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Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, pobyt a pohyb v přírodě, hry a recesi, byla založena
v únoru 1990.
Duha je sdružením otevřeným pro všechny lidi bez ohledu na věk, rasu, vyznání, barvu pleti, vzdělání,
sociální původ a další předpoklady. Je založena na filosofii přátelství rozrůzněných a hlásí se
k principům demokracie, plurality a humanismu.
Hlavním posláním Duhy je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Prostředkem k jeho dosažení je
výchova k aktivnímu životu a k touze po poznání, zejména vytvářením a realizací volnočasových a
preventivních programů pro děti a mladé lidi s možností aktivního zapojení dalších generačních
skupin.
Duha uskutečňuje své poslání pořádáním akcí jako jsou tábory všech typů, jednodenní, víkendové a
další akce, kurzy i různé sociální, vzdělávací, kulturní, recesní, sportovní, turistické, ekologické a jiné
programy v České republice a v zahraničí. Vytváří materiální, finanční, prostorové a další podmínky
pro práci s dětmi a mládeží. Aktivně se zasazuje o dodržování lidských práv a participaci dětí a
mládeže na životě společnosti. Činnost Duhy je zaměřena nejen na její členy, ale i na širokou
veřejnost.
Prostředkem k uskutečňování poslání Duhy je i metodická, školicí, konzultační, informační a
publikační činnost.

2. Struktura organizace
Organizační struktura je dvoustupňová. Orgány Duhy jsou Velká Duha, Malá Duha, Duhovka,
prezident a viceprezident. Statutárními orgány Duhy jsou prezident, viceprezident a prezidentem
pověřený člen Duhovky. Vrcholným orgánem Duhy je Velká Duha, která je shromážděním delegátů
všech dužin. Velkou Duhu svolává Duhovka nejméně jednou ročně.
Duhovka je nejvyšším orgánem Duhy v době mezi zasedáními Velké Duhy. Duhovka je tvořena
prezidentem, viceprezidentem a dalšími nejvýše třemi členy, kteří byli zvoleni Velkou Duhou.
Malá Duha je inspirativním, metodickým, kontrolním, revizním a smírčím orgánem veškeré činnosti
Duhy. Malá Duha je tvořena starostou a nejvýše šesti dalšími členy. Celkový počet členů Malé Duhy
nesmí klesnout pod tři.
Duha zřizuje ústřední kancelář Duhy k zajištění chodu sdružení. Kancelář je tvořena výkonnými
pracovníky a dobrovolníky, kteří pomáhají plnit úkoly, týkající se bezprostředně činnosti Duhy, jejích
základních článků a členů. Zajišťuje konečné zpracování a vyúčtování projektů, administrativní
činnost, servis dužinám, vyhledává grantové a finanční příležitosti. Vytváří nové programy a projekty
Duhy, podporuje jejich rozvoj, stará se také o PR.
Základními články Duhy jsou dužiny. V rámci Duhy mají právní subjektivitu, volí své vedení, vyvíjejí
činnost, vysílají svého reprezentanta na jednání Velké Duhy, navrhují své zástupce v orgánech Duhy,
zpracovávají projekty do grantových programů atd. Dužinu tvoří nejméně pět osob, má nejméně
tříčlenné vedení, jehož představitel je statutárním orgánem dužiny, zodpovídá za veškerou její činnost
a zastupuje dužinu navenek. Dužiny se mohou v rámci kraje sdružit do Krajského centra Duhy.

3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007
3.1 Velká Duha
Velká Duha se sešla na svém 20. zasedání dne 25. března 2007 v Olomouci. Jednalo se o volební
Velkou Duhu, kdy kromě každoročních prezentací zpráv o hospodářských výsledcích, činnosti
Ústřední kanceláře Duhy a prezentace činnosti prezidenta a Duhovky, se konaly volby nového
prezidenta a nových členů Duhovky.
Velká Duha zvolila:
 prezidenta Mgr. Petra Pátu, Ph.D.
 viceprezidenta Mgr. Hynka Pečinku
 členy Duhovky RNDr. Miroslava Prokeše, Petera Suju a Martina Valenta,
 starostu Malé Duhy Pavla Doležela
 členy Malé Duhy Ivanu Sobolovou, Stanislavu Kantorovou a Václava Rybáře.
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Velká Duha rovněž schválila zprávy o činnosti prezidenta a Duhovky za minulé období, zprávu Malé
Duhy, zprávu vedoucí kanceláře, hospodářskou zprávu za uplynulé období, rozpočet na rok 2007,
odvod členských příspěvků.
Během jednání Velké Duhy bylo odhlasováno doplnění stanov v kapitole poslání a postavení Duhy
(bod 2.3) Duha uskutečňuje své poslání ...., provozováním otevřených klubů a nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež.
3.2 Duhovka
Duhovka pracovala do 25. 3. 2007 pracovala Duhovka ve složení:
 prezident: Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 členové Duhovky:
Ing. Jaroslav Biolek (vzdělávání)
Ing. Karel Roubík, Ph.D. (zahraničí)
Martin Valent (ekonomika)
Nová Duhovka, zvolená od března 2007 stanovila oblasti působnosti svých členů následně:
Prezident Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 kompetence kancelář + ústředí Duhy
 duhové informační toky
 formulace dlouhodobého duhového rozvoje
 hodnocení vedoucí kanceláře, projektů a dobrovolníků
Viceprezident Mgr. Hynek Pečinka
 duhové zahraničí
 vnitroduhový rozvoj
 propagace
 vnitroduhové vzdělání a duhové standardy (právní povědomí)
člen Duhovky RNDr. Miroslav Prokeš
 duhové zahraničí
 celoduhové programy – participace, cílová skupina mimo dužiny
 vnější vztahy a lobbying
člen Duhovky Peter Suja
 duhový majetek a investice
 finanční zdroje Duhy – nové zdroje, ústředí a dužiny
člen Duhovky Martin Valent
 dotační politika uvnitř Duhy
 celoduhové programy - zaměřené na podporu základních článků
 finanční zdroje Duhy – MŠMT a ostatní obvyklé
Formulace priorit byla stanovena v oblastech:
 zkvalitnění systému duhového vzdělávání
 podpory setkávání a výměny zkušeností
 podpory identifikace s organizací
 hledání vícezdrojového financování Duhy a dužin
3.3 Malá Duha
Malá Duha pracovala do 25. 3. 2007 ve složení:



starosta:
členové:

Mgr. Hynek Pečinka
Mgr. Martina Václavovičová
Pavel Doležel
Vladislav Sobol
Peter Suja
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V novém složení od března 2007 (Pavel Doležel, Ivana Sobolová, Stanislava Kantorová, Václav
Rybář) se Malá Duha sešla sedmkrát
 starosta Malé Duhy Pavel Doležel se zabýval především tématem dodržování stanov a
vnitřních směrnic sdružení, dvakrát se zúčastnil společného jednání s Duhovkou.
 Ivana Sobolová ve spolupráci s Ústřední kanceláří Duhy pracovala na rozvoji propagace
Duhy
 Stanislava Kantorová začala zpracovávat metodický pokyn pro kontrolu duhových letních
táborů.
 Václav Rybář se aktivně neúčastnil činností malé Duhy.
Malá Duha se v roce 2007 zabývala zejména následující agendou:
 metodické návštěvy letních táborů Duhy
 revize vnitřních předpisů Duhy
Průběžné výstupy z činnosti Malé Duhy měla členská základna možnost obdržet prostřednictvím
zápisů z jednání a dalších článků publikovaných na webu Duhy.

4. Činnost organizačních složek Duhy v roce 2007
4.1 Dužiny
K 31. 12. 2007 měla Duha v 90 základních článcích – dužinách 4151 členů, z toho
Členové ve věku do 15 let
Ve věku 15 – 18 let
Ve věku 18 – 26 let
Nad 26 let

2141
607
672
731

Sídlo Duhy je v Praze, dužiny pracují ve všech krajích ČR.
Kraj

Počet zákl.
článků

Jihočeský

1

Jihomoravský

2

Karlovarský

3

Královéhradecký

7

Liberecký

1

Moravskoslezský

19

Olomoucký

14

Pardubický

2

Plzeňský

1

Praha

30

Středočeský

5

Ústecký

1

Vysočina

3

Zlínský

3
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Zaměření činnosti dužin:
Činnost základních článků Duhy (dužin) se dá rozdělit na několik skupin. Na pravidelnou týdenní
dužinovou, klubovou nebo oddílovou činnost, kdy je dotace využívaná na úhradu nájmů a energie za
klubovny, materiál na drobné opravy a údržbu těchto kluboven, nákup materiálu na samotnou činnost
při schůzkách (především papírenské, sportovní a výtvarné potřeby). Další okruh aktivit, kdy základní
články čerpají dotaci jsou oblíbené jednodenní a víkendové akce, které se v době podzimních
prázdnin a státních svátků prodlužují až na 5denní.
Při pravidelné činnosti jsou aktivitami hry sportovní, vědomostní, interaktivní, deskové
a karetní, činnosti se zálesáckou tématikou, lasování, uzlování, poznávání přírody, soutěže, tanec,
hry na utváření sociorolí a budování vztahů mezi dětmi. Některé z našich dužin organizují pro své
členy celoroční hry, které děti motivují k dosahování dlouhodobých cílů, kdy postupným plněním úkolů
překonávají samy sebe a učí se vytrvalosti – v loňském roce to byly např. celoroční hra Mušketýři,
Zachraň se kdo můžeš, Bratrstvo kulatého stolu.
Naše dužiny jsou sociálně citlivé na prostředí, kde působí. Mají snahu, aby jejich aktivity byly pro děti
dostupné, aby se zapojovaly děti znevýhodněné. Vedoucí vědí, že činnost, kterou připravují, má jak
preventivní, tak vzdělávací a společenskotvorný charakter. Některé základní články jsou přímo
zaměřeny na aktivity pro děti ze sociálně slabších rodin, děti z dětských domovů, děti
z problematických rodin, klienty pedagogicko-psychologických poraden, se specifickými poruchami
učení, sociálně znevýhodněné, pro děti s fyzickými hendikepy a romské děti.
Rozmanitá je činnost duhových jednodenních akcí – snažíme se, aby byla nabídka pro děti pestrá,
aby je zaujala a těšily se na budoucí zážitky. Kromě zábavy je snahou vedoucích děti naučit něčemu
novému, rozvíjet je v jejich vědomostních, kreativních i sportovních dovednostech.
Pro představu, v roce 2007 byly náplní jednodenních akcí návštěvy ZOO, Festival her, velikonoční a
vánoční tvoření, cyklovýlety, lyže, karneval, odpoledne s první pomocí, plavání, uzlování, akademie
pro
rodiče,
výstavka
výrobků
z
jarního
a
předvánočního
tvoření,
posezení
u táboráku, florbalový turnaj, hokejbalový turnaj, liga ve šprtci, Vánoční turnaj, country odpoledne,
zopakování tanečních, plavání a hry v bazénu, vítání jara, pálení čarodějnic, sáňkování, vánoční
nadílka, hra v ulicích Josefova a Starého Města "Noc dlouhých stínů", bruslení, velikonoční běh,
výprava k prameni řeky, výlet do Prahy, turnaje deskových her, uzlařské regaty, Bambiriády, promítání
filmů, vystoupení na plese, slet čarodějnic, besídka, taneční semináře, plavání a nácvik eskymáků,
Duhový den, Den dětí, náborové akce, návštěva motýlí farmy, noční výsadek, výlet do aquaparku a
další.
Mezi dětmi jsou
populární deskové hry, vedoucí je považují jako dobrou alternativu
k počítačovým hrám. Fiktivní dobrodružství při deskových hrách je rozšířeno o prvky strategie
a spolupráce s dalšími dětmi, nespornou výhodou oproti počítačovým hrám je nutnost komunikovat se
skupinou. Dužiny pro děti pořádaly turnaje, tematické herní odpoledne a večery s fantasy hrami,
karetními a deskovými hrami, turnaj v Osadnících, Carcassone, Alhambře, Pexesu a Mikadu,
Olympiádu stolních her a Herní víceboj.
Při víkendových aktivitách je příprava a organizace náročnější, rizika, která vedoucí postupují jsou
vyšší, avšak při vícedenní akci jsou zážitky intenzivnější a následně dochází k výraznější identifikaci
dítěte se jeho vrstevnickou skupinou, prohloubení vztahů v dužině a rozvoji pravidelné činnosti.
Na víkendech členy Duhy v proběhlém roce bavily aktivity vodácké, turistické, cyklistické, vaření,
příprava jídla v kotlíku na ohni, stanování, koupání, sportovní a míčové hry, táboření, soužití s
přírodou, poznávání zajímavých míst a památek, stopování na sněhu, bobování, pozorování žab,
pouštění draků, pěší výpravy, Halloweenský víkend, noční přechod hor, běžky, lyžování, koulování,
airsoft, přespání pod širákem, setkání talentovaných autorů, Vánoce na horách, cykloorientační
závod, národní parlamenty dětí a mládeže. Kreativní vedoucí dokážou připravit i celovíkendové hry
nebo tematicky zaměřené pobyty jako např. putování do Afriky a Neználkovy příhody.
Členové Duhy se účastnili celoduhových setkání, kterými byli v roce 2007 vydařený Duhový most v
Šumperku a Duhová brána v Olomouci a tradičně také CVVZ. Duhový most a Duhová brána byly
organizovány ve spolupráci ústředí s lokálními dužinami Duha Velká medvědice a Duha Zámeček.
Vzhledem k obrovské rozmanitosti a zaměření duhových základních článků se nedá hovořit o jednom
převažujícím směru, který následuje celé sdružení. Duha, jako sdružení rozrůzněných usiluje o
všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Prostředkem k jeho dosažení je výchova k aktivnímu životu
a k touze po poznání. Z činností našich základních článků je možné vypozorovat, které z aktivit patří k
nejčastějším.
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Turistické a sportovní aktivity jsou nejrozšířenější. Kromě hojně provozované turistiky
a sportů tradičních (podle sezóny lyže či běžky a kolo) jsme se zabývali i netradičními sporty lacrossem, softballem, ringem, indiacou, hrami na sněhu. Naši členové se účastnili i sportovních
podniků jak Pražský půlmaraton, Velká Kunratická, soutěže Indiánská stezka a Turistického závodu
v Bukovanech.
Více adrenalinu přinášejí aktivity horolezecké a vodácké, sporty spojené s prvky rizika
a dobrodružství. Činnost některých dužin je zaměřena na pravidelné horolezení v terénu, na stěnách,
lanových lávkách, v roce 2007 realizovaly i zahraniční lezeckou zkušenost v Chorvatsku. U mladších
členů jsou rozvíjeny lezecké dovednosti tzv. školou horolezení.
Vodáctví se několik z našich dužin věnuje aktivněji, pořádají vodácké tábory a sjíždějí řeky po celé
ČR, většinou je však tento sport zpestřením jarních a letních dužinových aktivit, ať už jednodenních či
víkendových, nebo jako forma odměny, kterým např. byl po celoroční činnosti sjezd trojského kanálu.
Vodácké výpravy se uskutečňují na turistických lodích, Pálavách i raftech, děti jsou učeny základům
vodáckých dovedností.
Výtvarné, rukodělné a tvůrčí aktivity uskutečňované v dužinách v průběhu roku 2007 byly
velikonoční ozdoby, výroba Betlémů, výrobky z moduritu a plastelíny, neviditelný inkoust, malování na
sklo, ubrousková metoda, paličkování pro odvážné, dřevěné krabičky a rámečky, výrobky z korálků,
adventní věnce, drátované předměty a šperky, fotografování, hudba, výroba keramiky, glazování,
barvení, pedigové tvoření.
Mezi kulturní zážitky, které v uplynulém roce připravili vedoucí pro děti a mládež, patřily výlety do kin
a muzeí, návštěva Kutné Hory, památky jižních Čech, Národní galerie, museum Mozarta, koncert,
pořádání besed, návštěvy divadel – převážně činohra, nácvik a představení autorských divadelních
her, výprava na zříceninu Rábí, Po stopách Švandy dudáčka.
Dužiny tradičně vnímají jako důležitý prvek pro rozvoj dětí ochranu přírody a pomoc potřebným,
jakou byly např. brigáda v ZOO, úklid v lese, pomoc Dětskému domovu, akce pro maminky spojená s
hlídáním malých dětí, zapojení se do Ekodne, Oslava světového dne vody.
Dužiny neprovozují svou činnost izolovaně od okolního světa, spolupracují s dalšími organizacemi a
úřady místní samosprávy např. s dětskými domovy, základními školami, obecními
a městskými úřady, nebo krajskými radami dětí a mládeže. Podle místa působení dužiny navzájem
spolupracují s dalšími místními základními články Duhy, nebo dětskými sdruženími jako jsou pionýři,
skauti atd., kdy kromě vzájemné možnosti vypůjčování kluboven a táborových základen se zvou na
své akce a tím rozšiřují nabídku i pro členy. Další důležitá spolupráce probíhá formou setkání s rodiči,
staršími a bývalými členy oddílů.
Dětské tábory
Základní články Duhy uspořádaly v roce 2007 celkem 103 táborů. Celkem se těchto táborů účastnilo
3433 dětí a mládeže do 18 let. Počet dnů, ve kterých Duha pořádala tábory, byl v uplynulém roce
1222.
Letní tábory jsou, jak ve svých zprávách píše každá třetí dužina, vyvrcholením celoroční činnosti. Je
snahou vedoucích, aby se děti dobře bavily a čas na táboře si radostně užily. Zábavnou formou
celotáborových her se nenásilně učí novým dovednostem, rozvíjejí svůj fyzický, mentální
a sociální potenciál.
Tématy a náplní táborů byliy dvůr císaře Rudolfa II., setkání upírů, Římský vojenský tábor, starověký
Egypt, tropický ostrov Vanuatu, Škola čar a kouzel v Bradavicích, starověké Řecko, Válka růží,
Indiánské kmeny, Staré pověsti české, Řecké báje a pověsti, Dva divoši, Trosečníci z ostrova černých
pirátů (inspirováno Piráty z Karibiku, Ztraceni a Trosečníky), Muži v černém a ženy v bílém, Rytíři
svatého grálu, Za tajemstvím kouzelné skříňky, Robinson Crusoe, Lovci mamutů, puťák po Fatrách,
Zbojnická dobrodružství Robina Hooda, Mamut na kmíně, taneční škola, Trosečník, Slované,
Japonsko, Hvězdná brána, Putování solnou stezkou, Dobytí Jižního pólu, Vikingové, Eragon
a kouzelný meč, Rudé slunce východu, Indiana Jones a tajemství věků, Bahía - muzika mía.
Duha pořádá rovněž zimní tábory, většinou v termínu pololetních a jarních prázdnin. V tomto případě
je zaměření jednoznačné: pokud je sníh, účastníci tráví čas především zimními sporty, které jsou
našimi vedoucími zpestřovány táborovými hrami jako např. Olympijské hry, Tvorba televizního kanálu,
Volby, Jára Cimrman a dobytí severního pólu. V lokalitách bez sněhu dostává prostor především
turistika a např. práce s mapou a buzolou.
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V roce 2007 proběhl na sedmi letních táborech Duhy výzkum, jak děti jako účastníci tábory vnímají.
Průzkum mezi téměř 200 dětmi prováděla polská dobrovolnice projektu Doduhy Kasia Cieszynska,
výsledky svědčí o spokojenosti účastníků na našich táborech.
Táborové základny
TZ Budišovice
Táborovou základnu spravovala v roce 2007 jako svou doplňkovou činnost Duha Morawia. Je to jedna
z mnoha činností, kterými se zabývá. Základna Budišovice je využívána k rekreaci dětí. Účastníky
jsou hrazeny nutné provozní výdaje.
TZ Sedliště
Správou této základny, pronajaté formou zápůjčky Duze Magistrátem hl. m. Prahy, byla pověřena
dužina Duha Sedliště, která zde pořádá své akce a zajišťuje rozsáhlou přestavbu zázemí TZ
(klubovna, kuchyně, jídelna). Na TZ je 15 chatek se 4 lůžky, lze zde postavit 15 i více podsadových
stanů.
TZ Karlštejn
O tuto TZ, zařazenou do sítě Domů přátel přírody, pečuje Duha Iuridica. Konala se zde řada akcí
včetně letního mezinárodního workcampu. Správcům objektu patří velký dík za úsilí, které vyvinuli pro
znovuzprovoznění DPP Karlštejn po povodních.
Duhový most
V roce 2007 se uskutečnil Duhový most v Šumperku. Akce se zúčastnilo 300 účastníků z Duhy a další
stovky šumperských dětí, protože akce měla některé části otevřené pro veřejnost pod názvem Duhový
den.
Akce byla výborně organizovaná, konala se pod záštitou starosty Šumperku a obsahovala tradiční
prvky jako celovíkendovou hru (přestože tradiční, zase v ní nechyběly nové nápady), sporty, výlety.
Zpestřením byl Festival Pošli to dál k 10. výročí časopisu Zámeček, který pro děti z dětských domovů
vydává Duha Zámeček. Během festivalu se podařil stanovit rekord v počtu dětí zpívajících a hrajících
na hudební nástroj neoficiální hymnu dětských domovů.
4.2 Ústřední kancelář Duhy
Od ledna do října 2007 pracovala jako vedoucí kanceláře Hana Konopiská, od listopadu do prosince
2007 Jana Šoupalová.
Na pozici koordinátora odpovídajícího za provoz a informační toky a servis základním článkům
pracoval do ledna 2007 Martin Vejvoda, od února do října 2007 Martin Tříska.
Od listopadu 2007 na částečný úvazek technicko administrativního pracovníka nastoupil Pedro
Henriques.
Jako šéfka programu Trochu jinak (workcampy, dobrovolná služba) pracovala do prosince 2007 Bc.
Alena Čápová. Program Trochu jinak byl z velké části zajišťován dobrovolnicky, a to včetně dvou
dobrovolníků zahraničních pobývajících na Ústředí Duhy v rámci programu EVS (Evropské
dobrovolné služby).
Pro účetnictví roku 2007 pokračovala externí spolupráce s firmou Prodimo, správu sítě zajišťovala
firma Euromise, s.r.o.

Servis ústřední kanceláře Duhy tvoří především podporu činnosti základních článků (dužin a školicích
center), a to zejména ve formě metodické, finanční a informační. Ústřední kancelář Duhy pro dužiny
spravuje web, připravuje a publikuje důležité informace. Kromě webu jsou informace předávány
elektronickou konferencí dužin, kterou spravuje ústřední kancelář a měsíčním periodikem Duhové listí,
které je vydáváno z Ústřední kanceláře Duhy.
Kromě zajištění programu Trochu jinak (zahraniční aktivity Duhy) se kancelář zabývala především
řízením organizace (finanční řízení, ekonomika, předúčtování, systemizace práce s novou účetní
firmou) a servisem pro základní články – dužiny. Kancelář též vede veškerou příslušnou administrativu
(přehledy plateb, statistická hlášení, projekty dužin, jejich vyúčtování, hlášení o táborech apod.)
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Kancelář rovněž koordinuje stěžejní duhové projekty a akce (Duhová brána, Duhový most, Evropská
dobrovolná služba, Dobrovolná služba, Participace a NPDM, Bambiriáda, program pro dětské
domovy), servisně podporuje činnost orgánů Duhy, vytváří vnější PR a jedná s partnery, úřady a
institucemi. Snaží se vyhledávat alternativní finanční zdroje a spolupracuje s dalšími sdruženími dětí a
mládeže včetně střešní organizace ČRDM.

5. Projekty Duhy v roce 2007
5.1 Podpora činnosti základních článků
Je nejdůležitějším vnitřním projektem zajišťujícím systematickou podporu základních článků spojenou
s pečováním o kvalitní a perspektivní růst Duhy. Realizuje jej Ústřední kancelář Duhy za strategické
součinnosti Duhovky a Malé Duhy. Projekt spočívá v podpoře informační, finanční a materiálové,
metodické a vzdělávací.
Mailová a webová komunikace
V roce 2007 došlo ke změně tváře webu Duhy. Moderní a zjednodušená grafika nahradila nevhodnou
zastaralou formu. Tzv. překlopení webu bylo dlouho připravováno, aby se internetové stránky staly
kromě sympatického informačního portálu pro veřejnost také zdrojem potřebných dat a informací pro
členy Duhy. V roce 2007 byl tento proces dokončen, funkčnost je díky novému webmasterovi výborná.
Postupně se začnou rozšiřovat další funkce, které moderní technologie nabízí.
Na webu www.duha.cz jsou průběžně zveřejňovány informace ústředí Duhy a příspěvky zasílané
dužinami. Dalšími webovými stránkami ústředí jsou www.trochujinak.cz, což je název programu pro
zahraniční aktivity organizované ústřední kanceláří Duhy. Na stránkách jsou představovány duhové
zahraniční a dobrovolnické programy
 workcampy
 evropská dobrovolná služba
 Tamjdem – dobrovolnické víkendy.
Ústřední orgány Duhy a dužiny navzájem komunikují především elektronicky za pomoci
moderovaných konferencí (dužiny, Duhovka, Malá Duha). Tato forma pomáhá v rychlém předávání
informací zástupcům všech základních článků Duhy.
Duhové listí
Duhové listí je vnitřním informačním bulletinem určeným statutárním zástupcům a dalším vedoucím
základních článků. V roce 2007 vyšlo celkem 10 čísel Duhového listí, to jest jedenkrát měsíčně kromě
období letních prázdnin.
Na základě rozhodnutí Velké Duhy z roku 2005 vychází Duhové listí pouze v elektronické podobě;
většina dužina má totiž přístup k internetu. Kromě toho si však mohou dužiny současně požádat
kancelář o zasílání DL v tištění podobě poštou; této možnosti využívala pouze šest dužin nemajících
přístup k internetu. DL listí je dužinám zasíláno prostřednictvím duhové e-mailové konference a poté
archivováno v příslušné sekci na duhovém webu.Během roku se ustálily některé rubriky: Slovo
prezidenta, kterým každé číslo začíná a v němž prezident Duhy shrnuje aktuální dění v organizaci za
uplynulý měsíc včetně jednání Duhovky a vysvětluje strategické kroky Duhovky. Rubrika Hančino
obsahovala informace, pokyny, rady a připomínky vedoucí kanceláře Duhy dužinám, sekce
Dobrovolná služba seznamuje dužiny s aktuálním děním v této oblasti.
Pojištění
Ústřední kancelář Duhy administruje pro dužiny dva typy pojištění realizovaných na základě smluv
mezi Českou radou dětí a mládeže a Generali Pojišťovnou a.s.: pojištění úrazové a pojištění
odpovědnosti dobrovolných pracovníků za škodu. V souladu s usnesením 19. Velké Duhy kancelář
informovala dužiny o pojištění prostřednictvím duhového webu, mailu a poštou. V průběhu roku pak
rozesílala dužinám na vyžádání formuláře Oznámení o úraze či znění smluv a odpovídala jim na
dotazy; avizovala termíny připojení se k odpovědnostní pojistce a administrovala ji.
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5.2. Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
5.2.1 Program Participace

Poslání, vize a cíle Programu Participace
Program participace je celonárodní program umožňující dětem a mládeži volbu spoluúčasti na věcech
veřejných. Participace vede děti a mládež k přijetí odpovědnosti za rozhodování, uvědomění si
vlastních práv a povinností a jednání sledujícímu zlepšení současného stavu při vytváření budoucí
společnosti.
Program Participace je nejvýznamnějším představitelem aktivní výchovy k občanství v České
republice. Od roku 1997 působí jako koordinační a metodická základna pro české participační aktivity.
Je partnerem řady místních i mezinárodních projektů.
Cílem Programu je učinit z participace běžnou součást výchovného procesu, předvést ji jako metodu
21. století, která netečné lidi mění v aktivní občany.
Činnosti a projekty:
 realizace projektu Národní parlament dětí a mládeže
 metodická podpora sítě parlamentů dětí a mládeže v České republice
 projekt Simulované volby – podpora účasti mladých lidí ve volbách
 projekt Kulaté stoly – diskuse s významnou osobností
 Mezinárodní výměny mládeže na téma participace – předávání zkušenosti
 Internetový portál o participaci
Národní parlament dětí a mládeže
Národní parlament dětí a mládeže je stěžejním projektem Programu participace, a to jak z hlediska
dlouhodobosti (NPDM oslavily 10. let fungování), tak z pohledu rozsahu co do množství zapojených
jednotlivců z celé ČR.
NPDM je forma parlamentu dětí a mládeže (PDM), jehož členy jsou zvolení zástupci s mandátem
v krajském, resp. místním PDM, tzn. že musí být vysláni krajským, obecním či školním PDM. NPDM je
nejvyšší struktura Programu Participace, na níž se zástupci dětí a mládeže setkávají a jednají. NPDM
formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů o všech otázkách týkajících se zájmů a práv dětí a
mládeže. Zasedání NPDM se konají dvakrát během roku. Výstupem oficiálního zasedání NPDM, jsou
usnesení pro následující roční období fungování PDM, základní prosazované priority participace dětí a
mládeže, volba rady a předsednictva NPDM.
PDM působí v několika rovinách:
1.
Školní rovina, tj. žákovská a studentská samospráva, školní rada, školní parlament apod.;
2.
Městská (obecní) rovina, tj. obecní zastupitelstvo dětí a mládeže, městský parlament, městské
zastupitelstvo;
3.
Krajská (regionální), tj. krajská rada dětí a mládeže, krajský parlament, krajské zastupitelstvo.
Setkání rady a předsednictva NPDM
Vrcholnými orgány NPDM jsou Rada NPDM (14 členů) a Předsednictvo NPDM (28 členů).
Předsednictvo je skupina zástupců PDM krajů, kteří jsou každoročně voleni NPDM a ze svého středu
volí členy Rady NPDM. Zasedání Předsednictva NPDM svolává Rada NPDM zpravidla jednou za tři
měsíce. Rada NPDM společně pracuje během celého roku, svolává svá zasedání podle potřeby, aby
připravila program NPDM, metodiky, formu a obsah NPDM – Jednací řád NPDM, Volební řád NPDM.
Program Participace stejně jako v minulých letech vyvíjel svou činnost v oblasti rozvoje vzdělanosti,
informovanosti a zapojování dětí a mládeže do veřejného života.
V rámci několika našich projektů měla mládež šanci zdokonalit se v komunikaci, ve vedení diskusí,
umění prosadit svůj názor, získávat nové informace, poznatky, setkat se s řadou významných a
zajímavých osobností veřejného života a získat mnoho dalších zkušeností prakticky využitelných
v každodenním životě.
Každé kroky v rozhodovacím procesu jednotlivých projektů byly pravidelně diskutovány a
vyhodnocovány na průběžných schůzkách všech koordinátorů, vedoucích programu Participace a
dobrovolníků.
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Program Participace funguje na bázi dobrovolné práce koordinátorky a dalších členů týmu, kteří se
sdružují v základním článku Duhy, dužině Duha Participace.
Výroční 10. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže
proběhlo v Praze od 23. do 26. listopadu 2007. Tématem volených zástupců české mládeže bude
reforma školského systému a atlanticismus v naší společnosti.
Na desáté zasedání se v Praze sešlo 60 mladých lidí ve věku 12 až 20 let. Přednášeli zde postoje
svých krajů, diskutovali o aktuálních problémech, vzdělávali se a volili své vedení, které NPDM
povede během roku. Spolu s nimi dorazili i regionální koordinátoři, kteří procházeli v roce 2007 řadou
školení.
Hlavním tématem letošního ročníku byl školský systém České republiky. Účastníci prodiskutovali
současný stav ve školství, dozvěděli se, jak přesně na sebe školy navazují a jak probíhá přijímací
řízení. Vyhodnocen byl dosavadní přínos rámcových vzdělávacích programům, porovnávaly se různé
přístupy z různých koutů země.
Sekundární téma NPDM bylo velmi aktuální: atlanticismus v naší společnosti a americká zahraničněbezpečnostní politika. V pátek 23. 11. proběhl kulatý stůl (diskuse) s paní Alexandrou McKnight,
ředitelkou Amerického informačního centra a tiskovou mluvčí Velvyslanectví USA v Praze. Kromě
představení amerického školského systému došlo i na témata spojená s umístěním amerického
radaru na území České republiky.
V sobotu 24. a v neděli 25. listopadu proběhla řada workshopů a školení. Účastníci se dozvěděli, jak
získávat finanční prostředky na své aktivity, jak prezentovat sebe a své názory. Naučili se principy
projektového PR a prošli i školením z oblasti práva. Bloky zaměřené na hlavní témata: školský systém
a atlanticismus, vedli nezávislí odborníci.
Oficiální část zasedání se odehrála v pondělí 26. listopadu, od 10:00 do 14:00, v Lidovém domě,
v Hybernské 7. Projednána byla hlavní témata, došlo na formulaci a schvalování usnesení, proběhla
volba předsedy a 1. a 2. místopředsedy. Sladkou tečkou za desátým rokem existence byl
narozeninový dort.
5.2.2 Program pro děti z dětských domovů
Unikátností tohoto programu je, že je dlouhodobě organizován nikoli Ústředím, ale dvěma dužinami ze
Slezska – Duhou Zámeček se sídlem v Havířově a Duhou Psohlavci se sídlem v Karviné. Dužina
Zámeček vydává pro děti z dětských domovů stejnojmenný časopis. Duha Psohlavci realizovala další
ročník soutěže pro talentované děti z DD pod názvem Talent Haklberyho Fina.
Časopis Zámeček
Časopis Zámeček je měsíčník pro dětské domovy, který vydává od roku 1997 Duha Zámeček.
Z velké části jej tvoří děti z dětských domovů, časopis má své dětské redaktory a šéfredaktory a je
rozesílán do všech dětských domovů a zařízení ústavní výchovy v ČR. Hlavním cílem časopisu je
vytváření pozitivních vzorů, vzájemné poznání dětí, informace o dětských právech, řešení konkrétních
problémů dětí i možnost jejich prezentace.
Časopis Zámeček v roce 2007 oslavil 10. výročí své činnosti!
Projekt časopis Zámeček
Kam Zámeček posíláme:
Celkem na 230 adres dětských domovů a všech dalších typů ústavních zařízení (DDŠ, DD a SŠ,
VÚM, DDÚ) a v několika případech i na „dislokované“ pracoviště DD v případě, že nás o doručování
požádala i rodinka z DD, která je umístěna mimo sídlo domova.
Do každého domova posíláme zásilku v této formě:
a) individuální Zámečky zabalené ve fólii se štítkem – jménem dítěte, které si Zámeček objednalo přes
internetový formulář, případně dopisem
b) do každého DD dále 2-4 výtisky podle velikosti domova
Dále posíláme cca 100 výtisků Zámečku sponzorům a organizacím, které pořádají akce pro děti z DD
a se kterými se (většinou úspěšně) snažíme spolupracovat, a zároveň několika specialistům z oboru
ústavní výchovy. Posledních cca 100 výtisků slouží jako rezerva, používáme je při prezentaci
Zámečku, posíláme je například novinářům nebo dalším potenciálním sponzorům, případně je
využíváme při různých propagačních akcích.
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Zámeček si získává stále větší oblibu, a to nejen mezi dětmi, ale také u vychovatelů a ředitelů, který
časopis považují za vhodný doplněk výchovné práce.
V roce 2007 byl Zámeček navíc mnohem aktivnější ve svých nápadech – přinesl dětem celoroční
soutěž Zachraň se kdo můžeš!, celoroční projekt na rozvoj dovedností dětí, které budou opouštět
dětské domovy Moje kariéra a Můj byt, a také projekt Adopci Sri Lanka, který děti upozornil na to, že
na světě jsou jejich kamarádi s ještě mnohem složitějším životem. Samozřejmě nechyběla vlastní
tvorba čtenářů, dílčí soutěže a reportáže z akcí dětských domovů, např. z akce Nejmilejší koncert.
Zámeček se dětem blízkou formou zaměřuje na oblasti poradenství a prevence.
Dětská redakce
Mezi největší úspěchy Zámečku v loňském roce patřilo kvalitní fungování dětské redakce, kterou vede
Miloš Nguyen. Dětská redakce se pravidelně zapojuje do strategických rozhodnutí o jednotlivých
tématech nebo například nových rubrikách či grafické úpravě časopisu, děti jsou navíc velmi aktivní při
posílání zpráv z jednotlivých domovů a jejich akcí.
5.3. Program Trochujinak
Tento program podporuje rozvoj dobrovolnictví v ČR a v zahraničí a nabízí mladým lidem příležitosti
v rámci tří odlišných projektů:
 Workcampy - jedinečná příležitost pro každého, kdo chce poznat nové lidi, prací pomoci
něčemu dobrému a na dva týdny se podívat do ciziny.
 Tamjdem - víkendový mikroworkcamp v ČR, při němž mladí lidé pomáhají v českých
neziskových organizacích, poznávají nové lidi, seznamují se s komunitou zahraničních
dobrovolníků pracujících v ČR, učí se organizovat vlastní iniciativy s podporou Duhy.

Na dlouho mimo - dlouhodobý dobrovolnický projekt v zahraničí. Neplacená, nezisková
činnost, zkušenost nového druhu a také příležitost naučit se něčemu novému a být prospěšný
hostitelské komunitě.
Duha je držitelem akreditace pro Evropskou dobrovolnou službu udělovanou Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a držitelem akreditace pro Dobrovolnickou službu udělovanou Ministerstvem
vnitra pro vysílání dobrovolníků na workcampy.
5.3.1. Projekt Do Duhy (Reach the Rainbow!)
V roce 2007 realizovala Duha prozatím největší skupinovou mezinárodní výměnu mládeže
v České republice.
Projekt Do Duhy, jehož autorkou a následně hlavní koordinátorkou byla Alena Čápová je elegantní
ve své jednoduchosti. Jednoduchost myšlenky v tomto případě znamenala plné čtyři měsíce práce se
skupinou 8 zahraničních dobrovolníků z pěti evropských zemí, k tomu koordinaci dalších dvou
dlouhodobých portugalských dobrovolníků, měsíce příprav projektové dokumentace, ale i praktických
záležitostí jako mít se kde najíst a ubytovat a v neposlední řadě výměnu emailů po celé Evropě a ČR.
Od vzniku duhového zahraničního programu s názvem Trochu jinak jsme se v Duze potýkali s jedním
základním problémem: Program zahrnuje vysílání lidí na workcampy a dlouhodobé pobyty v zahraničí
(EVS, viz výše), což jsou artikly velmi žádané veřejností, resp. mladými lidmi z řad středoškoláků a
vysokoškoláků. Kvalitou poskytovaných služeb získala Duha renomé na veřejnosti, což dokazuje stále
se zvyšující zájem. Členská základna Duhy (to znamená základní články - dužiny, které se mají sídla
po celé ČR) však byly k těmto projektům poněkud nedůvěřivý. Důvodů bylo několik: obava z možného
odlivu aktivních mladých lidí z oddílů do zahraničí, jazyková bariéra členů sdružení (zejména starších
ročníků) a trochu i obava z toho, jak si naložit s cizinci např. na malém městě
Alena Čápová přišla s jednoduchou myšlenkou: dokud budou zahraniční dobrovolníci pracovat pouze
na Ústředí Duhy, nedůvěra členské základny bude trvat, i kdyby celá kancelář pracovala sebelépe a
neúnavně by propagovala výhody dobrovolné služby. Vyměňme zprostředkovanou zkušenost za
přímý zážitek! Ať několik mladých zahraničních dobrovolníků přijede přímo do některých základních
článků Duhy. Ať poznají české prostředí letních táborů a dva měsíce se podílejí na aktivitách dužin
(letní tábor, provoz klubu, provoz nízkoprahového centra, pobyt na workcampu pořádaného dužinou
apod.). A naopak dužiny poskytnou dobrovolníkovi zázemí. Budou společně pracovat, komunikovat,
trávit volný čas, vnímat své kulturní odlišnosti, sdílet slasti a strasti dobrovolnického života a
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vyměňovat si zkušenosti. Několikrát během léta se dobrovolníci vzájemně navštíví. Podívají se na
návštěvu i do dalších dužin, které nabídnou „letní exkurze“. Na konci září se všichni aktéři
(dobrovolníci, členové dužin, pracovníci kanceláře, mentoři) setkají a projekt vyhodnotí. V září a říjnu
se všichni zahraniční dobrovolníci přesunou na pražské ústředí, kde připraví společně propagační
brožuru a DVD o projektu, svých zkušenostech a dužinách, v nichž pobývali, a provedou závěrečné
hodnocení.
Jednoduchá myšlenka znamenala projekt náročný po všech stránkách na napsání i realizaci: získat
pro myšlenku pět základních článků, osm dobrovolníků, popsat logistiku, harmonogram, lidské zdroje,
metodiku, všechno zkoordinovat, vysvětlit dužinám, co je mentor, jak s dobrovolníkem pracovat, jaké
standardy mu zajistit, jak s ním komunikovat, jak projekt finančně řídit…. Alena Čápová vymyslela
projekt v prosinci 2006 a počátkem července 2007 projekt začínal vstupním školením. Získala pro
projekt grant od ČNA Mládež, a byl to vůbec první projekt o tak velkém počtu dobrovolníků, který byl
na ČNA podán.
Dužiny (a jejich koordinátoři) zapojené do projektu:
Míla Rothová, Duha I club, Praha (2 dobrovolníci – Itálie, Litva)
Stáňa Kantorová, Duha Wings, Ostrava (1 dobrovolník - Polsko)
Jaroslav Biolek – Mussur, Duha Klub Dlažka, Přerov (2 dobrovolníci – Bulharsko, Itálie)
Mertlikovi, Duha SVČ, Nové Město na Moravě(1 dobrovolník – Polsko)
Dušan Doležel, Duha Morawia, Ostrava (1 dobrovolník - Litva)
Sophie Matysek, IYN, Praha (1 dobrovolník - Francie)
Cíle, aby se v našem sdružení propojily do té doby izolované úrovně lokální, ústřední a mezinárodní
se povedl. Dobrovolníci svou zkušenost hodnotili jako životní zážitek – vzhledem k jejich věku je
pochopitelné, že po zvládnutí kulturních rozdílů, soužití a spolupráce s dalšími mladými Evropany
získali nejen komunikační zkušenosti, ale i možnost osobního růstu včetně nezbytné lekce tolerance a
porozumění.
Alena Čápová byla nejen za tento projekt oceněna dobrovolnickou cenou Sdružení Hestia
Křesadlo 2007.

5.3.2. Workcampy
Workcampy jsou v Duze letitým a zároveň nejrozsáhlejším programem pro zahraniční výměnu.
V roce 2007 jsme v rámci programu Trochujinak opět nabídli mladým lidem příležitost stát se
dobrovolníkem a pomoct tak v zahraničí (ale nejen tam) prospěšné věci. Zajišťovali jsme výměnu
dobrovolníků na mezinárodní dobrovolnické projekty (tzv. workcampy), na kterých se schází
mezinárodní dobrovolníci a společně pomáhají na daném dobrovolnickém projektu. Workcamp
probíhá většinou 2-4 týdny za přítomnosti 5-30členné mezinárodní skupiny dobrovolníků, kteří se
společně podílejí na realizaci místních projektů. Jejich zaměření je zcela různorodé: od ekologických,
renovačních, přes sociální, kulturní, umělecké, studijní aj.
Mimo seznamovací část s ostatními dobrovolníky a dobrovolnické činnosti na konkrétním projektu,
obsahují workcampy i poznávácí část, kde mají příležitost seznámit se s problematikou tématu jak
z teoretického, tak z praktického hlediska. Toto praktické hledisko je předvedeno týmovým zapojením
se do projektu, skupinovými diskuzmi a podílením se na rozhodování ve skupině o každodenních
věcech. Všechny tyto aspekty pak tvoří přirozené neformální výchovně vzdělávací prostředí, v jehož
rámci si dobrovolníci rozšiřují schopnost socializace a komunikace a v neposlední míře si také osvojují
znalost cizího jazyka. Účast mezinárodních dobrovolníků z celého světa zajišťuje diferencovanost
skupiny (po stránce národnostní, kulturní, a často i sociální), což umožňuje vzájemné mezikulturní
poznávání a prohlubování znalostí o rozličných státech, kulturách, zvycích a tradicích. To v konečném
důsledku přispívá ke snižování projevů intolerance a xenofobie, zvyšuje schopnosti respektu
a naslouchání.
Zahraniční spolupráce
Naším hlavním partnerem v mezinárodních dobrovolnických projektech i nadále zůstává mezinárodní
mírové hnutí Service Civil International www.sciint.org.
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Na začátku března jsme se v chorvatské Crkvenici na Technical Meetingu prezentovali nejen s naší
Dobrovolnickou službu, ale též jsme se se zástupci z ostatních zemí dohodli na převážně technických
podrobnostech vysílání a přijímání dobrovolníků pro sezónu 2007. Stejně tak proběhlo hodnocení
sezóny předchozí.
Workcampy v roce 2007 v číslech
2000

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

7

25

28

40

73

53

105

92

Přijato - zúčastnilo se
Přijato - zrušilo účast

2

5

5

9

19

15

16

12

Nepřijato

10

6

4

19

14

20

40

23

Zájemci nezaplatili zálohu
Celkový počet zájemců

0
19

0
36

0
50

0
68

0
106

9
97

8
169

18
145

V roce 2007 odjelo celkem 92 lidí do 20 zemí světa.
Belgie (8), Bulharsko (2), Česká republika (6), Finsko (4), Francie (3), Irsko (3), Itálie (6), Island (5),
Japonsko (1); Maroko (2), Moldávie (1), Německo (30), Nepál (1), Rakousko(1), Slovensko (1),
Španělsko (4), Švédsko (3), Švýcarsko (2), Tanzánie (1), Velká Británie a Severní Irsko (8).
Oproti předchozím letem se dobrovolníci více “rozprostřeli” po celém světě. Podívali se za projekty i
do vzdálených končin jako je Japonsko, Nepál či Tanzánie.
Oproti minulému roku jsme vyslali méně dobrovolníků, ale zároveň jsme dosáhli předpovídaného
počtu 90 vyslaných dobrovolníků.
Úspěšně jsme vyřídili přihlášky 72% zájemců (104 lidí), z nich 12% (12 lidí) po přijetí zrušilo svoji
účast. Na workcamp se nedostalo celkem 23 lidí – a to převážně z následujících důvodů: přihlásili se
pozdě, zajímali se jen o jeden konkrétní workcamp, hlásilo se více českých zájemců na jeden
workcamp, apod. Množství lidí, kteří se nedostali na workcamp se nám tak oproti minulému roku
povedlo zásadně snížit. Na druhou stranu se zde objevil překvapující fakt, a to ten, že 18 lidí si podalo
elektronickou přihlášku, ale nezaplatilo zálohu účastnického poplatku. Tím pádem nemohla být jejich
přihláška zpracována, neboť nebyl potvrzen jejich skutečný zájem o vybraný workcamp. V následující
sezóně by bylo dobré tento “neduh” ošetřit. Podaná přihláška totiž vybízí ke komunikaci s
potenciálním účastníkem, což zdržuje proces vyřizování přihlášek opravdových zájemců. V novém
roce by též měla být plně zprovozněna nová databáze účastníků, která má ulehčit proces komunikace,
propojit programy celého sdružení a zvýšit efektivnost práce dobrovolníků v kanceláři.
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Dobrovolníci v kanceláři
V letošním roce se na celém projektu podílelo šest lidí. Koordinátorka Bc. Kateřina Stuparičová,
školitelka Lucie Frišová a dobrovolníci Lenka Drábková, Jindra Guttenbergová, Kateřina Lejčková a
Eva Zákoucká.
Hodnocení uplynulé sezóny s dobrovolníky
Po skončení sezóny jsme uspořádali dvě hodnotící setkání s dobrovolníky.
První proběhlo v prostorách ekologického centra Toulcův Dvůr, Praha 4, dne 25.10.2007. Hodnocení
probíhalo společně s ukončením projektu DoDuhy, na kterém zde v Čechách pracovalo 9
mezinárodních dobrovolníků. Evaluace probíhala formou neformálního vzdělávání v oblasti
dobrovolnictví, jejíž největší přínos tkvěl v samotných zástupcích rozličných zemí, se kterými se čeští
dobrovolníci mohli potkat a vyzpovídat je naživo ohledně dobrovolnictví v Čechách, zkušeností
z dobrovolnického projektu, apod. Stejně tak se účastníci tohoto večera seznámili s lidmi, kteří odjeli
v letošní sezóně na workcamp do zahraničí. Kromě předávání cenných osobních zkušeností zde
došlo k podpoře dobrovolnícké aktivity.
Druhé hodnocení pak proběhlo v rámci projektu Tamjdem, 9.-11.11.2007 v Uhřinově v Orlických
horách.
Kromě samotného programu, který tam probíhal, zbyl i čas na vzájemné hodnocení projektů, kterých
se dobrovolníci během roku zúčastnili.
Přes všechnu snahu je závěrečná, tedy hodnotící část workcampové sezóny výzvou pro sezónu příští.
Všichni dobrovolníci hodnotí na konci pobytu svůj projekt s přijímajícími organizacemi v dané zemi na
daném projektu. Tak dostane zpětnou vazbu pouze organizace pořádající tamní workcamp. Častokrát
se však zpětná vazba již k nám do kanceláře nedostane, neboť je hodnocení stále považováno za
byrokratický postup, který nemá smysl. Každý rok se tak snažíme dokázat opak, na jehož základě pak
můžeme své služby změnit či vylepšit. Do budoucna by bylo vhodné zavedení webového hodnotícího
dotazníku.

5.4. Vzdělávací program Duhy
Duha měla v roce 2007 čtyři duhová školicí centra Praha, Náchod a Přerov a čtyři další základní
články Duhy, které pořádají vzdělávání a školení pro vedoucí, praktikanty a instruktory.
Významnou prioritou Duhy je poskytování akreditovaných kurzů nebo kurzů, na základě kterých je
vydávána licence s celostátní platností. Ze strany MŠMT má Duha akreditované školení hlavních
vedoucích táborů, jejichž realizátory jsou duhová školicí centra. Těchto kurzů se účastní kromě
vedoucích Duhy i další zájemci z jiných sdružení, kteří potřebují proškolení pro pozici hlavního
vedoucího tábora.
Duha pořádá rovněž licenční kurzy zdravotníků, outdoorových sportů apod. Při jejich zajišťování Duha
spolupracuje jak se státními organizacemi, tak s fakultami vysokých škol. Příprava vedoucích a
instruktorů organizovaná základními články a školicími centry
Základní školení instruktorů a praktikantů (15-18 let věku) a mladých vedoucích si zajišťují dužiny
vlastními silami, tradičně proběhly Duhové lesní školy (DULŠ) všech úrovní, některé dužiny pořádají i
velmi specializované kurzy (turistika s různými přesunovými prostředky, horolezectví, zážitková
pedagogika, arteterapie, výtvarné činnosti, apod.). Školitelé své znalosti rozšiřují na akcích jako
školeních hlavních vedoucích, Duhovém mostě a CVVZ.
U mladých lidí je kladen důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti, učí se základy
pedagogiky, hospodaření, zdravovědy, psychologie, bezpečnosti práce a vedení kolektivu, jsou
rozvíjeny také jejich tábornické dovednosti. Duha rovněž u svých členů podporuje evropské a
mezinárodní vnímání souvislostí a inetrkulturní dialog.
6. Zastupování Duhy v pracovních skupinách, komisích a orgánech jiných organizací
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
- delegáti Valného shromáždění: Mgr. Petr Páta, Ph.D., Hana Konopiská, Jana Šoupalová
- pracovní skupina pro Stanovy: Mgr. Ondřej Pohanka
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Naturfreunde Internationale (NFI, Mezinárodní přátelé přírody)
- viceprezident NFI: RNDr. Miroslav Prokeš
International Youth Naturefriends (IYNF, Mezinárodní mladí přátelé přírody)
- viceprezidentka: Bc. Alena Čápová
- delegace Kongresu IYNF – Alena Čápová, Jana Šoupalová, Hynek Pečinka
Service Civil International (SCI):
- delegát: Bc. Kateřina Stuparičová
Přátelé přírody ČR:
-

prezident RNDr. Miroslav Prokeš

7. Spolupráce Duhy s orgány státní správy a samosprávy
Tradičním partnerem Duhy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, resp. odbor pro mládež.
V roce 2007 Duha získala od MŠMT status Uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce
s dětmi a mládeží ve volném čase pro roky 2007 – 2010 a v letech 2007 až 2010 prodloužení
akreditace vzdělávání hlavních vedoucích dětských táborů. Ministerstvu patří též uznání za finanční
podporu úrazového pojištění dětí a vedoucích: i v roce 2007 uhradila pojistku za všechny členy Duhy
do 26 let.
V rámci projektu Dobrovolná služba úspěšně spolupracujeme s Českou národní agenturou Mládež,
jež je součástí Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.
Od Ministerstva vnitra jsme v červnu 2007 opakovaně získali status akreditované vysílající
organizace, které je platné na tři roky a opravňuje nás podávat finanční žádosti o grant na MV
(konkrétně na odbor prevence kriminality-dobrovolnictví).

8. Duha a mezinárodní spolupráce
Duha od počátku své činnosti spolupracuje na mezinárodní úrovni, ať už jako člen
mezinárodních organizací (člen IYNF, NFI, UNITED), nebo tím, že pro mládež pořádá mezinárodní
letní a víkendové workcampy, pomáhá vysílat mladé lidi do zahraničí jako dobrovolníky.
Zahraniční výjezdy a mezinárodní výměny mládeže dužin v roce 2007 byly u některých
článků Duhy z části pokryty z dotace MŠMT, jiné hradily dužiny z jiných zdrojů a z účastnických
poplatků. Naši členové měli možnost prožít např. tábor v Chorvatsku, výměnu v Německu, Dánsku,
Rakousku, Belgii, týdenní pobyt v Irsku, Norsku, poznali polské Tatry, Paříž, Berlín, polskou Wroclav,
Slovensko, chorvatské horolezení.

9. Poděkování podporovatelům
Činnost Duhy či jejích základních článků podpořili v roce 2007:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – finanční podpora
Ministerstvo vnitra ČR– finanční podpora
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Česká národní agentura Mládež NIDM MŠMT – finanční podpora
Magistrát Hlavního města Prahy – finanční podpora
Nadace Terezy Maxové – finanční podpora
Nadace Václava a Livie Klausových

10. Hospodářská zpráva
Duha hospodařila v roce 2007 takto (zaokrouhleno na tisíce):
náklady roku 2007 celkem
výnosy roku 2007 celkem
hospodářský výsledek roku 2007

8 477 000,00 Kč
8 731 000,00 Kč
254 000,00 Kč

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty, řádek 43, 81, 82)
Můžeme konstatovat, že Duha vykazuje za rok 2007 zisk ve výši 254 000,00 Kč.
Výkaz zisků a ztrát a rozvaha následují.
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