU“ vystihuje naše 
současné rozpoložení. Ano, chceme touto výroční 
zprávou vzdát hold našim asistentům, kteří celý rok 
stáli po boku našich klientů. Poskytovali jim nejen 
služby nutné k jejich fungování a žití, ale také útěchu 
v nejistotě, povzbuzení, zábavu, radost, zkrátka byli 
s nimi. Ne vždy byly tyto chvíle veselé a často právě 
asistenti museli povzbuzovat k nějaké činnosti, 
pravidelným rituálům a vůbec k veselé mysli. Naše 
výroční zpráva obsahuje některé výpovědi asistentů, 
klientů nebo vedoucích pracovníků DUHY. Můžete 
si tak udělat obrázek o tom, jak bylo v DUZE, jak 
asistenti i klienti vnímali ten dlouhý čas nejistot, změn, 
opatření, strachu. Naděje střídala beznaděj, dny 
neměly konce a každé ráno začínalo často zase vše 
nanovo a od začátku...

Když jsem v loňském roce psala úvodník k naší 
minulé výroční zprávě, nikdo nevěděl, že nás čeká 
další rok života v karanténách, opatřeních, uzavírkách 
všeho společenství, a to v daleko vyšší míře. Myslím, 
že kolegyně a kolegové krásně popisují ten úmorný 
zápas s pravidly, nařízeními, opatřeními a naši 
snahu vše zvládnout, spolupracovat a vzájemně se 
povzbuzovat. Nikoho z nás by v té době nenapadlo, 
že provizorium se stane každodenností a že budeme 
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muset přijmout fakt změny našich životů. Každý jsme 
se s touto změnou vyrovnali po svém a vzájemně se 
inspirovali v nadějích, které nám pomohly jít dál.

V celé výroční zprávě zaznívají slova vzájemných díků, 
dovolte tedy i mně poděkovat:

Děkuji asistentům za jejich profesionalitu, 
maximální nasazení při službách, které jsme museli 
přizpůsobovat opatřením, za to, že neměli strach 
o sebe, ale o klienty se báli, záleželo jim na jejich 
prožívání. Dokázali řešit každodenní situace jako 
nakupování, vaření, vyřizování na úřadech, návštěvy 
lékaře apod. Děkuji, že jste vydrželi v respirátorech 
i v noci, děkuji, že jste dezinfikovali, zvládali testování 
a vlastně stále zvládáte. Jsem ráda, že jste se nechali 
naočkovat, protože jenom tak můžeme poskytovat 
bezpečné prostředí nejen pro naše klienty, ale pro nás 
všechny.

Děkuji všem kolegyním z vedení DUHY za jejich 
odpovědnost, kterou přijaly při řešení obtížných 
situací, a byly profesionálními členkami krizového 
štábu. Byly jsme denně v kontaktu, řešily aktuální 
opatření, hledaly řešení a přijímaly rozhodnutí tak, 
aby byla adekvátní dané situaci, a vždy měly 
na paměti kvalitu námi poskytovaných služeb. 
Uvědomuji si, že v první linii jsou nesmírně důležití 
asistenti, a jsem ráda, že byla možnost je za jejich 
práci i díky dotačním titulům vypsaným pro jejich 
odměny ocenit. Ovšem bez vedení jednotlivých týmů 
a administrativního zázemí by nebyla jejich práce 
možná. Proto bych ráda ocenila i pracovnice vedení.
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Děkuji Míše Chromé za každodenní hlídání státních 
opatření, za legislativní oporu v prvních měsících 
pandemie i za roli skladníka ochranných pomůcek. 
Za to, že je oporou vedoucím služeb, metodičkám 
i koordinátorkám při řešení náročných situací s klienty 
a je strážkyní kvality námi poskytovaných služeb.

Děkuji Evě Protivové za veškeré ekonomické zázemí, 
za její pečlivost a spolehlivost, dobrou koncepci 
a strategii. Za fungování kanceláře. Také za 
stoprocentní nasazení a lásku k DUZE.

Děkuji Věře Frühaufové za její snahu pomoci DUZE 
v čemkoli a jakkoli. Děkuji za její urputnost a odhodlání 
učit se novým věcem a pracovat na nich. A za to, že 
na mě nikdy nezapomene.

Děkuji Petře Innemanové za obrovské nasazení 
v nejtěžší době, za ochotu jít do služby ke klientům 
o Vánocích, když to nešlo jinak. Za zájem o své 
spolupracovníky, za snahu je podpořit a přemýšlet 
o nejlepších řešeních. Za umění vlastní sebereflexe, 
za dobrou náladu a humor, kterým nás nabíjí.

Děkuji Katce Rozkopalové za přijetí odpovědnosti 
za Centrum denních služeb v době nouze, za ochotu 
přicházet s vlastními řešeními náročných situací, za její 
ocenění naší práce a za to, že stále myslí na klienty 
a jejich práva. 

Děkuji Markétě Pelzové za citlivý přístup ke klientům 
v terénní službě, za neustálé hledání hranic při 
definování terénní služby, za úžasné zápisy z našich 
porad, za vedení námi stanovených úkolů a také za 
svůj profesionální růst ve vedoucí pozici.

Děkuji Tomáši Kadeřávkovi za jeho nesmírnou ochotu 
a snahu vyjít v každé situaci vstříc. Za to, že si každý 
úkol vezme za svůj a nic mu není zatěžko. Za jeho 
kilometry naježděné v nouzovém stavu. Za jeho 
věrnost a lásku k DUZE.

Také děkuji Ireně Štekerové, která i v době nemoci 
byla neustále ochotna věci organizovat a zařizovat, 
Blance Šimralové, asistentce Petře Ptáčkové, 
koordinátorkám Chráněného bydlení Lence 
Pavlíkové, Kláře Málkové, Evě Bouaita a Elišce 
Hutkové. Děkuji Evě Bednářové a Báře Valuchové 
také z Chráněného bydlení, Zuzaně Gabriel, 
Frederice Gejdoš a Daně Unzeitig z Centra denních 
služeb a Lucii Pátkové a Romaně Mackové z Podpory 
samostatného bydlení. Děkuji arteterapeutkám 
Bohunce Kachlické a Veronice Lejcarové a v 
neposlední řadě Markétě Vyštejnové za správu 
sociálních sítí.

Ráda bych jmenovitě poděkovala všem lidem v DUZE, 
bohužel ne všechna jména se do naší zprávy vejdou.

A na závěr bych poděkovala za to, že jsem nápor 
loňského roku vydržela.

Pojďme se společně začíst do odstavců, které napsali 
naši asistenti, koordinátorky nebo vedoucí pracovníci, 
ale samozřejmě také klienti, kteří se s námi o své 
dojmy podělili. Z jejich vyprávění vyplývá, že i v této 
jiné době se radujeme ze společných úspěchů, 
umíme se na nový život podívat i z té lepší stránky.
Velice děkuji samozřejmě všem našim 
podporovatelům a dárcům, kteří na nás ani v této 
době nezapomněli. V době, kdy byly naše akce 

omezené, se přesto zapojili do projektu Novoročenky, 
které pomáhají nebo do improvizované akce Víno pro 
DUHU na Václavském náměstí. 

Také bych ráda letos udělala výjimku a zmínila 
i na tomto místě naši Duhovou prádelnu. V roce 2012 
Společnost DUHA založila sociální firmu Duhová 
prádelna. V roce 2016 jsme po úspěšném rozjezdu 
prádelny otevřeli její druhou provozovnu. Až do roku 
2020 jsme se střídavým úspěchem provozovali obě 
provozovny a zaměstnávali 18 lidí se zdravotním 
znevýhodněním. Máme velkou radost, že můžeme 
stále ještě říci, že i v tomto roce prádelna funguje. 
Druhou provozovnu Duhové prádelny jsme museli, 
doufáme dočasně, v této těžké době uzavřít. Chtěla 
bych poděkovat všem, ale hlavně vedoucí Duhové 
prádelny paní Monice Herdové, která opravdu 
s nasazením vlastních sil drží prádelnu při životě. 
Celý rok se snažíme všemi možnými způsoby, 
abychom tato pracovní místa udrželi. Jsem za to 
ráda a doufám, že Duhová prádelna vydrží a bude 
fungovat dál. 18 lidí se zdravotním postižením zde 
našlo svou seberealizaci, jsou stabilními pracovníky 
a odvádějí skutečně profesionální práci. Bylo by nám 
nesmírně líto, kdyby o ni přišli. Bude záležet na další 
pandemické situaci a na možnosti udržet staré nebo 
získat nové zákazníky. Držte nám palce.

Děkuji!!!
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Loňský rok byl pro všechny z nás 
výjimečným. Pandemie COVID-19 
se určitým způsobem dotkla nás 
všech. Setkali jsme se se spoustu 
neobvyklých a leckdy i obtížných 
situací v našem pracovním 
i osobním životě a byli jsme je 
nuceni řešit. Často jedině online…
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„Pozitivně vnímám, že se podařilo prosadit 
soustavnější působení na jednoho z klientů, aby 
se zbytečně nepohyboval mezi lidmi a chránil se 
před nákazou, a ten že skutečně své venkovní 
aktivity výrazně omezil. Rovněž mne těší sdílení jeho 
zdravotního stavu a jeho partnerských problémů 
nejen v týmu, ale i s paní metodičkou a paní vedoucí 
Chráněného bydlení a jsem vděčen za podporu, které 
se jemu i mně dostalo. Optimismus - nevím, ale naději 
a odhodlání ve mně udržuje, ba posiluje podíl na 
radostech a starostech klientů i v komplikované době 
a vědomí, že spolunažívání s nimi nepohřbila covidová 
agenda či běžná rutina, že neztratilo žádný ze svých 
rozměrů, především ten lidský.“

Tak loňský rok otevřeně popsal Jakub Houdek, 
asistent Chráněného bydlení. Jeho kolegyně hodnotí 
rok 2020 takto:

„Loňský rok mi přinesl mnoho pozitivních zkušeností 
a zážitků. Život, tedy i naše práce, se stal méně 
hektickým. Ubylo schůzek, návštěv, prostě setkávání 

Odpovědi našich asistentů, 
tedy těch „z první linie“, 
kterým vděčíme 
za překonání všech těžkých 
situací a kontinuitu práce 
v DUZE, na otázku Jaký byl 
pro Vás loňský rok? byly 
různorodé. „Nebanální.“ 
„Klidný.“ „Jedním slovem 
improvizace.“ „Jiný.“ 
„Turbulentní.“ „Náročný.“

Ptali jsme se dál: Přinesl Vám 
loňský náročný rok i nějaké 
pozitivní zkušenosti nebo zážitky? 
Co Vám nejvíc pomáhalo udržet 
si optimismus?

všeho druhu, což nám umožnilo zvolnit, znovu se 
nadechnout a trávit spolu čas v poklidu povídáním, 
tvořením, vařením, péčí o domácnost, vtipkováním, 
procházkami apod. Vznikl prostor pro reflexi a ve 
světle všech opatření, omezení, obecného strachu 
a tlaku médií jsme si začali uvědomovat a cítit, co je 
v našem životě podstatné. Tím je vzájemnost, prostý 
fakt, že existujeme a můžeme s ostatními sdílet 
radost z čirého bytí. Bylo úžasné být účasten každého 
videohovoru klientů, kde jen pouhá skutečnost, že 
se na obrazovce objevila známá tvář, vyvolala až 
euforické nadšení. Snad si všichni do budoucna 
uchováme alespoň zlomek vděku a radosti, které teď 
pociťujeme při osobních setkáních.“

A asistentka Chráněného bydlení pokračuje: „Dalším 
pozitivem byla možnost seznámit se blíže s kolegy 
z našeho Centra denních služeb, kteří nám během 
loňského jara pomáhali. Byla to velmi příjemná 
spolupráce. Klienti byli nadšeni a my s nimi. Věřím, že 
to výrazně přispělo k harmonizaci vztahů mezi oběma 
službami. Jako velmi pozitivní také vnímám fungování 
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týmu asistentů Chráněného bydlení, kteří byli schopni 
zachovat klid, byli velmi ochotní, vstřícní a za každých 
okolností vytvářeli v bytech atmosféru pohody 
a bezpečí.“

Co říká na udržení optimismu? „Klienti, kteří možná 
z perspektivy většinové společnosti, nejsou schopni 
pochopit závažnost pandemie a jejich důsledků, 
mi za všech okolností pomáhali udržet optimismus 
svými nevšedními úvahami a postřehy, které mě často 
zarazily a stále zaráží svou hlubokomyslností. Naši 
klienti mají obrovský dar vnímat cokoli mimo obecně 
přijímaná schémata a často velmi originálně dění 
kolem sebe reflektovat. Mě to nepřestává fascinovat 
a bavit. Je to pro mě obrovský zdroj inspirace 
a pozitivní energie. Společně s nimi se dostávám 
mimo zavedené koncepty, učím se nahlížet na 
dění kolem sebe z jiných úhlů, neztrácím se tolik 
v detailech, předpokladech, teoriích. Skrze přijetí 
jedinečnosti se dostávám k podstatě, kterou je 
lidská vzájemnost. Toto vědomí ze mě snímá strach, 
a to i ten pro většinovou společnost největší, čímž 
je konečnost lidského života. Z celého srdce bych 
přála všem, abychom byli schopni se se smrtí smířit, 
přestali se bát a začali žít život v jeho úplnosti.“ 
Uzavřela asistentka Chráněného bydlení.

Jiná asistentka to vidí takto: „Myslím, že jsem se za 
uplynulý rok naučila nebrat sebe ani situace, do 
kterých se dostávám, tak vážně. Často máme potřebu 
nějaké věci řešit víc, než je nutné a než se aktuálně 
děje, sami si tak vytváříme představy, co by mohlo 
nastat, což nás oslabuje. Přímá práce s klienty je 
rozhodně to, co mě vrací do přítomnosti a užívání 
si každého okamžiku. Optimismus se často udržet 

nepodařilo, ale každopádně to, co mě stále drží 
v psychické pohodě je fakt, že věci, které dělám, mají 
smysl a že lidi okolo mě mohou díky mé práci žít život 
tak nejnormálněji, jak situace dovoluje.“

Markéta, asistentka Podpory samostatného bydlení 
si cení toho, jak skvěle situaci spojenou s pandemií 
klienti DUHY zvládali. „I když byly chvíle, kdy byli 
mrzutí, až nešťastní z celé situace, přišel nový den 
a opět to byli oni, plni odhodlání a humoru.“ A co jí 
dodávalo optimismus? „Víra a naděje, že se situace 
zase vrátí do starých kolejí, na pandemii budeme 
s klienty jen vzpomínat a zase si budeme naplno 
užívat toho, co jsme nemohli.“

Frederika Gejdoš, asistentka Centra denních služeb 
Galerie DUHOVKA, ale i metodička Centra denních 
služeb říká: „Přes to všechno, co se v loňskem 
roce událo, jsem v pracovní oblasti prožila spoustu 
příjemných zážitků a nabyla pozitivních zkušeností. 
Mohla jsem nahlédnout jako asistentka Centra 
denních služeb do služby Chráněného bydlení 
a zkusit si náročnou práci kolegů a kolegyň této 
služby. Měla jsem možnost potkat klienty v jejich 
domácím prostředí a nebýt někým, kdo vytváří den, 
program, prostor, jak to máme v Centru denních 
služeb, ale být hostem a nechat se vést na vlně 
jejich zvyků. Přišla jsem na to, že v Čechách je 
šiška s mákem něco jiného než na Slovensku. Měla 
jsem příležitost vést s klienty i jiné rozhovory, než je 
v běžném pracovním provozu Centra denních služeb 
možné.“ A kde ona čerpá optimismus? „V rozhovorech 
s klientem Pavlem, v jeho humoru a postupném 
přibývání slunečních dnů.“ 

Asistentka Centra denních služeb Nová DUHA 
Veronika Bučková říká: „Jsem velice ráda, že jsem 
měla možnost vyzkoušet si částečně práci asistentů 
z Chráněného bydlení. Byla to pro mě obrovská 
zkušenost a zároveň jsem lépe poznala klienty, které 
mám v osobní asistenci. Poznala jsem, jak žijí i mimo 
Centrum denních služeb, a co je baví v osobním 
životě. Bylo hezké vidět jejich zapálení, když mi 
ukázali kousek svého života.“ Pokračuje: „V loňském 
roce jsme měly s kolegyní možnost vytvořit novou 
koncepci Pekárny v Centru denních služeb Nová 
DUHA, hodně jsme se celému projektu věnovaly, 
klientům se Pekárna v novém velmi líbí, a to mě 
těší.“ A co jí pomohlo udržet si optimismus? „Nejvíce 
mi pomohl sehraný pracovní tým v čele se skvělou 
vedoucí, protože jsem u nich měla vždy obrovskou 
podporu. Podporovali jsme se dost často navzájem, 
protože tato nelehká doba nám stále přihrávala velké 
výzvy, ať už v pracovním nebo osobním životě.“

Co na to naši 
klienti? Žili 
a žijí jiné 
životy než 
dříve, ale 
díky našim 
asistentům co 
nejméně jiné… 
Posuďte sami.
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A jak hodnotí rok 2020 
pracovníci vedení 
Společnosti DUHA? Na 
otázku „Co nám COVID dal?“ 
odpovídají:

„Mám pocit, že někteří klienti si více uvědomují svoji 
lidskou zranitelnost. Jedné naší asistentce v týmu 
zemřel nejbližší člověk, klienti na to opravdu moc 
hezky reagovali. Zároveň nejsou vyděšení, otevřelo to 
jen nové téma k hovorům, což si myslím, že je dobře.“ 

Lenka Pavlíková,
koordinátorka Chráněného bydlení 

„Klienti si vlivem nastalé situaci více uvědomují, co 
chtějí, lépe rozpoznávají svoje potřeby a mluví 
o nich, váží si více věcí, které jim v běžných časech 
přináší radost. Dostávají příležitost osvojit si 
technické věci, počítač, tablet, naučit se telefonovat, 
využívat videokonferenci. S menším počtem klientů 
docházejících v této době do Centra denních 
služeb se můžeme každému z nich věnovat ještě 
individuálněji. Mohou si zkoušet různorodou práci 
(s keramikou, se dřevem, v pekárně nebo výtvarné 
místnosti), boří své stereotypy, zažívají, že změna je 
také někdy dobrá, a přijímají ji.“

Kateřina Rozkopalová,
vedoucí Centra denních služeb

„Pozitivní jsou alternativní formy komunikace přes 
mobil, tablet, notebook. Klienti si takto zlepšují 
technické dovednosti a mohou se vidět a mluvit 
s asistenty, přáteli, rodinou...“

Barbora Valuchová,
metodička Chráněného bydlení

„Jednoznačným pozitivem, které vzešlo z takto 
náročné doby, je soudržnost týmu i klientů. Zástupy 
za nemocné asistenty, karantény a neustálé změny 
si vyžádaly trpělivost na obou stranách. Pozitivní 
příležitost lze vidět především v hledání cest 
komunikace s klienty, kteří nemohli z různých důvodů 
využívat asistence.“

Markéta Pelzová,
vedoucí Podpory samostatného 
bydlení

„Jako pozitivní vnímám, že se klienti setkávají více 
s tím, že všude fungují nějaká pravidla a regule, která 
je v některých situacích potřeba dodržovat. Ale i to, 
že se víc setkávají s faktem, že se plány můžou měnit, 
což jim může dát jiný pohled na život, než je ten, který 
mají pečlivě naplánovaný v rámci služby.“

Frederika Gejdoš,
metodička Centra denních služeb

„Naučili jsme se nebát práce v online prostředí. 
Předávat si informace, nastavovat a plnit úkoly, 
setkávat se pouze skrze obrazovku – nyní víme, 
že toto vše umíme. Pandemie nás naučila novému 
způsobu komunikace. Přestože se těšíme, až 
se budeme setkávat, způsob práce online je 
dlouhodobě zvládnutelný. Důvěra v zaměstnance je 
předpokladem pro to, abychom jako celek fungovali, 
a tím jsme zvládli i náročné situace.“

Petra Innemanová,
vedoucí Chráněného bydlení
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„Pozitivní je pro mě zjištění, že klienti nás vnímají 
i jako důležitou podporu v těžkých chvílích a sociální 
kontakt je pro ně velmi důležitý i proto, aby situaci 
dokázali zvládnout a až to půjde, mohli se vrátit 
zpět ke svým zájmům, koníčkům atp. Jako pozitivní 
příležitost vnímám hledání nových cest a možností 
v řešení dříve běžných záležitostí, a to jak v práci 
s klienty, tak v týmové spolupráci.“

Lucie Pátková,
koordinátorka Podpory 
samostatného bydlení

A jak stejní lidé vidí obrácenou stranu mince? Na 
otázku Co nám COVID vzal? odpovídají titíž vedoucí 
pracovníci Společnosti DUHA. „Opravdu zastavení 
běžného života – veškeré volnočasové zájmy, 
přátelství, která jsou velmi důležitá pro kvalitní lidský 
život. Ztráta zaměstnání. Určitě zaznamenáváme 
zhoršení psychických stavů u klientů. Je zjevná 
i lenivost a celkově horší motivovanost klientů.“

Lenka Pavlíková,
koordinátorka Chráněného bydlení 

„Došlo k přerušení kontinuity individuální práce 
s klientem. Po obnovení docházky do Centra denních 
služeb jsme se mnohdy vraceli zpět k výchozímu 
bodu naší spolupráce. Hrozbu vidím určitě v dopadu 
restrikcí, které nás také vrátily zpět v předávání 
samostatnosti a zodpovědnosti klientům, protože 
přebíráme kontrolu v mnoha oblastech, které jinak 
zvládají. Nejsme schopni spolupracovat na všech 
tématech individuálních plánů, na kterých by klienti 
chtěli pracovat, a to kvůli obecným restrikcím ve 
společnosti.“

Kateřina Rozkopalová,
vedoucí Centra denních služeb

„Hrozbou by mohla být sociální izolace klientů, také 
nelze pracovat s některými plány a přáními klientů. 
Některé aktivity neběží, jsou zavřené restaurace atd.“

Barbora Valuchová,
metodička Chráněného bydlení 

„V rámci poskytování služby Podpora samostatného 
bydlení lze vnímat rizika spojená s COVID-19 
především v míře podpory klientů. Jde o činnosti, 
které klienti v běžné situaci dobře zvládají, nicméně 
v zájmu bezpečí klienta a dodržování vládních 
opatření tyto činnosti přebírá asistent. Někteří naši 
klienti následně vyžadují, aby jim bylo s úkony 
vypomáháno, přestože k tomu již není relevantní 
důvod. Dalším úskalím může být zvýšená míra 
kontroly, kterou pracovníci přebírají v zájmu ochrany 
klientova zdraví, jako je například důraz na používání 
ochranných pomůcek apod. Tím se také mění 
charakter spolupráce.“

Markéta Pelzová,
vedoucí Podpory samostatného 
bydlení

„V Centru denních služeb vnímám za hrozbu 
v oblasti kvality poskytované služby především větší 
míru kontroly, kterou si aktuální situace vyžaduje. 
Asistenti zde po klientech přemývají nádobí, neustále 
připomínají dodržování hygieny, rozestupy, omezení 
v kontaktech, což může u některých klientů narušit to, 
na čem jsme pracovali. Možnost větší svobody střídá 
větší zásah asistentů, k čemuž se může v některých 
situacích sklouzávat i bez větších důvodů.“

Frederika Gejdoš,
metodička Centra denních služeb

„S ohledem na ochranu zdraví klientů jsme omezili 
počet asistentů střídajících se v bytech. Záměrem 
bylo, aby v bytech působili hlavně osobní asistenti 
jednotlivých klientů. Z důvodu dlouhotrvajícího 
krizového období nastávaly situace, které by za 
normálních okolností nenastaly. Příliš častý jediný 
kontakt, ne ve smyslu agrese nebo negativního 
dopadu, ale příliš osobního emotivního zapojení 
asistenta a klienta/klientů. Tenké hranice na poli 
přátelství, náhrady rodiny, překračování hranic 
klient–asistent.“

Pera Innemanová,
vedoucí Chráněného bydlení

„Jako komplikaci v oblasti kvality služby vnímám 
omezení některých činností, které klient běžně zvládá 
sám, ale které především v první vlně pandemie za 
klienty přebíraly asistentky. Jde například o placení 
účtů na poště, nakupování atd. Někteří klienti pak 
následně chtěli, aby asistenti a asistentky i nadále 
tyto věci zařizovali. Hrozilo pak, že by klient o tyto 
dovednosti časem přišel. Pro některé klienty je 
komplikace to, když má asistent na obličeji roušku, 
tedy klient nevidí jeho mimiku, což potřebuje, protože 
hůře slyší nebo rozumí.“ 

Lucie Pátková,
koordinátorka Podpory 
samostatného bydlení
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Kvalita 
v sociálních 
službách

Bc. Michaela Chromá
manažerka kvality

Loňský rok 2020 nelze hodnotit jinak než jako velmi 
náročný, plný nových výzev, obav, restrikcí, a to pro 
celou naši společnost a samozřejmě také pro DUHU 
a všechny pracovníky a klienty našich sociálních 
služeb. Pandemie COVID-19 se intenzivně dotkla nás 
všech napříč DUHOU osobně i pracovně. Na všech 
úrovních jsme řešili situace, na které se nebylo možné 
dopředu komplexně připravit, každý po svém jsme 
bojovali či se alespoň setkali s obavami, nejistotou, 
možná i frustrací. Nikdo si asi na jaře nedokázal 
představit, že budeme téměř celý rok 2020 i rok 
následující dodržovat epidemiologická opatření, 
omezíme kontakty, online prostředí bude sloužit 
k výměně informací, supervizím i školením 
a hodnocením s klienty i pracovníky. 

V čem byla naše práce v oblasti kvality jiná? Asi 
nejvíce v tom, že jsme na jaře museli zastavit naše 
rozběhlé plány, pracovní setkání či vzdělávání 
a naplno nás pohltil nouzový stav. V první polovině 
roku jsme se věnovali převážně tématům pandemie 
COVID-19, fungovali v rámci vedení jako krizový 
štáb. Bylo nutné sepsat nová pravidla pro nouzové 
a havarijní situace. Hlavním tématem našich porad 
a online setkání se stala karanténa a to, jak se na 
ni připravit. Řešili jsme různé krizové situace, které 
mohou nastat, vytvářeli pravidla pro asistenty 
a klienty. V mnoha běžných oblastech života, kde 
jsme zvyklí spolupracovat s klienty nebo jsou klienti 
zcela samostatní, jsme se museli řídit restrikcemi 
a přebírali jsme kontrolu.  

Dovolím si tvrdit, že pandemie přinesla i určitá 
pozitiva. Jedním z nich je jednoznačně spolupráce 
a participace pracovníků na úrovni všech tří služeb – 
Chráněného bydlení, Centra denních služeb 
i Podpory samostatného bydlení. Asistenti si navzájem 
vypomáhali a měli možnost poznat a vyzkoušet si 

nároky jiného pracoviště. Věřím, že jim to přineslo 
nové zkušenosti. Naučili jsme se více používat 
a pracovat s online technologiemi. I když online 
prostor není adekvátní náhradou osobního setkání, 
v mnohém nám to pomohlo. Zachovali jsme 
kontinuitu naší práce a naši asistenti pomáhali 
klientům získávat nové dovednosti i z této oblasti. 
Klienti se tak mohli alespoň vzdáleně spojit se svými 
přáteli, s některými proběhlo touto formou 
i hodnocení služby.

Když epidemiologická situace vypadala příznivěji, 
navštívila jsem v rámci kontrol kvality některé klienty 
a byla přítomna při poskytování asistencí, což je 
nezbytnou součástí mé práce. Mluvila jsem s klienty 
i pracovníky, jedním z výstupů z těchto kontrol je 
i harmonogram úkolů, na kterém se posléze podíleli 
jednotliví asistenti či konkrétní tým pracovníků.
Jelikož byl tento rok pro všechny pracovníky, ale 
především pro asistenty velmi náročný, měli všichni 
možnost využít profesionální podpory formou 
pravidelných supervizí. Podstatnou oporou naší práce 
bylo i další vzdělávání našich pracovníků, které se 
nám podařilo realizovat v létě a částečně na podzim. 
Závěrem roku se pravidelně koná naše již tradiční 
interní akce s názvem Dobrá praxe, kde se zatím 
vždy mohli setkat pracovníci napříč všemi službami. 
V loňském roce nám to situace neumožnila, proto 
se předávání pozitivních zkušeností uskutečnilo 
prostřednictvím tištěné formy časopisu Duhákova 
vánoční DOBRÁ PRAXE.

Myslím, že jsme se v této nepřehledné době do 
jisté míry naučili fungovat i pracovat. Co nás čeká 
v budoucnosti, nikdo netušíme, ale je důležité 
vědět, kam směřujeme. Bude nutné se opakovaně 
vracet k podstatě naší práce, kterou je systemický 
přístup, a učit se s ním pracovat i při náročných 
situacích.
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Chráněné 
bydlení
Mgr. Petra Innemanová, DiS.
vedoucí služby
Chráněné bydlení

Posláním služby Chráněné 
bydlení (CHB) 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 roce 2020 jsme přijali do služby 
Chráněné bydlení jednu klientku 
s nízkou mírou podpory. Kapacita 
Chráněného bydlení byla plně 
naplněna v počtu 31 klientů.
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Rok 2020 pro nás byl velmi specifický. Příchodem 
pandemie jsme museli nastavit hygienická opatření, 
manuály pro asistenty s novými tématy: jak se chovat 
při pandemii, jak používat správně dezinfekční 
a ochranné pomůcky, kde a jak je uskladňovat, jak 
vysvětlovat klientům nařízení a ustanovení, která 
vycházela od ministerstva a vlády ČR, jak na ně 
reflektovat naše vlastní opatření a zásady. Vše se 
konalo ihned, neprodleně, tak, aby klienti 
i zaměstnanci měli co nejdříve všechny dostupné 
informace. Situace nebyla vůbec jednoduchá, tuto 
pandemii nikdo dříve nezažil. Troufám si říct, že jsme 
si udrželi chladnou hlavu, zřídili jsme krizový štáb, 
denně jsme se radili a předávali si zásadní informace 
z jednotlivých služeb.  
 
Život v Chráněném bydlení se nezastavil, naši klienti 
měli nastavené služby dle individuálních potřeb. 
Museli jsme ve většině případů zvýšit počty hodin 
přímé péče, aby se klienti necítili izolovaní 
a osamoceni. Při zhoršení zdravotního stavu klientů 
jsme neprodleně zajistili v bytě noční asistence. 
Asistenti se všemožně snažili klientům vysvětlit, co 
nemoc způsobená virem COVID-19 je, jak se před 
ní chránit, co dělat při nakažení. Všichni pracovníci 
dělali, co mohli, aby klientům zasahovali do života 
co nejméně, ale zároveň je ochránili před rizikem 
nákazy. Přestože naším posláním je, aby naši klienti 
žili běžný život, v tomto čase často chodili pracovníci 
za klienty z bezpečnostních důvodů nakupovat, aby 
je maximálně ochránili před případným nakažením. 
V první vlně pandemie, než jsme měli roušky či 
respirátory, nám velmi pomohli kolegyně z našeho 
Centra denních služeb, které pro naše pracovníky 
a klienty šily roušky. Přihlásilo se i mnoho dárců 

a podporovatelů DUHY, kteří byli ochotni ušít roušky 
nebo dodat dostatečné množství dezinfekčních 
prostředků. Kolegové z jiných služeb vypomáhali 
v chráněných bytech, neboť pro zajištění rozsáhlejších 
asistencí nebylo ve službě Chráněné bydlení dost 
personálu. V různých profesích lidé přišli kvůli 
pandemii o práci, v Chráněném bydlení jsme naopak 
nové zaměstnance získali. V naší službě přibyli mezi 
asistenty muži, kteří nám i klientům převážně ženský 
kolektiv obohatili. Z pozic asistentek povýšily dvě 
kolegyně na koordinátorku a metodičku. Tento rok 
jsme zrealizovali rekonstrukci koupelny a kuchyně 
v bytě klientů, pomáhali jsme sehnat bydlení 
pro klientky, které chtějí žít samy, plánovali jsme 
přestěhování klientů, aby mohli bydlet tak, jak a 
s kým si představují, a mohli se ve svém životě více 
osamostatnit.

Loňský rok v DUZE je pro mě jednoznačně spojen 
s pandemií. Ale i tak byl plný pozitivních zážitků. 
Naučili jsme se žít a pracovat online. Utvořili jsme si 
týmy, kde každý pracovník má své místo, 
a můžeme se na sebe navzájem spolehnout. Jsem 
neskutečně pyšná na všechny kolegy a asistenty za 
to, jak těžké období jsme společně zvládli. V celém 
Chráněném bydlení panuje mezi všemi čtyřmi týmy 
krásná harmonie, je vidět, jak si vycházejí pracovníci 
v rámci týmu, ale i napříč týmy vstříc, jak přemýšlejí 
o klientech, jak se starají o jejich bezpečí, pohodlí, 
zdraví. Když je potřeba, zajistí i ze dne na den noční 
dohled. Vypomáhají si ve službách, kde je zrovna 
potřeba. V roce 2020 jsme udrželi stav, kdy nikdo 
z klientů nebyl na COVID-19 pozitivní. Ne všichni 
pracovníci měli tolik štěstí a občas někdo z nás nebo 
našich blízkých touto nevyzpytatelnou nemocí prošel, 

někdo z nás někoho velmi blízkého ztratil. Byl to rok 
zamýšlení se nad životním postojem a důležitými 
hodnotami. Co má a nemá smysl, co má a nemá cenu 
řešit, v co mám a nemám věřit. Naši klienti, kteří často 
nesledují média, mají vlastní jednoduché odpovědi na 
tyto otázky a my se od nich můžeme tolik naučit.

To všechno mi dodávalo optimismu. Také to, že tu 
byl stále někdo, kdo byl pozitivně naladěn a uměl to 
předávat dál. Zdálo se mi až neskutečné, že ve chvíli, 
kdy někdo už ztrácel světlo na konci tunelu, objevil 
se druhý, kdo ho přinášel. Nikdy jsme nepropadli 
pesimismu všichni najednou, optimismus rotoval 
tak, jak bylo potřeba pro udržení životního nadhledu, 
ale i smyslu pro humor. Umíme být praktičtí, umíme 
dávat podporu tam, kde je to zrovna nejvíce potřeba, 
navíc s velkou lehkostí a naprostou přirozeností. Na to 
všechno jsem pyšná!

Celému krizovému štábu DUHY, 
který si po celý rok pravidelně 
předával minimálně jednou týdně 
detailní informace o pracovnících 
i klientech, bych ráda srdečně 
poděkovala za spolupráci! Myslím, 
že to byl náročný rok pro všechny, 
a nikdo by to nezvládl sám a nikdo 
by to nezvládl lépe, než jsme to 
zvládli my v DUZE!

Výroční zpráva 2020Společnost DUHA, z.ú.30 31



Výroční zpráva 2020Společnost DUHA, z.ú.32 33

Podpora 
samostat-
ného 
bydlení
Mgr. Markéta Pelzová
vedoucí služby Podpora 
samostatného bydlení

Posláním služby Podpora 
samostatného bydlení (PSB) je 
pomáhat dospělým lidem 
s mentálním znevýhodněním žít 
v běžném prostředí a zvládat 
nároky samostatného bydlení dle 
individuálních potřeb a zájmů. 

Kapacita služby byla navýšena 
na 18 klientů, přičemž služba 
v uplynulém roce jednoho 
klienta přijala a s jedním musela 
spolupráci ukončit. V průměru tak 
služba za rok 2020 poskytovala 
asistence 17 klientům.
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Posláním služby Podpora samostatného bydlení 
je pomáhat dospělým lidem s mentálním 
znevýhodněním žít v běžném prostředí a zvládat 
nároky samostatného bydlení dle individuálních 
potřeb a zájmů. To znamená, že podpora, kterou 
naši klienti čerpají, vysoce přesahuje pouhé zacílení 
na péči o domácnost, úklid, nakupovaní nebo třeba 
vaření. Potřeby našich uživatelů jsou různé, což se 
odvíjí od jejich zájmů, pracovních aktivit, zdravotního 
stavu, partnerských a přátelských vztahů nebo třeba 
dostupnosti podpory ze strany blízké rodiny. Z tohoto 
důvodu se snažíme ke každému klientovi přistupovat 
individuálně a podporovat ho právě v těch životních 
oblastech, které mu pomáhají nejen zvládat možná 
úskalí samostatného bydlení, ale především zapojit 
se do všech oblastí běžného života. 

V průběhu celého roku jsme pracovali s klienty 
různých věkových kategorií a s různou úrovní 
samostatnosti. Kapacita služby byla navýšena na 
18 klientů, přičemž služba v uplynulém roce jednoho 
klienta přijala a s jedním musela spolupráci ukončit 
z důvodu jeho zhoršujícího se zdravotního stavu, který 
mu znemožňoval samostatné bydlení. V průměru tak 
služba za rok 2020 poskytovala asistence 17 klientům.
 
Rok 2020 byl s ohledem na pandemii COVID–19 od 
svého počátku naprosto specifický. Kvůli velkému 
množství nových hygienických opatření a omezení se 
měnil také charakter průběhu služeb u našich klientů. 
Některé činnosti, na kterých asistenti s klienty běžně 
spolupracovali, se musely odložit či omezit. Byly však 
nahrazeny činnostmi novými, které měly vyšší prioritu. 
Někteří naši klienti se totiž právě díky omezeným 
možnostem setkávání začali učit psát textové zprávy, 

používat počítač i Skype či vyhledávat informace na 
internetu. Společné zvládání nových výzev pomáhalo 
klientům překonat nejen rutinu všedního dne, která 
nás všechny po celý rok provázela, ale také udržovat 
kontakt s přáteli, rodinou a v případě potřeby 
i asistenty v době, kdy nebylo možné osobní setkání. 
Po celý rok se služba Podpora samostatného bydlení 
učila fungovat v souladu s hygienickými opatřeními, 
snažila se eliminovat potencionální rizika nákazy 
klientů i asistentů a poskytnout klientům maximální 
možnou podporu. 

Našim asistentům patří velké 
poděkování za nasazení, které 
věnovali a věnují své práci, navzdory 
nepřízni doby, a za trpělivost 
a vzájemnou solidaritu, díky které se 
dařilo zajistit asistence i v případě 
nečekaných onemocnění a karantén.
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Centrum 
denních 
služeb

Bc. Kateřina Rozkopalová
vedoucí Centra denních služeb

Posláním Centra denních 
služeb (CDS) Společnosti DUHA 
je podporovat dospělé lidi 
s mentálním znevýhodněním 
v jejich samostatnosti. Širokou 
nabídkou aktivit a tvořivých 
činností klienty podporujeme 
v seberealizaci, ale také ve 
zvládání nároků běžného 
života. Služby jsou poskytovány 
v kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím.

V roce 2020 navštěvovalo 
Centrum denních služeb celkem 
55 osob.
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Z důvodu nařízení vlády kvůli pandemii přišlo na jaře 
náhlé uzavření služby CDS, a to na dobu dvou měsíců 
(od března do května). Z Centra denních služeb se 
doslova ze dne na den stala krejčovská dílna, asistenti 
neváhali a pustili se do šití roušek pro celou DUHU. Ti, 
kteří nešili, přesměrovali svou asistentskou pomoc na 
chráněné byty DUHY.
 
Zásadní změny, které se v roce 2020 udály, se celé 
točily kolem pandemie COVID-19. Všichni jsme si 
museli zvyknout na přísná hygienická opatření, 
porady a všechny další schůzky svolávané online, 
klienti mohli navštěvovat pouze jednu místnost 
Centra denních služeb, nemohli se potkávat se všemi, 
na které jsou zvyklí.

Pekárna CDS Nová DUHA v loňském roce prošla 
úpravami, nejen co se týče samotné místnosti, ale 
také programu a způsobu práce s klienty. Ti si mohou 
vyzkoušet a zažít vše, co souvisí s vařením, a to od 
rozmístění kuchyňského náčiní, nábytku, přes tvorbu 
seznamu na nákup, nákupu, samotného vaření či 
pečení, servírování, až k úklidu celé kuchyně na konci 
práce. Díky tomu vznikly nové individuální plány, na 
kterých nyní klienti pracují. Daří se jim tak efektivněji 
naučit se dovednostem, které potřebují v běžném 
životě.

V Galerii DUHOVKA se pilně tvořilo v rámci nového 
projektu MANUFAKTURA. Klienti si zde mají možnost 
zažít a utvrdit se v pracovních návycích a sebejistotě 
při tvorbě a budou tak mít větší možnost zařadit se do 
běžného pracovního světa.

Když se ohlédnu zpět na rok 2020, vidím hodně 
stresujících a náročných situací, mnoho obav, slz, 
naštvání a bezmoci. Přes to všechno ale spatřuji 
spoustu překonaných výzev a dosažených úspěchů, 
radosti z maličkostí a vděku za vše, co máme. Vidím 
to nejen u nás pracovníků, ale i u klientů, kteří 
Centrum denních služeb navštěvují.

Všechen můj dík patří všem mým 
kolegům z týmu Centra denních 
služeb, včetně Tomáše Kadeřávka. 
Vnímám, že díky týmové hře jsme 
všechny problémy dokázali překonat 
a že se nemusíme bát dalších výzev, 
které jsou před námi.
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Péče 
o dárce, 
fundraising 
& PR

Přesto, že rok 2020 začal 
„normálně“, brzy jsme byli 
postaveni před zcela novou 
a naprosto nečekanou 
skutečnost. Ne vždy totiž bylo 
možné, aby naše účast na akcích 
byla ve větším počtu, jak jsme 
byli zvyklí, mnohé se muselo 
měnit a přizpůsobovat tak, jak 
situace dovolovala, některých 
akcí jsme se nezúčastnili vůbec 
nebo byly zrušeny. 

Byl to tedy opravdu zvláštní 
rok, ten rok 2020, naše životy se 
změnily, ale o tom až později…
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Hned v první půlce ledna hrál Richard Skolek se 
svým seskupením Střídavá péče tradičně v Pivovaru 
a café Lajka i pro DUHU improvizační představení, 
jehož základem je zapojení diváků do děje, resp. do 
jednotlivých scének, jejichž témata si také sami určují. 
Byl to hezký komorní večer, na pomyslném pódiu si 
to za hudebního doprovodu houslí a akordeonu užili 
i Luděk Pejšman, Lenka tehdy ještě Bednářová a my 
všichni s nimi.

Na začátku roku se nám také podařilo zorganizovat 
dvě vernisáže v rámci putovní výstavy DUHA 
v obrazech. V únoru to bylo v noblesní Národní 
kavárně v krásném secesním domě a my jsme si užili 
vernisáž ve výjimečných prostorách umocněných 
nádhernými obrazy našich nadaných malířů. To 
vše s hudebním doprovodem Honzy Bukovského 
(zpěv, kytara), Filipa Miškaříka (bicí) a Zdeňka Talácka 
(housle, zpěv). Máme totiž skvělé malíře a jsem 
přesvědčena, že je čím se pochlubit v průběhu 
celého roku…
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V únoru jsme se sešli s našimi malíři i na tradičním 
obědě, tentokrát v Burger King na Václavském 
náměstí. Bylo o nás náramně postaráno!

DUHA v obrazech putovala v březnu do Pivovaru 
a café Lajka na Letné, tentokrát Honzu Bukovského 
na klávesy doprovodil Michal Doležal. Jsem 
opravdu pyšná (a vím, že v DUZE nejsem sama) 
na tvorbu našich malířů, ať už volnou nebo v rámci 
arteterapie, stejně tak na naše Centrum denních 
služeb (CDS), které Kluby malování umožňuje. Vše 
uvedené jde ruku v ruce s obdivuhodnou prací 
našich arteterapeutek Bohunky Kachlické a Veroniky 
Lejcarové, ale i všech asistentek, asistentů a ostatních 
pracovníků CDS pod vedením Kateřiny Rozkopalové. 
Ale maluje se i doma, to díky skvělé péči asistentů 
i vedení služby Chráněné bydlení. Obrazy malířky 
Jiřiny Zouzové by velice chyběly!
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Od té doby, tedy od poloviny března, jsme se vídali 
sporadicky, akce plánovali jen výjimečně. Všechny 
pohltila snaha co nejúčelněji vynaložit síly k tomu, 
aby pandemie, která doslova ochromila celý svět, 
nezasáhla DUHU, případně abychom na ni byli dobře 
připraveni. To se podařilo a stále daří. Dodržovali 
jsme všechna platná nařízení, nastavovali operativně 
nová a nová pravidla v rámci DUHY, zajistili dostatek 
všech ochranných prostředků. Naše životy, ale hlavně 
životy našich klientů byly v rámci možností a opatření 
co nejpodobnější těm před pandemií. Samozřejmě 
jsme ale omezili osobní kontakty, žili jsme (a to stále 
trvá) mnohem více online... Děkujeme všem, kteří 
pro nás šili roušky, i sami jsme se v našem Centru 
denních služeb snažili. Děkujeme za bleskovou 
krizovou pomoc Nadaci ČEZ, která nám operativně 
zaslala 50 000 Kč na ochranné pomůcky, Nadaci Olgy 
Havlové za 20 000 Kč na totéž a na pohonné hmoty, 
Nadaci Karel Komárek Family Foundation za finance 
na 5 tabletů pro naše klienty. To vše byla obrovská 
vzpruha a pomoc!

Velký dík patří i ŠKODA AUTO DigiLab a HoppyGo za 
operativní bezplatné zapůjčení vozu na dobročinné 
účely. Bezpečně a rychle jsme tak mohli přepravit 
vše, co bylo potřeba. Většinou šlo o roušky a ostatní 
ochranný materiál do našich chráněných bytů.
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Děkujeme všem návštěvníkům květnového Bazaarku 
za přispění Společnosti DUHA! Opět jste mohli 
nakoupit originální modely i atraktivní doplňky za 
dobrou cenu, udělat si radost a přispět na dobrou 
věc. Děkujeme milé slečně Báře Šlingrové, že pro nás 
pomohla vybrat krásných 5 000 Kč. To vše díky skvělé 
organizátorce a vynikající stylistce Ireně Vokrojové, 
která akcemi Outfitmania.cz podporuje nejen „slow 
fashion“, ale i DUHU. Moc si toho zvláště v této době 
vážíme a děkujeme Ireně, její rodině a přátelům za 
opakovanou podporu!

V květnu bylo možné se alespoň v omezeném 
počtu setkat se sportovními nadšenci v CrossFit 
14000 South v Krči, prezentovat naši práci jak 
prostřednictvím výrobků z naší MANUFAKTURY, 
kterou tak nápaditě vede Zuzana Gabriel v Galerii 
DUHOVKA, tak ostatními pracemi Centra denních 
služeb v Galerii DUHOVKA i v Nové DUZE. Už dva 
roky se s našimi podporovateli z CrossFitu vídáme 
a obohacujeme navzájem na těle i na duši. I tam 
se líbily obrazy našich umělců, bez kterých si snad 
žádnou akci DUHY už nedovedu představit.
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Snad jen jednu, a tou je charitativní Beach Help Cup, 
který byl letos spojený s Antuka Help Cup, tedy 
plážový volejbal, ve kterém za nás opět hrál tým 
„Optický úkaz“ Josefa Kantára a Kateřiny Kunešové, 
ale i „klasický“ volejbal v šesti na antuce, kde za nás 
hrál tým „Lepší už to nebude“ Marie Martinátové 
a Erika Štěpničky. Věřím, že skvělé výkony, ale 
hlavně krásnou přátelskou atmosféru jsme s Petrou 
Innemanovou, vedoucí služby Chráněné bydlení, která 
dorazila jak jinak než na koloběžce, podpořily první 
zářijovou sobotu nejen svou účastí, ale i krásnými 
transparenty, kterými nás vybavily šikovné ruce opět 
z našeho Centra denních služeb.

V září jsme mohli aspoň na dálku všichni v DUZE 
i mimo ni díky streamování z hotelu Jalta na 
Václavském náměstí sledovat i vyprávění Davida 
Chytila, Matěje Krátkého a Filipa Miškaříka ze své 
cesty Pěšky přes Balkán na Athos - podruhé pro 
DUHU. Zdolali tak vloni na cestě z Budapešti do 
Sofie celkem asi 840 km (z toho přibližně 290 km 
kvůli částečně uzavřeným hranicím na kolech). Pro 
DUHU se jim díky již druhé výzvě podařilo získat do 
této chvíle krásných 53 687 Kč. Dárcovská výzva na 
Darujme.cz je stále aktivní! Na YouTube lze najít 
i video z tohoto promítání, které je k dispozici těm, 
kterým vyprávění „uteklo“ nebo neměli čas, případně 
se chtějí znovu podívat. Podporu z DUHY mohli 
poutníci cítit celou cestu… A my budeme s napětím 
sledovat jakékoli další kroky poutníků a těšíme se 
konečně znovu i na osobní setkání.
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Novoročenky, které pomáhají pro svůj 8. ročník 
získaly krásný prostor nově zrekonstruované pobočky 
České spořitelny, a.s. v Jugoslávské ulici 19. 
Asi stovka! obrazů tam doslova zazářila a stále září! 
A tak i v této složité době bylo dost času, aby každý, 
kdo měl zájem vidět co nejvíce obrazů našich malířů 
„naživo“, dostal tu příležitost. Děkujeme vedení 
pobočky za tuto možnost, finanční podporu a skvělou 
spolupráci. Daně Orlové z Dorothea za tři krásné 
historické stojany a Zdeňce Sajdlové ze ZUŠ Ilji 
Hurníka za spoustu dalších. Projekt opět přinesl DUZE 
významnou finanční podporu, tentokrát 315 000 Kč! 
Až neuvěřitelně krásné!

Zaměstnanci stejné pobočky České spořitelny, a.s. 
připravili pro naše klienty Chráněného bydlení na 
konci roku Strom přání, který beze zbytku pro všech 
30 klientů naplnili. Děkujeme úžasné Vlastě Břízové 
za skvělou koordinaci a všem za pečlivě připravené 
dárky i s osobními vzkazy. Všechny nás to dojalo, byly 
to i díky vám nádherné Vánoce!

Díky projektu Souhvězdí pomoci na Alza.cz se letos 
naši klienti vypraví s asistenty na báječnou normální 
dovolenou. Bude to do lázní a těšte se brzy na čerstvé 
zprávy… I projekt Vy rozhodujete, my pomáháme 
Nadačního fondu TESCO přinesl DUZE podporu, 
tentokrát ve výši 20 000 Kč. 

Obrazy našich malířů již několik let pro své originální 
novoročenky používá i Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s. Slavnostní předávání obrazů se 
tentokrát odehrálo – kde jinde než – v prostorách 
České spořitelny v Praze 2, a to přímo Ing. Martinu 
Slabému, předsedovi představenstva. Děkujeme za 
velkou podporu a skvělou spolupráci!
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12. ročník Vína pro DUHU nakonec proběhl tak, 
jak jsme ani nečekali. Poprvé jsme totiž nemohli 
počítat s charitativním večerem v kavárně Kaaba 
na Vinohradech tak, jako už jedenáctkrát předtím… 
Nevzdali jsme to a díky spolku Sdružení Nového 
Města pražského jsme těsně před Vánocemi působili 
hned pět dní na horním Václavském náměstí 
v jednom z charitativních stánků Václavských Vánoc, 
který jsme „naplnili“ spolu s Duhovou prádelnou, tedy 
byl i osvětový...

Bylo to sice několik týdnů napínavé, o to více 
děkujeme Arnoštu Goldflamovi, že byl vždy s námi 
a vždy připraven akci oficiálně zahájit... Nakonec 
musely jít všechny oficiality i případný program 
stranou, a my jsme stánek spojený s projektem Víno 
pro DUHU otevřeli v pátek 18. prosince večer. Přišli 
nás podpořit i Nikol Kouklová, Radka Pavlovčinová, 
Marie Renčová a Milan Peroutka. Byli jsme vděční za 
milá, i když omezená setkání a velkou podporu
i v této době.

Děkujeme za velkou podporu Radomíru Mervartovi, 
díky němuž máme opět krásnou fotodokumentaci, 
velký dík patří spolku Sdružení Nového Města 
pražského, který trh organizoval, hlavně jeho 
koordinátorce Monice Vlkové a správci trhu Karlu 
Chotkovi. Děkujeme i Natálii Debnárové a Kateřině 
Dvořákové za to, že opět dorazily, stejně tak jako 
naše věrná fanynka Andělka, ale velký dík patří 
i dalším věrným…

Děkujeme všem, kdo si přišli nakoupit víno, výrobky, 
dárkové certifikáty, chybějící dárky, vyzvednout obraz 
nebo nás jen pozdravit a i tím nás podpořit.

12. ročník Vína pro DUHU zatím přinesl DUZE 
a dospělým s mentálním znevýhodněním 
neuvěřitelných 101 015 Kč!

Děkuji všem v DUZE, kteří akce nejen konce roku 
podpořili. Tradičně vedoucí Petře Innemanové a 
koordinátorce Lenke Pavlíkové z Chráněného bydlení, 
které jsou vždy připravené pomoci. Ale samozřejmě 
i ostatním prodejcům ve stánku na Václaváku – 
manažerce kvality Míše Chromé, asistentkám Centra 
denních služeb Veronice Bučkové a Lucii Rosecké, 
sociální pracovnici Evě Bednářové a koordinátorce 
Elišce Hutkové z Chráněného bydlení, asistentce 
vedení Petře Ptáčkové a asistentce Chráněného 
bydlení Aničce Pospíšilové.

Velký dík patří vedoucí Centra denních služeb 
Kateřině Rozkopalové a koordinátorce Galerie 
DUHOVKA Zuzaně Gabriel za průběžné i velmi 
operativní dodávání nádherných výrobků, ať už 
z Nové DUHY, nebo z Galerie DUHOVKA a naší 
MANUFAKTURY. Ale i vedoucí Podpory samostatného 
bydlení Markétě Pelzové za spoustu dobrých 
hudebních i jiných nápadů – už aby bylo možné je 
realizovat…
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Všechny akce by byly neuskutečnitelné bez soustavné propagace Markéty 
Vyštejnové na sociálních sítích a stálé podpory Tomáše Kadeřávka nejen za volantem. 

Vážíme si toho, že díky 11. ročníku Vína pro DUHU jsme mohli částečně 
zrekonstruovat jeden z našich chráněných bytů ve Vysočanech. To se povedlo 
s velkým přičiněním Moniky Slováčkové, členky správní rady, která se na rekonstrukci 
kuchyně a koupelny uvedeného bytu organizačně a technicky podílela, za což jí patří 
naše poděkování.

A samozřejmě děkuji i Radomíru Mervartovi za všechny ty nádherné fotky, které 
i v roce 2020 vznikly.

Celý rok nás podporovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) pod 
vedením Taťány Plecháčkové, Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
se skvělými Markem Šedivým a Monikou Jindrovou a Sociální bankovnictví České 
spořitelny v čele se Simonou Munzarovou.

Nemohu nezmínit dlouhodobé partnerství s NF Avast, nyní Abakus, díky němuž jsme 
ušli velký kus cesty. Moc si našeho partnerství a skvělé spolupráce vážíme!

Velký dík patří i neúnavným podporovatelům Ireně Vokrojové, Martinu Dolníčkovi 
a Janu Bukovskému.

Byl to výjimečný rok, jeden z nejtěžších, ale díky profesionalitě vedení v čele se 
zkušenou a rozhodnou ředitelkou Evou Brožovou, obětavým asistentům, součinnosti 
v DUZE a velké podpoře všech jejích věrných, ale i nových příznivců jsme ho zvládli. 
Děkujeme všem za veledůležitou podporu!

Buďte i nadále s námi! A zdrávi!

Ing. Věra Frühaufová
péče o dárce, fundraising & PR
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DUHA na 
sociálních 
sítích
Mgr. Markéta Vyštejnová
specialistka na sociální sítě

Komunikace na sociálních sítích nám umožňuje sdílet 
se zájemci o naši práci novinky, akce, výzvy či střípky 
ze života klientů. Nově jsme začali i s medailonky 
našich pracovníků, skrze které se lidé seznamují 
s naším týmem a mohou lépe porozumět, co obnáší 
práce v našich třech různých službách a co skutečně 
děláme.

Sociální sítě nám pomáhají s osvětou o lidech 
s mentálním znevýhodněním. Tak vznikla naše 
kampaň „Boříme mýty“, která ukazuje, co si často 
o lidech s mentálním znevýhodněním ostatní myslí, 
a jak je to doopravdy. Jsme rádi, že je toto téma tolik 
sledované a sdílené dalšími lidmi.

Naše „Stories“ dostaly nezaměnitelnou podobu
s ustáleným fontem, naším logem a našimi barvami, 
takže nás můžete poznat hned na první pohled a jsme 
rádi, že mají takový dosah. Pomáhají upozornit na 
zajímavý obsah, naše kampaně a naše poslání, tedy 
co děláme a jak nás lze podpořit.

V čem se rok 2020 ukázal zlomový, to jsme zažili 
všichni na vlastní kůži, i když každý trochu jinak. 
COVID-19 se rozšířil i k nám, a určitě pamatujete, že 
každý, kdo uměl šít, sedl na jaře za šicí stroj a pomáhal 
ostatním s výrobou roušek. Ty byly nedostatkovým 
zbožím, ale zároveň velkou pomocí proti šíření 
pandemie. Velmi nám pomohla výzva na sociálních 
sítích, kdy nám mnoho skvělých lidí začalo posílat 
roušky pro zaměstnance a klienty DUHY. Následně se 
přidali i dárci tolik potřebné dezinfekce. Ještě jednou 
všem srdečně děkujeme!
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Dárci a podporovatelé
ALFA PROFI s.r.o.
Algotech, a.s.
Alza.cz
Kateřina Arnotová
Zuzana Láníková a AZ PROMO s.r.o.
Veronika Balcarová
Petr Belica
Ondřej Beránek
Jana Berčíková
BILSTEIN CEE a.s.
Iva Bímová
Radka Blümelová
Jan Bukovský
CrossFit 14000 South
Jana Černíková
Česká spořitelna, a.s. pobočka Jugoslávská 19
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Jaroslav Látal a Digi Office, s.r.o.
Radim Dobrovodský
Martin Dolníček
Ing. Robert Šedivec a ECONET OPENFUNDING s.r.o.
Michal Švorc a Euronak s.r.o.
Blanka Francová
Dana Groschaftová
Aneta Grošovová
Ivana Hamříková

Denisa Hledíková
Huy Ho Ba
Veronika Hornychová
Jitka Hořejší
Monika Hořejší
Jan Hromas
David Chytil
Petr Chytil
Helena Chytilová
Milan Kubič a IKEP s.r.o.
IRON MOUNTAIN
Petr Jakubčík
Magdalena Janichová
Romana Janoušková
Bohumír Bárta a JLV, a.s.
Jakub Kašpar
KD Trans s.r.o.
Naděžda Kohlerová
Jana Kořenková
Hana Kozmíková
Pavla Krátká
Matěj Krátký
Irena Kratochvílová
Nikol Krejčí
KUHN-BOHEMIA a.s.
Kühnův smíšený sbor
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Sára Kulhánková
Eva Leitlová
rodina Kotykova a Lékárna Dolní Bousov s.r.o.
Kristián Leško
Margita Losová
Hana Macáková
Jaromír Mazák
Michal Miko
Filip Miškařík
Milan Miškařík
Karel Mrazík
MV Technik, s.r.o.
Nadace ČEZ
Nadace Karel Komárek Family Foundation
Nadační fond Avast
Nadační fond Tesco
Lukáš Neoproud
Veronika Niederlová
Jan Novák
Aneta Onodyová
ORBIT s.r.o.
Markéta Pešková
Jana Pikešová
Eva Pincová
Kristýna Podhorská
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
PROGRESS MEDICAL a.s. a OB klinika a.s.
Jitka Rašková
Jitka Reischigová
Ing. Pavel Maget a REMA, s.r.o.
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
Monika Sedláčková
SEND Předplatné spol. s r.o.
Petr Simandl
Kateřina Stárková

MUDr. Martin Jan Stránský
Mgr. Jiří Šafránek a Informatici Olomouckého kraje
Klára Šimonová
Ing. Václav Červinka a Školky-Montano, spol. s r.o.
Gabriela a Pavel Škorpilovi
Otakar Šuffner
Alena Švejnohová
Jan Teplý
Dagmar Klugerová a TOP SERVIS pojištění, s.r.o.
Barbara Tranová
TRANSPORTSERVIS a.s.
Lenka Vacíková
Štěpán Vácha
Hana Váchová
Martin Valášek
Tomáš Velecký
Romana Veselá
Vladislav Veselý
Václav Vilém
Pavla Žákovská a VSD Training & Development
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Irena Weisgerberová
Aneta Zavřelová
Johanka Žižáková
ŽSD a.s.
ŽSD invest a.s.

...a mnozí další. Sledujte „Jak pomoci“ na našem webu.

Děkujeme všem!

Spolupracovali 
s námi
Vít Rejda a AF BKK tiskárna Praha
Alza.cz
Ing. Marek Šedivý a AVPO ČR
Monika Baudišová a grafické studio pinkpill design
Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji
Jan Bukovský a Jazzterdays
Jan Valeš a Burger King
COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
Akad. mal. Jana Čapková
Česká spořitelna, a.s.
Darujme.cz
Natálie Debnárová a Kateřina Dvořáková
Dana Orlová a DOROTHEUM
@dvatatove
Anna Dvořáková
Arnošt Goldflam
Zuzana Hošková a Jatka78
David Chytil, Matěj Krátký, Filip Miškařík
Infinit - vodní a saunový svět Praha - Vysočany
Bohumír Bárta a JLV, a.s.
K+K Hotels Prague

Kavárna Kaaba
Nikol Kouklová
Jana Krausová
Zuzana Kučerová a Crossfit 140 00 South
Radomír Mervart
Filip Miškařík a Nic se neděje
Simona Munzarová (Sociální bankovnictví ČS, a.s.)
Nadace pro rozvoj občanské společnosti
Jan Pavlas
Milan Peroutka
JUDr. Eva Ptáčková
SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s.
Jitka Schneiderová
Anna Julie Slováčková
Starbucks Coffee - Centrum Černý Most
ŠKODA AUTO DigiLab a HoppyGo
HM Tesco Nový Smíchov
Daniel Tylinger a Jalta Boutique Hotel
Ingrid Valentová
Irena Vokrojová a Outfitmania
Zdeňka Sajdlová a ZUŠ Ilji Hurníka
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12. ročník benefičního 
večera Víno pro 
DUHU podpořili 
skvělým vínem vinaři, 
vinařství a vinotéky
 
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
Vinařství LAHOFER, 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.
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl

Naši sociální firmu 
Duhová prádelna 
www.duhovapradelna.cz 
podporují
 
Úřad práce hl. města Prahy
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Nadace ČEZ
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
NFOZP, projekt Srdcerváči
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Financování
Ing. Eva Protivová
ekonomka
V roce 2020 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, které 
v loňském roce zaznamenaly pokles v důsledku 
snížené docházky klientů v souvislosti s šířením viru 
COVID-19. Pokles byl patrný zejména ve službách 
Centrum denních služeb a Podpora samostatného 
bydlení, kde klienti omezovali čerpání služeb 
v důsledku obav z možné nákazy. V jarních měsících 
jsme byli nuceni Centrum denních služeb z důvodu 
vládních opatření dokonce přechodně uzavřít. 
Jednou z významných položek výnosů byly 
v loňském roce také dotace ze státního rozpočtu 
(od Ministerstva práce a sociálních věcí) na podporu 
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách v souvislosti s epidemií COVID-19 a dotace 

na financování zvýšených provozních výdajů 
a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 
karanténních, mimořádných a krizových opatření 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
COVID-19. Významnou podporou (5 % celkových 
výnosů) pro nás byly také firemní i soukromí dárci, 
které detailněji zmiňujeme v kapitole DÁRCI 
A PODPOROVATELÉ. V průběhu celého roku jsme 
přijali mnoho opatření pro minimalizaci rizika nákazy 
a šíření viru COVID-19, jak mezi klienty, tak mezi 
zaměstnanci Společnosti DUHA, v důsledku toho 
výrazně vzrostla například spotřeba dezinfekčních, 
hygienických a dalších ochranných prostředků. 
Zvýšené náklady organizace v důsledku epidemie 
COVID-19, ale i výpadky příjmů ze strany klientů 
se nám podařilo pokrýt díky všem výše zmíněným 
zdrojům.

SKLADBA VÝNOSŮ ZA ROK 2020 (v Kč)
1 Provozní dotace a granty (Magistrát hl. m. Prahy) 72,23 % 23 973 000

2 Mimořádné dotace MPSV - COVID-19 3,54 % 1 176 006

3 Příspěvky klientů 18,44 % 6 121 281

4 Příspěvky od FO a PO (organizace, nadace a jednotlivci) 5,32 % 1 766 796

5 Prodej výrobků, zboží a služeb 0,29 % 95 036

6 Ostatní výnosy 0,18 % 58 009

CELKEM 100,00 % 33 190 128

SKLADBA NÁKLADŮ ZA ROK 2020 (v Kč)
1 Spotřebované nákupy (vybavení, materiál, energie, PHM apod.) 8,42 % 2 774 420

2 Služby (opravy, nájmy, telefony, služby IT, FR/PR, vzdělávání aj.) 10,57 % 3 483 236

3 Osobní náklady 79,93 % 26 346 719

4 Ostatní náklady (odpisy, daně a poplatky, pojistné apod.) 1,08 % 357 974

CELKEM 100,00 % 32 962 349

1

1

2

3

4

2

3

5
4
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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 — Nové Město

IČ: 45247439
DIČ: CZ45247439
tel.: +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693
e-mail: duha@spolecnostduha.cz

facebook.com/SpolecnostDUHA
instagram.com/spolecnostduha
linkedin.com/company/spolecnostduha
www.novorocenky-pomahaji.cz 
www.duhovapradelna.cz

> účet pro zasílání darů na základě darovací 
smlouvy: 
35-7272940217/0100 Komerční banka
> účet pro veřejnou sbírku: 
115-8712340237/0100 Komerční banka

online převod finančních darů přes: 
www.darujme.cz/organizace/165
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Nově je možné podporovat 
Společnost DUHA i pomocí 
dárcovských SMS, a to jak 
jednorázově, tak dlouhodobě, 
každý měsíc.

Odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS DUHA 30 nebo DMS DUHA 60 nebo 
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.

Více na www.darcovskasms.cz.

Složení správní rady

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

Vedení Společnosti DUHA

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

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

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

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

Administrativní podpora

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

asistentka vedení společnosti
Pavlína Dvořáková
mobil: +420 602 610 693
tel.: +420 286 592 971
kancelar.duha@spolecnostduha.cz

Chráněné bydlení (CHB)

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 Bednářová
mobil: +420 603 597 329
tel.: +420 286 592 971
eva.bednarova@spolecnostduha.cz

koordinátorka Chráněného bydlení
Eva Bouaita
mobil: +420 603 599 313
tel.: +420 286 592 971
bouaita@spolecnostduha.cz

koordinátorka Chráněného bydlení
Eliška Hutková
mobil: +420 724 289 640
tel.: +420 286 592 971
hutkova@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 Pavlíková
mobil: +420 602 356 799
tel.: +420 286 592 971
pavlikova@spolecnostduha.cz

metodička Chráněného bydlení
Bc. Barbora Valuchová, Dis.
mobil: +420 602 610 693
tel.: +420 286 592 971
valuchova@spolecnostduha.cz

Služba Chráněné bydlení
Společnost DUHA, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1866/5 
120 00 Praha 2 — Nové Město
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Podpora samostatného bydlení (PSB)

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

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

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

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

Centrum denních služeb (CDS)

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

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

sociální pracovnice CDS
Bc. Dana Unzeitig
mobil: +420 734 757 213
unzeitig@spolecnostduha.cz
metodička CDS
Mgr. Frederika Gejdoš
mobil: +420 734 757 213
gejdos@spolecnostduha.cz

CDS Galerie DUHOVKA
Staromlýnská 577/4
190 00 Praha 9 – Vysočany
mobil kancelář: +420 602 667 863
mobil asistenti: +420 734 314 655
galerieduhovka@spolecnostduha.cz

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