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SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí příznivci Společnosti DUHA,
jsem velmi ráda, že opět po roce máme možnost Vám předložit naši Výroční zprávu za rok 
2015. Přehled fungování jednotlivých sociálních služeb najdete v podrobném představení 
dále v textu a také příklady „Dobré praxe“ – jednotlivé příběhy ze života našich klientů, 
jsou myslím velmi vypovídající o životě v DUZE. DUHA tak ukončila svůj 23 rok života na 
trhu sociálních služeb. Číslo je to úctyhodné. Co vše se za ním schovává?

Zrání klientů na jedné straně a profesionální růst pracovníků na straně druhé. 
Snaha o vzájemnou spolupráci, snaha dobře vyjednávat s klienty rozsah jejich 
služeb, umění se přizpůsobit na obou stranách. V rámci fungování sociálních služeb  
v rozmezí zákona hledáme často kompromisy, snažíme se o to, abychom respektovali 
osobnost klienta, zároveň dostáli všech požadavků, které nám klade zákon.

V tomto roce jsme prošli zatěžkávací zkouškou jako celá organizace – přestěhovali 
jsme se z nevyhovujících kancelářských prostor do nových, krásných a světlých. Jsem 
tomu velice ráda, protože si myslím, že naši asistenti, ale i management organizace si 
zaslouží důstojné prostředí a vyhovující podmínky pro svou náročnou práci. Také jsme se 
museli vyrovnat se situací, kdy nás opustili dva klienti. Pro asistenty, kteří dlouhou dobu 
spolupracovali na důstojném stáří našich klientů, to nebyla lehká věc. Stále se máme co 
učit, ovšem v našem přesvědčení, pokoušet se poskytovat naše služby co nejdéle to půjde, 
jsme obstáli.

Těšíme se na rok 2016, protože máme nové chráněné byty a s radostí je obsadíme novými 
klienty. Budeme doufat, že budeme mít kvalitní personál a asistenty, kteří budou dobře 
motivovaní, se zájmem o svou práci. V roce 2015 jsme se občas potýkali s problémem 
přijmout dostatečný počet kvalitních pracovníků.

Závěrem bych velice ráda poděkovala všem našim věrným partnerům a podporovatelům, 
všem přátelům a zájemcům o naši práci, kteří nás podporují. Finančně nebo nezištnou pomocí. 

Děkujeme!

Dále děkuji všem spolupracovníkům, hlavně asistentům, těm pracovníkům v první linii, 
bez jejichž trpělivé práce by naše služby nemohly existovat. Samozřejmě, že díky patří i 
jejich vedoucím, odborným pracovníkům, ale i administrativnímu zázemí celé organizace. 
Jsme jeden celek a také tak pracujeme.

Hezké počtení o našich konkrétních výsledcích!

PaedDr. Eva Brožová, ředitelka
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SLOVO MANAŽERA KVALITY

Společnost DUHA udělala v závěru roku 2014 velký krok ke zvýšení kvality služeb 
tím, že vytvořila samostatnou pracovní pozici manažerky kvality, která se kvalitě 
v organizaci věnuje. V roce 2015 se tedy již rozběhla systematická práce na jejím 
postupném zvyšování naplno a je čas jí zde zhodnotit. 

Organizace poskytuje tři různé služby lidem s mentálním znevýhodněním, každá 
služba má své poslání a samostatný tým, ale protože jsme součástí jedné organizace, 
chceme zajistit vždy velmi dobrou a zároveň vyrovnanou kvalitu služeb. 

Rok 2015 byl pro nás rokem vnitřní obnovy ve smyslu posílení kvality procesů  
a písemných postupů. Pracovali jsme na sjednocení termínů a společných procesů 
mezi službami, na pojmenování našich kritérií kvality, které jsme si stanovili ještě 
výš, než nám určují Standardy kvality sociálních služeb. Začali jsme vytvářet důležité 
dokumenty pro naše klienty pomocí metody Snadné čtení, která jim pomáhá textům 
porozumět. Začali jsme plánovat a testovat interní program k vykazování práce 
našich pracovníků s klienty, který se spolu s interními kontrolami kvality stane 
realitou v následujícím roce 2016. 

Za takovouto vnitřní obnovou je vždy hodně práce pracovníků středního 
managementu a managementu organizace, který se věnuje řízení provozu služby či 
organizace a nyní i spolupráci na zvyšování kvality. Proto bych zde chtěla poděkovat 
všem kolegům, kteří se se mnou v roce 2015 podíleli na tomto úkolu.

Je důležité si uvědomit, že pokud je organizace dobře vnitřně nastavená, jsou v ní 
pak spokojení pracovníci, kteří vědí, jak si poradit s nejrůznějšími situacemi v denní 
praxi a jaká je kvalita jejich práce. To se vždy odrazí na straně klienta, se kterým 
jsou naši pracovníci v častém kontaktu. Myslíme-li tedy na kvalitu, vždy máme 
před sebou prospěch klienta, jeho spokojenost se službou a větší samostatnost ve 
vlastním životě.

Mgr. Markéta Vyštejnová, manažerka kvality
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POSLÁNÍ A PRINCIPY 
SPOLEČNOSTI DUHA, z. ú.

Posláním Společnosti DUHA, z. ú. je spolupracovat s dospělými lidmi 
s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých 
oblastech života.

Bydlení
Možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče 
o vlastní domácnost.

Práce a vzdělávání
Možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každo-
denní život, případně najít si zaměstnání.

Volný čas a zábava
Možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy.

Přátelé, rodina a vztahy
Možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem.

Život ve společnosti
Možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce 
pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů …
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• nepodporovat akce pouze pro 
znevýhodněné

• nepodporovat hromadné svážení 
dospělých lidí s mentálním 
znevýhodněním někam na 
společná shromáždění

• zachování, udržení, rozvíjení  
a čerpání z tradice DUHY

• spolupráce služeb nabízených 
Společností DUHA

• respektování osobnosti klienta

• zachování lidské důstojnosti

• zohlednění práva žít ve společnosti 
běžným způsobem života

• zplnomocňování klientů  
k rozhodování o sobě samých 
tak, aby sami určovali rozsah 
poskytované podpory

• překonávat obtíže v současné 
nejasné situaci ohledně 
financování sociálních služeb aniž 
by se to dotklo (negativně ovlivnilo) 
možnosti/situace klientů

Společnost DUHA naplňovala v roce 2015 své poslání poskytováním sociálních 
služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků

Chráněné bydlení

Centrum denních služeb (NOVÁ DUHA, Galerie Duhovka)

Podpora samostatného bydlení

Sociální firma DUHOVÁ PRÁDELNA

ZÁSADY SPOLEČNOSTI DUHA
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Poslání služby
Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít 
v 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.

Základní informace o službě
Služba Chráněného bydlení je službou, která podporuje člověka s mentálním 
znevýhodněním komplexně tak, aby mohl vést co nejvíce samostatný a podle 
svých představ naplněný život. Podpora je tak prakticky „šitá na míru“ každému 
klientovi. Podporujeme klienty, aby mohli uplatňovat svou vlastní vůli v co 
největším množství situací - při formování služby, která je jim poskytována,  
v zařizování domácnosti, ve výběru spolubydlících, ve způsobu trávení volného 
času, v běžných denních situacích, při hospodaření s penězi, při navázání 
nových sociálních kontaktů, při výběru pracovního uplatnění ad. 

Stěžejní devízou služby je umístění chráněných bytů po celé Praze, v běžných 
zástavbách. Tento model vychází z tradičního přístupu organizace k mentálně 
znevýhodněným osobám. Organizace tak deklaruje způsob života, který je  
s potřebnou mírou asistence zcela běžný a neliší se od způsobu života běžné 
populace.

Služba Chráněné bydlení nabízí ubytování ve čtyřech typech bytů s různou 
mírou asistence

BYT S 24 HODINOVOU ASISTENCÍ
Klient má k dispozici asistenta nepřetržitě celý den. 

BYT S NOČNÍ ASISTENCÍ
Klient potřebuje asistenci na cestě do/z Centra denních služeb a potřebuje pomoc 
asistenta i v průběhu noci.



9SPOLEČNOST DUHA, z. ú.

BYT S KAŽDODENNÍ ASISTENCÍ
Klient využívá asistenci několik hodin denně, v noci zvládne být v bytě sám, 
samostatně také cestuje.

BYT S ASISTENCÍ 5 DNÍ V TÝDNU A MÉNĚ
Klient potřebuje pomoc asistenta při konkrétních činnostech pouze některé dny  
v týdnu. Klient zvládne být v dohodnuté dny v bytě bez asistence.

Rok 2015 ve službě
V roce 2015 jsme službu Chráněné bydlení poskytli celkem 31 klientům. 
Nově jsme přijali 2 klientky a 2 klienty, zároveň 2 klienti službu v tomto 
roce ukončili. V tomto roce také bohužel zemřela klientka, která byla 
dlouhodobě v paliativní péči.

Službu jsme poskytli v 16 chráněných bytech a také se nám podařilo získat 
3 nové chráněné byty.

Na základě rozložení bytů, s odpovídající mírou asistence, jsme mohli přistoupit 
ke změnám spolubydlení u těch klientů, u kterých jsme si byli jisti, že změna 
povede k lepšímu soužití, a zároveň jsme tak zrealizovali jejich přání.

Mohli jsme tak u 1 klienta zajistit přestěhování do jednoho z nových bytů a u 1 
klientky přestěhování k jiné spolubydlící. Oba klienti jsou v novém prostředí 
spokojeni.

Zároveň jsme na základě zvýšené potřeby asistence došli u 1 klientky  
k rozhodnutí o přemístění na byt s 24h asistencí, kde se jí dostává maximální 
míry podpory.

Praxe služby nám stále ukazuje potřebu nových postupů a přístupů, které je ve 
službě potřeba nastavit. Nutně se musíme dívat na praxi jako na každodenní 
proces, na který musíme reagovat s vysokou mírou profesionality a také  
s ohledem na tradici, kterou organizace bezpochyby má.

Rok 2015 byl pro službu Chráněné bydlení plný velkých změn. Jednou z největších 
bylo přidělení 3 bytů pro službu, a to Magistrátem hl. města Prahy. 

Nové byty s sebou přirozeně přinesly potřebu příjmu nového personálu. 
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Kromě příjmu nových asistentů pro konkrétní byty, jsme přistoupili ke změně 
ve struktuře pracovních pozic ve vedení služby. Rozšířili jsme a rozdělili proto 
úvazky v pracovních pozicích metodik a sociální pracovník (dříve tato pozice 
kumulovaná v jedné osobě). 

Jak je patrné z uvedeného, služba s přidělením bytů (červenec 2015) řešila 
také navýšení kapacity služby na původní (28-31), kdy ke schválení v registru 
poskytovatelů sociálních služeb došlo v září 2015. Proto bude stěžejním úkolem 
služby i pro následující období naplnění plné kapacity služby a stejně tak 
naplnění plné kapacity personálu.

Příklad úspěchu
„KOUZELNÉ“ HODINKY
Pan Petr oslavil v letošním roce 70let. Ve službě Chráněné bydlení žije více než 
20let.

Pan Petr bydlí v bytě v blízkosti Centra denních služeb organizace, kam 
také dochází. Na svůj věk je velmi aktivní, ale bohužel se potýká s mnohými 
zdravotními problémy, které ho až donedávna velmi omezovaly a činily ho tak 
závislým na službě a asistentech. Jedním ze zdravotních problémů je zhoršená 
činnost ledvin, díky které musí pan Petr striktně dodržovat pitný režim. To se 
mu nedařilo samostatně, a proto byl neustále upozorňován na jeho dodržování. 
Viděli jsme, že to není optimální řešení, a proto jsme zjišťovali další možnosti. 
Povedlo se zakoupit speciální hodinky, na kterých lze nastavit alarm 12x za den. 
Pan Petr v momentě, kdy zapípají a zároveň zavibrují ví, že se má napít. Při této 
příležitosti má vlastní lahev, kterou nosí stále u sebe. Na základě hodinek si pan 
Petr může dodržování pitného režimu hlídat sám a není tak na nikom závislý. 



Praxe služby nám stále
 ukazuje potřebu nových 

postupů a přístupů, které je ve 
službě potřeba nastavit. Je to 
každodenní proces, na který 
reagujeme s vysokou mírou 

profesionality a také s ohledem na 
tradici, kterou organizace má.

Lucie Hanzíková, 
vedoucí služby 

Chráněné bydlení



PŘÍKLAD ÚSPĚCHU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Poslání služby
Posláním terénní služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým 
lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí vlastní domácnosti  
a zvládat nároky samostatného bydlení. 

Služba Podpora samostatného bydlení nabízí šanci těm, kteří pro svůj dospělý 
život potřebují podporu někoho druhého, ale nechtějí se stěhovat ze svých 
domovů ani žít v pobytové službě. Náš cíl je během pravidelných návštěv 
pracovat souvisle s klientem na cíli maximálního osamostatnění se, kterého je 
schopen. Jsme tu také pro rodiny, které mají doma dospívajícího nebo dospělého 
potomka, chtějí mu pomoci vést co nejvíce samostatný život a nevědí si rady 
nebo z takové situace mají obavy a potřebují podporu. 

Základní informace o službě
Našimi klienty jsou nebo se mohou stát dospělí lidé s mentálním 
znevýhodněním, kteří

• přemýšlí o osamostatnění se a 
bydlení nezávisle na rodičích nebo 
sociálním zařízení a potřebují 
někoho, kdo by je v tom podpořil

• náhle a nedobrovolně se ocitli  
v takové situaci (nejčastěji po smrti 
rodičů), ale nechtějí své prostředí 
měnit a potřebují velkou podporu 
ve zvládnutí své nové role 

• už sami bydlí, ale mají určité potíže 
či nejistotu v péči o domácnost,  
s hospodařením s penězi, placením 
účtů nebo jednáním na úřadech

• hledají společnost, potřebují 
doprovod k lékaři nebo na kulturu, 
potřebují pomoci s kontakty na 
rodinu a přátele
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Rok 2015 ve službě
V roce 2015 jsme kromě jiného uzavřeli smlouvu se třemi novými klienty.  
Máme radost z toho, že jsme spolu s nimi získali i nové zkušenosti. Každý 
klient je jiný a proto i každá jednotlivá „zakázka“ je jiná a vyžaduje často 
zcela odlišný přístup.  Všichni nově spolupracující klienti jsou v mladém 
dospělém věku a nemají za sebou žádnou zkušenost s ústavní péčí minulých 
let. Všichni vyrůstali ve svých rodinách společně se zdravými sourozenci  
a jejich představa o dospělém životě je tak celkem zřejmá. Je pro nás zajímavé 
v rámci týmu nacházet stále nové aspekty naší práce. To, že je služba Podpora 
samostatného bydlení terénní službou zároveň znamená, že máme možnost 
poznat klienty v jejich domácím prostředí, kde se projevují přirozeně a kde 
zároveň stále figuruje rodina, která má většinou velký vliv na život člověka  
s mentálním znevýhodněním i poté, co dospěje a chce se osamostatnit. Úzká 
otevřená spolupráce s rodinou je důležitým pilířem naší práce a chceme se jí 
nadále intenzivně věnovat.

Příklad úspěchu
LUKÁŠOVA CESTA K SAMOSTATNOSTI
Pan Lukáš je 38letý muž, který od svých 19 do 36 let žil ve společné domácnosti 
s dalšími klienty ve službě Chráněné bydlení. Původně v této službě využíval 
24hodinovou pomoc asistentů, později se přesunul do bytu s menší podporou, 
kde byly služby každý den, ale jen odpoledne. Před dvěma lety šel tento byt do 
privatizace a Společnost DUHA nabídla 4 klientům obývajícím tento byt možnost 
volby – buď přesun v rámci Chráněného bydlení do jiných bytů, nebo najít si vlastní 
bydlení a zkusit službu Podpora samostatného bydlení. Pan Lukáš hned nadšeně 

Služba Podpora samostatného bydlení funguje v naší organizaci již 4. rokem. 
Klienti díky této službě mohou žít život, který se velmi podobá životu jakéhokoli 
dospělého člověka. Mají své radosti a zájmy, ale i povinnosti a starosti.  Asistenti 
služby Podpora samostatného bydlení docházejí pravidelně za klienty do jejich 
domácího prostředí právě proto, aby jim pomohli a poradili s těmi povinnostmi 
a starostmi.  S každým klientem pracujeme velmi individuálně a proto se i rozsah 
poskytování služby velmi liší podle konkrétních potřeb každého jedince. Každá 
„zakázka“ klienta služby Podpora samostatného bydlení je tedy sestavena „na 
míru“ a je společně s klientem a všemi jeho blízkými pravidelně revidována. 
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souhlasil s druhou variantou (volný byt měla rodina k dispozici), ale rodiče měli 
velkou obavu, jak takovou změnu zvládne a jako podmínku si kladli, že s Lukášem 
bude bydlet zdravý spolubydlící, který na něj bude „dohlížet“. Plán to byl skvělý 
a Lukášově osobní asistentce se dokonce mezi studentkami sociálního oboru 
povedlo takovou spolubydlící nalézt. 

V září roku 2013 se tedy Lukáš přestěhoval do svého vlastního bytu.  Službu PSB 
využíval 3 x týdně, přes víkend byl s rodinou. Učil se starat o svou domácnost, 
hospodařit s penězi, zdokonaloval se v přípravě jídel a následném úklidu kuchyně 
a uskladnění potravin. Po roce a půl soužití studentka oznámila rodině, že odjíždí 
do zahraničí a jelikož se nepodařilo nalézt náhradu, ocitl se pan Lukáš v bytě 
úplně sám. Rodina zprvu uvažovala o tom, že si Lukáše vezmou k sobě, ale ten 
dával jasně najevo, že nová situace mu velmi vyhovuje. Pracovníci služby PSB 
pana Lukáše podpořili a navrhli rodině zvýšení počtu služeb na 4 x týdně neboli 
na každý den, kdy není u rodiny. Rodina s návrhem souhlasila a pan Lukáš již 
téměř 6 měsíců bydlí skutečně sám. "Služba navíc,“ kterou jsme pro tento účel 
zavedli, se většinou odehrává formou rozhovoru u kávy, protože pan Lukáš 
nic konkrétního nepotřebuje. Je to forma podpory, která Lukáše i jeho nejbližší 
ubezpečuje v tom, že je tu někdo, kdo zkontroluje, že je vše v pořádku. 

Lukáš zvládá nároky samostatného života výborně a cítí se skvěle. Na otázku, jak 
se mu teď daří, odpovídá: „Je to špička!“ Jsme rádi, že mu v tom pomáháme!

DALŠÍ PŘÍKLADY VYDAŘENÉ SPOLUPRÁCE, KTERÉ NÁM DĚLAJÍ RADOST
Mnoha klientům se v loňském roce podařilo osamostatnit se v některých 
oblastech natolik, že postupně snížili počet potřebných asistencí. Z toho máme 
velikou radost.

Úspěchy máme i na poli jednání v zájmu našich klientů: Pánovi v seniorském 
věku hrozila platební neschopnost a následná výpověď z nájmu. Asistenti 
služby PSB mu pomohli v komunikaci s majitelem a následně s městskou částí 
a po mnoha urgencích a naléháních se pro něj podařilo zajistit nový byt v domě  
s pečovatelskou službou, kde je nájem výrazně nižší a údržba bytu jednodušší. 
Naše služby navíc může nadále využívat a nemusí si zvykat na nové pracovníky. 
Z tohoto úspěchu máme velkou radost, protože tento klient již nemá žádnou 
rodinu, k nám do služby se dostal až v pokročilém věku po smrti maminky a hrozil 
mu odchod do ústavní péče.



Služba Podpora 
samostatného  bydlení 

nabízí šanci těm, kteří pro svůj 
dospělý život potřebují podporu 
někoho druhého, ale nechtějí se 

stěhovat ze svých domovů  
ani žít v pobytové službě.

Ivana Pešatová, 
vedoucí služby Podpora 
samostatného bydlení



PŘÍKLAD ÚSPĚCHU PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 

Poslání služby
Naším posláním je poskytovat dospělým osobám s mentálním znevýhodněním 
sociální službu v běžné zástavbě bytového domu na Černém Mostě a ve 
Vysočanech, kde jsou klienti v kontaktu s veřejností. Služba nabízí klientům 
možnost aktivně trávit den činnostmi, ale i učením se dovednostem, které 
potřebují pro každodenní život.

Základní informace o službě
Sociální službu Centrum denních služeb (dále CDS) Společnosti DUHA 
poskytujeme ve dvou lokalitách v Praze: 

Centrum denních služeb NOVÁ DUHA
Náměstí plk. Vlčka 696, 697, Praha 14 – Černý Most 

Centrum denních služeb Galerie Duhovka 
Staromlýnská 577/4, Praha 9 – Vysočany

Každé CDS nabízí trochu odlišnou náplň činností. Klienti mohou kombinovat 
docházku do obou CDS podle svých přání a zájmů o nabízené aktivity.

Klienti Centra denních služeb Společnosti DUHA uvádějí, jako jeden  
z nejčastějších důvodů pro využívání služeb CDS, zájem aktivně trávit svůj čas 
ve společnosti ostatních lidí a udržovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 
Klienti v CDS tráví čas s asistenty a dalšími klienty, kteří se velmi často stávají  
i jejich přáteli. Díky nabídce různorodých aktivit se klienti mohou chuť učit novým 
dovednostem, ale i rozvíjet svojí kreativitu a manuální zručnost potřebnou pro 
zvládání běžného života. Klienti se tak pohybují v podnětném prostředí, kde 
dochází ke zvyšování jejich samostatnosti.
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Rok 2015 ve službě
V roce 2015 služeb CDS Společnosti DUHA využívalo celkem 56 klientů. Přijali 
jsme 7 nových klientů. 

V CDS se v posledních letech zvyšuje věkový průměr klientů a se zvyšujícím se 
věkem se mění i jejich potřeby a nároky. Službu je proto třeba přizpůsobovat, 
zajišťovat vhodné vybavení našich prostor a organizovat adekvátní aktivity. 
Klienti, kteří již nemohou - z důvodu snížené pohyblivosti - využívat některé 
nabízené aktivizační činnosti venku (cvičení, plavání, hiporehabilitace), mohou 
čas trávit v prostorách CDS a věnovat se vybraným tvořivým činnostem (keramika, 
výtvarný atelier apod.). Klientům se specifickými potřebami, souvisejícími 
se zvyšujícím se věkem a zdravotními obtížemi, je věnována zvýšená míra 
podpory a i pomoci při zvládání sebeobsluhy. V roce prošla nabídka služeb 
v CDS proměnou a i nadále je přizpůsobována každodenní náplň služby 
CDS tak, aby nabízené aktivity přispívaly k co největšímu udržení a rozvoji 
schopností a dovedností klientů. Kromě tvořivých činností (malování a výtvarné 
aktivity, keramika, práce se dřevem, košíky, výroba šperků, apod.) probíhá  
v CDS aktivizační cvičení, trénink paměti a relaxační program. 

I v roce 2015 nabízeli pracovníci CDS množství dalších aktivit, kterých klienti 
mohou dle svého zájmu využít, např. masáže, hiporehabilitace, plavání, různé 
kulturní akce atd. 

Klienti docházející do centra ve Vysočanech i na Černý Most mají možnost 
individuálního nácviku praní, žehlení, úklidu i hospodaření s penězi. V rámci 
nácviku samostatného nakupování se klienti učí v reálném prostředí nakládat  
s penězi a dostávají se do přirozeného kontaktu se společností.

V CDS pravidelně probíhají vzdělávací bloky pro klienty na témata, která 
jsou spojena se zajímavostmi z míst, kde se klienti pohybují. Oblíbená jsou 
také vzdělávací témata, která souvisí s uchopením běžných radostí i nástrah 
života. V roce 2015 proběhly vzdělávací bloky na téma jezdectví, bezpečnosti, 
pražské dopravy, tématu čaje a čajových rituálů, povídání o Krasnojarsku aj. 
Mezi klienty je stále oblíbenější také nácvik pečení a vaření, kde se asistenti 
věnují individuálně klientům a zaměřují se na pokrmy a zákusky, které zajímají 
konkrétní klienty. Také pravidelná příprava svačin v dopoledních hodinách se 
stala oblíbenou součástí týdne v obou CDS.

Klientům je nabízena také muzikoterapie, která klienty velmi baví. S pomocí 
hudby mají možnost vyjádřit své emoce, aktuální náladu nebo mohou relaxovat. 
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V roce 2015 se velké oblibě těšila i nabídka odpoledních klubů. Velké přízni 
se stále těší klub Sportovní odpoledne, kde si klienti mohou vyzkoušet 
nejrůznější sporty a hry. Asistenti realizují také klub Samostatného cestování 
a Muzikoterapie. Stále oblíbenými kluby jsou Vaření a pečení, Malování/
arteterapie, Keramika, PC a klub Společenské odpoledne. 

V roce 2015 se uskutečnila výstava obrazů našich klientů k projektu 
„Novoročenky pomáhají“. Zúčastnili jsme se i nejrůznějších reprezentativních 
akcí např. prodeje výrobků klientů v Botanické zahradě Trója (Výstava Motýli  
a Vinobraní). 

Příklady úspěchu 

PROBUZENÍ KREATIVITY
Slečna Petra v minulém roce oslavila 39. narozeniny. Je to dobrosrdečná  
a společenská slečna, která ráda tvoří, mimo to má ráda i informační technologie 
a moderní věci. Má velký smysl pro detaily. Vždy pro ni byla důležitá činnost, za 
kterou se jí dostane uznání ostatních a na kterou může být hrdá.

Slečna Petra je naší dlouholetou klientkou, Centrum denních služeb navštěvuje 
od začátku vzniku Společnosti DUHA. Do Centra denních služeb dochází pět dní 
v týdnu na celé dopoledne.

Petra v dřívějších letech vyráběla drobné propracované keramické výrobky.  
V roce 2007 za ně také dostala ocenění v soutěži Svět mých radostí. V průběhu 
několika let však ztrácela nadšení a možná i inspiraci pro svou tvorbu. Její smysl 
pro detail se pomalu vytrácel. Petra říká: „dělala jsem jen knoflíky a srdíčka“.  
K zachování jejího talentu bylo potřeba Petru opět namotivovat k práci a dodat 
jí inspiraci. Díky novým výrobkům se nám podařilo Petru znovu do tvoření 
nadchnout. Petra si nyní vymýšlí nové vlastní výrobky a hlavně má radost ze své 
tvorby. Petra má v sobě skrytý talent, který ještě není zdaleka objevený. Asistenti 
CDS říkají: „Chceme Petře poskytnout místo, kde může i nadále objevovat svou 
kreativitu. Přejeme si, aby byla spokojená v tom, co dělá.“



Je pro nás důležité, 
aby se naši klienti podíleli 

na plánování aktivit, které sami 
považují za smysluplné 

a zajímavé. Pravidelně zjišťujeme,
 s čím jsou klienti spokojeni 

a co by naopak uvítali nového.

Dana Rosenreiterová, 
vedoucí služby 

Centrum denních služeb



PŘÍKLAD ÚSPĚCHU CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
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FINANCOVÁNÍ

Společnost DUHA, z. ú. získala většinu svých prostředků formou státní dotace od 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města 
Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence  
v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky 
i jinými způsoby a z jiných zdrojů.

Skladba nákladů za rok 2015

1 Spotřebované nákupy 
   (vybavení, materiál, energie..) 14,27% 3 541 246
2 Služby (opravy, nájmy, telefony, PR..) 13,13% 3 257 333
3 Osobní náklady 70,09% 17 389 188
4 Odpisy 1,78% 440 977
5 Ostatní náklady 0,72% 179 534

100,00% 24 808 278
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Skladba výnosů za rok 2015

1 Provozní dotace (Magistrát hl.m.Prahy, 
   MČ Praha 1, Praha 9 a Praha 10) 69,27% 17 229 941

2 Příspěvky klientů 21,29% 5 296 233

3 Příspěvky od FO a PO (organizace, 
   soukromníci, dárci a nadace) 7,45% 1 851 869

4 Prodej výrobků a služeb 1,06% 264 815

5 Ostatní výnosy 0,92% 229 499

100,00% 24 872 357

Při provozu organizace se snažíme aplikovat environmentální zásady - třídíme 
odpad, šetříme materiálem, energií a dodržujeme zásady environmentálně 
šetrného úřadování a provozu.

Kontinuálně podporujeme profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců. V roce 
2015 jsme pro naše pracovníky zajistili vzdělávací kurzy z oblasti práce se seniory 
s mentálním znevýhodněním, o roli a hranicích pracovníka v sociálních službách, 
z oblasti práce s lidmi s demencí a mentálním znevýhodněním, z oblasti sexuality 
a vztahů lidí s postižením a o terapii problémového chování lidí s postižením 
a autismem. Několik našich pracovníků se účastnilo konference o autismu  
a zájemci z řad pracovníků vedení se účastnili Gerontologických dní v Ostravě. 
Jako již tradičně proběhlo společné setkání všech pracovníků k Dobré praxi, na 
kterém pracovníci reflektují, co se podařilo při práci s klienty. 

Pracovníci měli dále možnost využívat individuální supervize jako způsob 
podpory a vlastního rozvoje, také jsme vyzkoušeli vzdělávací supervizní 
semináře. V tomto roce vznikl návrh na nastavení supervize v organizaci dle 
kvalitativního výzkumu, ve kterém byly pořízeny rozhovory s různými pracovníky 
v organizaci, a který ukázal na možnosti rozšíření podpory a rozvoje pracovníků 
v oblasti týmové supervize.
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DÁRCI SPOLEČNOSTI DUHA V ROCE 2015

Velice děkujeme všem, kteří v roce 2015 podpořili Společnost DUHA 
finančním nebo věcným darem, nezištnou pomocí, zájmem i účastí na 
našich akcích. Vážíme si každé pomoci a podpory, která nám pomáhá 
naplňovat naše poslání. 

Těší nás, že řady našich dárců se rozšiřují, že nám dárci zůstávají stále nakloněni, 
že mají chuť se s námi potkávat a mají zájem o naši práci. Bez jejich podpory by 
naše práce byla obtížnější. Dárci přinášejí do Společnosti DUHA pozitivní energii. 
Všem, kteří nás v roce 2015 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí 
nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. 

V roce 2015 se uskutečnil již 7. ročník benefičního večera Víno pro DUHU. Jedná 
se o akci, která má již své stálé návštěvníky a je důležitým momentem, při kterém 
máme možnost se setkat s podporovateli Společnosti DUHA v neformální 
atmosféře. Konat se může jen díky velké podpoře vinařů (jejich jména si můžete 
přečíst níže), podpoře kavárny Kaaba, dobrovolníků, ale i umělců, kteří večer 
obohatí svým vystoupením. 

Velkou radost nám dělá čím dál tím úspěšnější projekt Novoročenky, které 
pomáhají, do kterého jsou zapojeni i naši kreativní klienti, kteří pro projekt 
malují obrazy, z nichž vznikají následně profesionálně zpracované novoročenky 
pro osobní nebo firemní potřebu (www.novorocenky-pomahaji.cz).

Za úspěch považujeme i profesionální fungování naší sociální firmy Duhová 
prádelna na Černém Mostě, ve které zaměstnáváme lidi se zdravotním nebo 
mentálním znevýhodněním (www.duhovapradelna.cz). Duhová prádelna má 
již celou řadu spokojených zákazníků a my plánujeme její rozšiřování v blízké 
budoucnosti. 
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Dotace pro službu Chráněné bydlení  
nám poskytla:
Městská část Praha 9 - na realizaci projektu  

“Chráněné bydlení na území MČ Praha 9”

Městská část Praha 1 - na realizaci projektu  
“Chráněné bydlení na území MČ Praha 1”

Městská část Praha 10 - Účelový finanční prostředek v rámci grantového 
projektu JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast na projekt  

“Chráněné bydlení Společnosti DUHA pro občany Prahy 10”

Poděkování patří našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST za 
podporu všech našich služeb. Velice si vážíme dlouhodobého společného 
partnerství. 

Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky za podporu rekonstrukce kuchyně 
v našem chráněném bytě.



39SPOLEČNOST DUHA, z. ú.

ABC.TAXES
AF BKK s. r. o.
ALFA PROFI s. r. o.
Algotech s. r. o.
Alza.cz, a.s.
Brass Studio Prague - Arnold Kinkal
Casablanca INT, s. r. o.
Cut flowers
Česká zemědělská univerzita v Praze
Digi Office s.r.o.
Diplomatic Spouses´Association
ECONET OPENFUNDING s. r. o.
EURONAK s.r.o.
Fakulta lesnická a dřevařská 
ČZU v Praze
Firma Stránský - MUDr. Martin Jan 
Stránský
Iron Mountain Česká republika s. r. o.
Jiří Šulc
Jolana Nováková
Karolina Hughes
KD Trans s. r. o.
KD WASTE, s. r. o.
Kuhn - Bohemia a. s.
Kühnův smíšený sbor
KWW a.s.
LMC s.r.o.
Lubomír Herza
MV Technik, s. r. o.
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

NADAČNÍ FOND AVAST
ORBIT, s.r o.
PaedDr. Pavla Žákovská,PCC
Petr Pech
PK62 a.s.
Prozesstechnik Kropf s.r.o.
Radek Chmelík
Mgr. Radek Vachtl
REMA, s.r.o.
Renata Kludáková
RF HOBBY s.r.o.
RK Intercontact s. r. o.
SAMEZALUZIE.CZ s. r. o.
The Prague Concert Co.
Tomáš Hyka
TOP SERVIS pojištění s. r. o.
TRANSPORTSERVIS a.s.
TRUHLAŘÍK s. r. o.
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s.
Věra Bidlová
VOLSOR s. r. o.
Zeppelin CZ s.r. o.

Dárci a podporovatelé v roce 2015
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V roce 2015 s námi spolupracovali: 
Daniele Renaudová, Šárka Sadiie Adamová, Petr Plodík, DMAE Architects, 
Ing.arch. Alžběta Vrabcová, JUDr. Eva Ptáčková, MUDr. Eva Friedová, Hana 
Jůzová, Petra Sahulová, Patricie Sojovská, Jana Blahovská, Kateřina Stránská, 
Výtvarný ateliér - Ing. arch. Nina Mainerová, Michal Brož, Natálie Debnárová, 
Kateřina Dvořáková, Radomír Mervart, Jiří Sozanský, kavárna Kaaba - Alena 
Leitlová a Ivana Vachtlová, Veronika Spiegelová, Václav Dufek, Petr Blahut, Jitka 
Schneiderová, Marek Dědík, Restaurace U mrtvýho ptáka - Karlín

Benefiční večer Víno pro DUHU 2015 
podpořila tato vinařství:
Agrodružstvo NOVÝ ŠALDORF - MODRÝ SKLEP, BOTANICKÁ ZAHRADA hl. m. 
Prahy - TROJA , Vinice sv. Klára, Vinařské středisko ČZU, Mělník – Chloumek, 
Vinařství DVA DUBY, Roman FABIG, HRABKOVSKÝ PAVEL Velké Žernoseky, 
Rodinné vinařství HRDINA & DCERA, KRAUS - MĚLNICKÉ VINAŘSTVÍ, Vinařství 
KOSÍK, Vinné sklepy KUTNÁ HORA, s.r.o., Vinařství LAHOFER, a.s., VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a.s., Rodinné vinařství MIKULENKOVI, Žernoseky, PATRIA KOBYLÍ, 
a.s., Vinařství POPPOVI ŠATOV, SALABKA vinařství, Stapleton & Springer, 
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ Velké Pavlovice, a.s., ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., 
VINOTÉKA KARLÍN, Jiří Fajtl
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TÝM

KONTAKTY
Společnost DUHA, z. ú.
sociální služby pro dospělé lidi s 
mentálním znevýhodněním
Fügnerovo náměstí 5, 120 00 Praha 2

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

Složení správní rady

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

účet pro zasílání darů: 35-7272940217/0100 Komerční banka

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

asistentka vedení
Irena Sojovská
tel.: +420 286 592 971
mobil: +420 602 610 693  
e-mail: sojovska@spolecnostduha.cz

manažerka kvality
Mgr. Markéta Vyštejnová
e-mail: vystejnova@spolecnostduha.cz



42 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

Služba Chráněné bydlení
Společnost DUHA, z. ú.
Fügnerovo náměstí 5, 120 00 Praha 2

vedoucí Chráněného bydlení
Mgr. Lucie Hanzíková
mobil: +420 602 362 676
tel.: +420 286 592 971 
e-mail: hanzikova@spolecnostduha.cz

sociální pracovnice
Mgr. Michaela Kahudová
tel./fax: +420 286 592 971
e-mail: kahudova@spolecnostduha.cz

koordinátorka Chráněného bydlení
Alena Šimánková, Dis.
mobil: +420 724 289 640
tel.: +420 286 592 971
e-mail: simankova@spolecnostduha.cz
úřední hodiny: středa 8—15

koordinátorka Chráněného bydlení
Dagmar Štefinová
mobil:  +420 602 356 799
tel.: +420 286 592 971 
e-mail: stefinova@spolecnostduha.cz
úřední hodiny: pondělí 8:30—15:30

Chráněné bydlení

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

personalistka
Blanka Procházková
mobil: +420 606 230 263
tel.: 286 592 971
e-mail: prochazkova@spolecnostduha.cz

asistentka ekonomicko – personálního 
úseku
Marie Klausová
mobil: +420 602 610 693
tel.: 286 592 971
e-mail: klausova@spolecnostduha.cz

Fundraising a PR
manažerka fundraisingu  
a public relations
Mgr. Margita Losová
mobil: +420 724 034 356
tel.: 286 592 971
e-mail: losova@spolecnostduha.cz

asistentka PR
Margita Vyskočilová
mobil: +420 602 628 460
tel./fax: +420 274 867 370 
e-mail: vyskocilova@spolecnostduha.cz

Ekonomický a personální úsek
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Služba Podpora samostatného bydlení
Společnost DUHA, z. ú.
Fügnerovo náměstí 5, 120 00 Praha 2

vedoucí Podpory samostatného bydlení
Mgr. Ivana Pešatová
mobil: +420 734 232 757
tel.: +420 286 592 971 
e-mail: pesatova@spolecnostduha.cz

sociální pracovnice 
Bc. Alžběta Beránková
tel.: +420 286 592 971
e-mail: berankova@spolecnostduha.cz

koordinátorka Podpory samostatného 
bydlení
Veronika Klusáková, Dis.
mobil: +420 731 159 151
e-mail: klusakova@spolecnostduha.cz

Podpora samostatného bydlení

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

metodička pro CDS
Mgr. Lena Tomšů
mobil kancelář: +420 734 757 213
e-mail: tomsu@spolecnostduha.cz

sociální pracovnice pro CDS
Bc. Dana Pištělková
mobil kancelář: +420 734 757 213
e-mail: pistelkova@spolecnostduha.cz

Centra denních služeb (CDS) Společnosti DUHA
CDS Galerie Duhovka
Staromlýnská 577/4, 190 00, Praha 9
mobil: +420 602 667 863
e-mail: duhovka@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
mobil: +420 602 628 460
e-mail: novaduha@spolecnostduha.cz

metodička
Mgr. Veronika Tejkalová
tel./fax: +420 286 592 971 
e-mail: tejkalova@spolecnostduha.cz



Malý dárek od Společnosti DUHA
Autorkou obrazu „Moje Praha“ je Kateřina Nedbalová, klientka Společnosti DUHA 
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