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1.  Duha, její poslání a charakter 
 
Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, pobyt a pohyb v přírodě, hry a recesi, je registrovaným 
občanským sdružením od roku 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, i na širokou veřejnost.  
Prostředkem k uskutečňování poslání Duhy je metodická, školicí, konzultační, informační  
a publikační činnost. 
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2.  Struktura organizace 
 
Organizační struktura je dvoustupňová. Orgány Duhy jsou Velká Duha, Malá Duha, Duhovka, 
prezident a viceprezident. Statutárními orgány Duhy jsou prezident, viceprezident, případně 
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 plní úkoly, týkající se činnosti Duhy a jejích programů, jejích 
základních článků a členů. Kancelář zajišťuje chod sdružení, zpracování a vyúčtování projektů, 
administrativní činnost, metodický, konzultační a informační 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 delegovanou právní subjektivitu, volí své 
vedení, pracují s dětmi a mládeží v souladu s posláním sdružení, 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 krajských center Duhy.  
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3.  Činnost orgánů Duhy v roce 2009 
 
3.1 Velká Duha 
 
Velká Duha se sešla na svém 22. zasedání dne 28. 11. 2009 v Praze. V roce 2009 měl každý 
základní článek Duhy možnost vyslat dva delegáty. V souladu s principy participace byl věk jednoho 
z delegátů za každou dužinu omezen hranicí 30 let.  
 
Delegáti základních článků Duhy zvolili na následující tři roky nové vedení sdružení. Prezidentkou 
Duhy se poprvé ve dvacetileté historii sdružení stala žena, Mgr. Marta Školkayová (Duha VTS), 
viceprezidentem byl zvolen Mgr. Hynek Pečinka (Duha Velká Medvědice), starostkou Malé Duhy byla 
zvolena Ivana Sobolová (Duha Zámeček). 

 
Velká Duha zvolila: 
-         prezidentkou Duhy Mgr. Martu Školkayovou, 
-         viceprezidentem Duhy Mgr. Hynka Pečinku, 
-         členem Duhovky Petera Suju, 
-         členem Duhovky Bc. Jana Krátkého, 
-         členkou Duhovky Janu Votavovou, 
  
-         starostkou Malé Duhy Ivanu Sobolovou, 
-         členkou Malé Duhy Stanislavu Kantorovou, 
-         členem Malé Duhy Pavla Maráčka, 
-         členem Malé Duhy Ondřeje Horáka, 
-         členem Malé Duhy Martina Valenta. 
 
Velká Duha rovněž schválila zprávy o činnosti Duhovky za minulé období, zprávu Malé Duhy, zprávu 
vedoucí kanceláře, hospodářskou zprávu za uplynulé období, rozpočet na rok 2010, dotační vzorec na 
rok 2010.  
 

 
 
3.1.1. Duhová ocenění 
 
Před jednáním Velké Duhy v roce 2009, při oslavách 20 let Duhy, byla předána četná ocenění, 
poděkování a vyjádření obdivu k vykonané práci v Duze. 
 
Duhová štafeta 
 
Duha pokračuje v tradici, kdy si duhoví lidé navzájem předávají štafetu jako symbol ocenění 
dobrovolnické práce v Duze. Štafeta běží Duhou v pěti směrech. Členové Duhy se vzájemně povzbudí 
k dalším aktivitám a budou se radovat z duhových úspěchů. Držitelé štafet z roku 2008 předali 
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Duhovou štafetu dalším členům sdružení, které sami obdivují za jejich přínos pro sdružení na 22. 
Velké Duze. Koordinaci ocenění zajišťovala Ústřední kancelář Duhy. 
 

Poutník za Duhou je vyjádřením úcty a poděkovaní zasloužilým členům. Poutníkem za Duhou je 
člověk, který mnoho zažil a svým příkladem inspiruje i ostatní. 
 

Duhovou štafetu v roce 2009 přebírali: 
 

1. Marta Školkayová, Duha VTS -  navrhovatel Stanislava Kantorová, Duha Wings 
2. Miroslava Šimarová, Duha Vega - navrhovatel Jitka "Želva" Vokurková, Duha Rysi  
3. Radan Kukal, Duha Miřetín - navrhovatelka Alena Čápová, Duha VTS  
4. Olga "Oliška" Palová, Duha Tuláci - navrhovatel Jaroslav "Mussur" Biolek, Duha Klub Dlažka  
5. Ludmila Pohanková, Duha Modrá Střelka - navrhovatel Vladislav "Flík" Sobol, Duha Psohlavci  
 
Poutník za Duhou 
Čestné členství bylo osobně předáno hostu oslav 20. Výročí Duhy  Janu Galénovi Šimáně za 
dlouholetou a přínosnou práci s dětmi a mládeží. 
Poutníky v roce 2009 byly oceněny: 
Miluše Rothová, Duha i-club 
Miluše Radovská, Duha Iuridica 
Miroslava Šimarová, Duha Vega 
 
Březové lístky 
Březové lístky jsou pedagogická hra zahájená v roce 1965 redakcí ABC, jejich autorem je Jan Galén 
Šimáně. Je to ocenění, které dávají děti svým vedoucím, vedoucí svým dětem a vedoucí sobě 
navzájem. Březový lístek má dvanáct stupňů, aby bylo možné pochválit úsilí a snahu jednotlivých 
členů, rádců a instruktorů, i velké činy zkušených vedoucích a seniorů.  
 

Na Velké Duze 2009  bylo předáno šest březových lístků 1. až 5. stupně. 

 
 
 
3.2 Duhovka 
 
V roce 2009 pracovala Duhovka ve složení:  
 
Do 31. 3. 2009 

prezident Mgr. Petr Páta, Ph.D.  
� kompetence kancelář + ústředí Duhy 
� duhové informační toky 
� formulace dlouhodobého duhového rozvoje 
� hodnocení vedoucí kanceláře, projektů a dobrovolníků 
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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 

 
Od 1. 4. 2009 pracovala Duhovka ve složení: 

viceprezident Mgr. Hynek Pečinka 
člen Duhovky Peter Suja 
člen Duhovky Martin Valent 
člen Duhovky RNDr. Miroslav Prokeš 

 
Od 27. 11. 2009 pracovala nová Duhovka ve složení 

prezidentka Mgr. Marta Školkayová 
viceprezident Mgr. Hynek Pečinka 
člen Duhovky Peter Suja 
člen Duhovky Bc. Jan Krátký 
členka Duhovky Jana Votavová 
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3.3  Malá Duha 
 
Malá Duha pracovala  až do voleb dne 27. 11. 2009 ve složení: 
 

� starostka: Ivana Sobolová   
� členové: Stanislava Kantorová, Pavel Slon Maráček 

 
 
Od 28. 11. 2009 pracovala Malá Duha ve složení: 

 
� starostka Malé Duhy Ivana Sobolová, 
� členka Malé Duhy Stanislava Kantorová, 
� člen Malé Duhy Pavel Maráček, 
� člen Malé Duhy Ondřej Horák, 
� člen Malé Duhy Martin Valent. 

 
Malá Duha se v roce 2009 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.  
 
Jedním z cílů roku 2009 bylo nastavení funkčního modelu spolupráce Duhovka - Malá Duha – 
kancelář Duhy.  
Vzhledem k odstoupení prezidenta sdružení na jaře 2009 byla až do listopadové Velké Duhy 
organizace bez vedení potvrzeného členskou základnou. Duhovka pracovala v oslabeném počtu v 
rámci svých možností pod vedením viceprezidenta Mgr. Hynka Pečinky. Formální chod organizace 
zajišťovala kancelář Duhy, která v určitých bodech byla pověřena i úlohou reprezentativní. 
Svou důležitou roli v roce 2009 sehrála Malá Duha pod vedením starostky Ivany Sobolové. Malá Duha 
z pozice kontrolního a metodického orgánu vysvětlovala možnosti a postupy pro členy sdružení po 
odstoupení prezidenta. Cíl nastavení modelu spolupráce nebyl naplněn, nové vedení sdružení bylo 
zvoleno až na konci listopadu 2009, avšak kritické období ve sdružení pomohlo vydefinovat některé 
doposud sporné oblasti. 
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4. Činnost organizačních složek Duhy v roce 2009 
 
4.1. Základní články Duhy (dužiny) 
 
Základní členskou složkou Duhy je dužina. Nejmenší počet členů dužiny je pět (v souladu s duhovými 
stanovami). V Duze pracují s dětmi a mládeží především dužiny velikosti několika desítek členů (počet 
takových dužin je přes padesát).  
 
 

 
 

 
Počet členů Duhy do 26 let tvoří 84% členské základny. Počet členů nad 26 let je zastoupen 14% 
členské základny.(Data čerpáme ze statistického hlášení Duhy v roce 2009). 
Sídlo Duhy je v Praze 1, Senovážné nám. 24, základní články Duhy - dužiny pracují ve všech krajích 
ČR. 

Kraj Počet zákl. 
článků 

Jihočeský 1 

Jihomoravský 2 

Karlovarský 3 

Královéhradecký 6 

Liberecký 2 

Moravskoslezský 18 

Olomoucký 12 

Pardubický 2 

Plzeňský 1 

Praha  28 

Středočeský 4 

Ústecký 1 

Vysočina 3 

Zlínský 3 
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4.1.1. Pravidelná činnost organizovaných dětí a mládeže  
Cílová skupina a pravidelná činnost: 
Cílovou skupinu naší pravidelné činnosti jsou děti a mládež od 6 do 26 let. Některé ze základních 
článků Duhy (dužin) obsáhnou celou cílovou skupinu, některé ze základních článků Duhy pracují 
s dětmi věku základní školy, jiné s mládeží vyšších odborných či vysokých škol. Detailní rozdělení 
cílových skupin jednotlivých základních článků Duhy a pravidelnost jejich činnosti je připojen v příloze 
č. 1. 
Schůzky se konají v klubovnách, kterou mají dužiny ve vlastnictví nebo pronájmu od škol, obcí či 
soukromých zdrojů. Aktivity během schůzek jsou zaměřeny především formou her na všestranný 
rozvoj dětí, získávání praktických i sociálních dovedností, rozvoj jejich osobností, duševního i 
fyzického potenciálu a sounáležitosti s vrstevnickou skupinou. 
 
Práce se znevýhodněnými dětmi a mládeží 
Základní články Duhy do svých programů začleňují děti a mládež, které jsou fyzicky, mentálně, 
smyslově či sociálně znevýhodněné. Dužiny, které s dětmi a mládeží tohoto věku pracují, jsou vždy 
integrované skupiny, snahou dobrovolných vedoucích je znevýhodněným dětem a mládeži umožnit 
aktivity s běžnou vrstevnickou skupinou, mladí členové Duhy se zase díky setkávání se 
znevýhodněnými vrstevníky učí porozumět a pomáhat potřebným.  
Dužiny, které pracují jako integrované skupiny : Duha Jasmín, Duha Tangram, Duha Paprsek, Duha 
Zámeček, Duha T.O. Medvědi, Duha Zelený vítr, Duha 7Kostka, Duha Centrum, Duha Klubáci. 
 
Činnost1 dužin má také preventivní charakter s důrazem na aktivní trávení volného času. Dužiny, 
které nedisponují prostory pro pravidelná setkání (převážně pracují se staršími dětmi či mládeží jako 
Duha Tangram, Duha VTS, Duha Divadlo Expekus) vyplňují společný čas kulturními akcemi (divadla, 
koncerty, výstavy, výlety apod.). Dotace je využívaná na úhradu nájmů a energií za klubovny, materiál 
na drobné opravy a údržbu kluboven, nákup materiálu na samotnou činnost při schůzkách 
(papírenské, sportovní a výtvarné potřeby a hry). 
Že jsou klubovny jedním z předpokladů pro kvalitní a pravidelnou práci, svědčí i uvedené informace ze 
zpráv dužin:  
...splnili jsme si sen – získali jsem klubovnu – Duha Kopretina; 
...věší klubovnu jsme nezískali –musíme  odmítat nové členy – Duha KSKD,  
....úspěšně jsme dobudovali klubovnu – materiální  a inventární vybavení formou daru jsme získali za 
výpomoc na obecních úřadech v okolních vesnicích, klub má 60 míst – Duha Maják. 
                                                

1 Z činnosti dužin v roce 2009: příprava nových instruktorů, příprava a metodika her, brigády na základně, příprava na táborové 
dovednosti, pravidelné pohybové aktivity dětí a mládeže, školení pro instruktory a hlavní vedoucí táborů, upevňování 
horolezeckých dovedností, osvojení základních pravidel pobytu v přírodě nejen při turistice, ale i při táboření ve volné přírodě, 
poznávání ekologie krajiny, doplnění znalostí přírody, dějin a sportů jako vodáctví a lyžování, deskové hry jako alternativní 
inteligentní zábava, dramatická výchova, ochrana přírody, získávání odborně technických dovedností, příprava programu pro 
mladší členy, se základy psychologie, zdravovědy, pedagogiky, hospodaření, bezpečnosti práce, učíme je být zodpovědnými, 
samostatnými, týmovými, učíme je, jak se o mladší postarat být vzorem kdy je starších, kroužky pro děti turistická a sportovní, 
speleoalpinistická a speleologická činnost ,ochrana povodí říčky. 
 



                                 Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
                                                                                                                                                  Výroční zpráva 2009 

 
 
Aktivity dužin: 
Dužiny při pravidelné činnosti podnikají na základě ročních plánů nejrůznější aktivity 2.  
Celoroční klubové hry některých dužin se nesou v duchu dlouhodobého tématu, které propojuje 
schůzky během roku a ozvláštňuje setkání, díky hře se členové naučí vždy něco nového. Příklady: 
Indiánské civilizace (Duha Husot), hvězdy Mléčné dráhy (Duha Klubáci), poznávání naší řeky Ohře – 
Duha KSKD, tradiční Mušketýři – Duha Maják. 
Oblíbené aktivity pořádají dužiny, které vedou herní kluby – turnaje, herní večery, víkendy simulace 
historických bitev(dužiny Outpost, Děsír, Vodáci Hronov, Vysočina). 
Časopis pro členy v dužinách vydávají základní články Duhy Duha Klub Dlažka, Gymnazion klub, 
Husot, Kluci od Rysí řeky, Křišťál, Velká Medvědice, Maják a Úsvit. 
 
 
Informace pro členy, rodiče a zájemce 
Kromě pravidelných schůzek využívají dužiny moderní komunikační technologie pro předávání 
informací o svých akcích – mimo rozšířené webové stránky v posledním roce výrazně narostla 
popularita komunitního serveru Facebook.  
Další využívané možnosti jsou: email, konference, webové forum icq, telefonický kontakt, sms 
(většinou při změnách),dopisy, shromáždění členů dužiny, zvadla, informace na schůzkách, vývěska, 
termíny jsou známy většinou půl roku dopředu - souhrnný přehled poštou, plán akcí zveřejněn 
počátkem měsíce. 
 
Partnerství dužin: 
Základní články Duhy pracují ve všech regionech České republiky, jejich hustota není pravidelná.   
Nejsilnějšími oblastmi dužin jsou Praha, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Královéhradecko.  
Dužiny proto navazují partnerství pro práci s dětmi a mládeží s dalšími skupinami. 
Podle závěrečných zpráv za rok 2009 je můžeme rozdělit do 3 skupin. 
Nejbližší:  
Rodiče (ať už jako podporovatelé, nebo jako zvaní členové na speciální akce), rodina a její členové, 
pěstouni a dětské domovy. 
Místní komunita: 
Další dužiny v místě nebo z blízkého okolí. 
                                                

2 Příklady aktivit dužin: výtvarné techniky, deskové hry, zdravověda, drátkování, práce s korálky, textilním materiálem a 
papírem, výchova dětí k amatérskému průvodcování svým městem – upozornit na zajímavé památky i nové objekty, pohyb 
v přírodě, bruslení, míčové hry, pobyt na horách, vodáctví, turistika, setkání u táboráku, literární tvorba (v rámci literární soutěže 
Duhy), výroby svíček, pečení perníčků, hry s prvky zážitkové pedagogiky, horolezení – přírodní i umělé překážky, účast na 
soutěžích, sportovní a herní aktivity (fotbal,  florbal, ringo, šachy, scrabble, lyže, běžky, snowbord,  geocaching - hra s GPS 
navigací, taneční akce, šprtec, stolní hokej, Pražský půlmaratón, Velká Kunratická, návštěva bazénu, nácvik eskymáckých 
obratů, morseovka, uzly, poznávání rostlin a živočichů, tanec, hra a cvičení, sjezd řeky, trénink napínaní plachet, cvičíme jízdu n 
akánoích a kajaku, zdobení stromku pro zvířata, keramika pro rodiče a děti, účast na festivalu Fantazie, Deskohraní, 
deskománie, outdoorové sporty, teambuildingové aktivity, kino, muzeum, turistické závody 
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Další sdružení  dětí a mládeže a neziskové organizace (Pionýr, Junák, Sokol, dětská sdružení ČRDM, 
se kterými se setkávají v rámci přípravy Bambiriády, KČT). 
Z dalších partnerů dužiny uvádějí: Pedagogicko-psychologická poradna, městská část – Odbor péče o 
dítě, ošetřující lékaři, VOŠ, PedF UK, základní školy, loděnice, správa CHKO Český kras, Krajská 
aliance dětských organizací, Krajská rada dětí mládeže Karlovarska, SVČ, obecní a městské 
úřady,tělovýchovná jednota, knihovny, Klub vozíčkářů Trutnov, KČT, loděnice SK, jachtařský klub, 
Odbor školství magistrátu, DDM, CHKO Žďárské lesy, městská knihovna. 
 
Objevuje se čím dál častější participace na komunitním plánování obce a přímá spolupráce s obcemi 
na aktivitách pro veřejnost. Např." Naslepo – interaktivní výstava pro veřejnost v městské části – jak 
se žije nevidomým (Duha Tangram), pomoc s organizací Mohelnického dostavníku, dne dětí, 
rozdáváme Betlémské světlo (Duha Kluci od Rysí řeky), prázdninové akce pro obec (např. Duha 
KSKD, Klub Rodinka, Klub Dlažka), dužiny také ve spolupráci s vysokými školami a VOŠ umožňují 
praxe studentům (např. Duha Jasmín, Duha Studánka, Duha Tangram, Duha Klub Rodinka). 
 
Instituce, státní správa a samospráva: 
Krajské úřady, Nadace škola hrou, síť mateřských center, ZOO Olomouc. 
 
Jako vůbec nejdůležitější zpětnou vazbou pro pravidelnou činnost základních článků Duhy je osobní 
doporučení. Každá druhá dužina ve své zprávě zmiňuje, že právě dobré jméno a doporučení mezi 
dětmi a jejich rodiči jim přináší další zájemce o činnost. 

 

4.1.2. Dětské tábory 

Základní články Duhy uspořádaly v roce 2009 celkem 83 táborů. 
Celkem se táborů účastnilo 3690  účastníků, z toho 2988 dětí a mládeže do 18 let. Počty účastníků se 
pohybovaly od 8 na nejmenším táboře Duhy Kapekapa až po 193 účastníků tábora Duhy Molero. 
Průměrný počet účastníků na táboře Duhy byl 44. 
 
Počet dnů, ve kterých Duha uspořádala tábory, byl v uplynulém roce 975. Spektrum táborů co do 
počtu účastníků, prostředí a činností  je rozmanité, tak jako samotné základní články Duhy. Nejkratší 
tábory Duhy v roce 2009 trvaly 7 dní, nejdelší letošní tábor našeho sdružení byl 19denní, průměrná 
délka tábora Duhy v roce 2009 byla 12 dní. Průměrná cena tábora činila 2950 Kč. 
 
Letní a zimní tábory jsou každoročně vyvrcholením činnosti základních článků Duhy, kdy probíhá   
nejintenzivnější dobrovolnická práce vedoucích  s dětmi a mládeží. Typy táborů Duhy jsou různé, 
mohou být tradiční ve stanech s podsadou, nebo v horských chatách, jako putovní tábory či pobytové 
u moře. Důležitým kritériem pro naše sdružení je bezpečnost táborů, což je dáno   podmínkou 
proškolených a pojištěných hlavních vedoucích táborů. 
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Pravidelnou náplní jsou celotáborové hry, které mají ve sdružení dlouhou tradici. Na základě nosného 
příběhu připravují vedoucí pro děti úkoly na rozvoj znalostí a dovedností, děti, motivovány příběhem 
se tak hravou formou aktivně rozvíjejí ve skupině svých kamarádů - vrstevníků.  
Uvádíme názvy některých táborových her v roce 2009: Piráti z Karibiku, Božský týden v Chechtánii, 
Jumanji – strážci legendy, Nekonečný příběh – záchrana Fantazie, Kouzla a čáry, Zachraňte slůně, 
Matrix, Hvězdná brána, Afropětka, Dobrodružství Ferdy mravence a brouka Pytlíka, Na Západ – 
Tajemství Jesseho Jamese, Lovci pokladů, Kačerov jak hurikán!, Příběh Rodina Hooda, Staré pověsti 
české, Amazonie, Héráklova dobrodružství, Nejlepší rytíř z Kamelotu, Rychlé šípy, Čtyřlístek, Návrat 
domů aneb přílet z planety Atrox, Tajemství hudby sfér. 
 
Speciálněji zaměřenými tábory v roce 2009 byly taneční tábor, English camp, cyklistický tábor, 
výtvarný tábor, vodácký tábor, jazykový tábor, cyklovoda, tři dužiny nabízejí také letní aktivity formou 
příměstských táborů. 
 
4.1.3. Zahraniční akce  
 

Zahraniční výjezdy a mezinárodní výměny mládeže dužin v roce 2009 byly u některých článků 
Duhy z části pokryty z dotace MŠMT, základní pro vhodné projekty žádají o dotaci prostřednictvím 
programů ČNA mládež a rovněž z části z jiných zdrojů, převážně účastnických poplatků. Naši členové 
se díky dotacím zúčastnili partnerských výměn s organizacemi z Německa, Dánska, Slovenska, 
Španělska a Anglie. 

V roce 2009 dužiny pořádaly celkem 11 zahraničních akcí. S tradičními dlouholetými partnery 
spolupracuje Duha i-club, Duha Klub Dlažka, Duha Tangram, Duha Iuridica a Duha United, nově se 
do mezinárodních výměn zapojila dužina Duha Velká Medvědice, mezi výjezdy patřily i výjezdy např. 
Duhy Vega, Duhy Wings, které svým členům umožnily navštívit nová místa. 

 
 
 
4.1.4. Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 
 
Dužiny pořádají akce, které svým přesahem oslovují i děti a mládež neorganizované v Duze a 
napomáhají šířit dobré jméno organizace. 
 

Hra Mafie, kterou organizovala Duha Gymnazion klub v jarních měsících roku 2009, překonala 
očekávání v počtu přihlášených účastníků. Celkem se do několikatýdenní hry probíhající nepřetržitě 
od chvíle vyhlášení až do ukončení  v Praze zapojilo přes tři sta mladých lidí. 
 
Akce pro veřejnost dále organizovaly dužiny Duha Orion formou výtvarných keramických workshopů, 
Duha Participace dalším ročníkem Národního parlamentu dětí a mládeže a Duha Arabela, Duha Klub 
Dlažka, Duha Klub Rodinka, Duha Kopretina, Duha i-club, Duha Vodáci Hronov, Duha KSKD, 
klubovou činností s neorganizovanými. 
 

Největší dopad v rámci projektů pro neorganizované děti a mládež mají dužiny Zámeček a Děsír. 
Duha Zámeček vydává v měsíčním nákladu přes 2 tisíce výtisků časopis Zámeček, rozesílaný po celé 
České republice dětem z dětských domovů. Duha Děsír už podeváté uspořádala Deskohraní – 
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olympiádu mentálních her Duhy Děsír v Praze, která  je  jedinečnou možností naučit se a vyzkoušet si 
všemožné deskové hry, zahrát si je pro radost nebo jako turnaj, který zaštiťují herní asociace. 
 

 
4.1.5. Školicí centra Duhy 
Duha měla v roce 2009 duhová školicí centra v Praze, Náchodě a Přerově.  

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.  

Tři školicí centra Duhy opět připravila školení HVT akreditované MŠMT. V roce 2009 bylo proškoleno 
celkem 60 účastníků. Účastníci byli jak z Duhy, tak z jiných sdružení.  
Ve stejném počtu  jako v  loňskému roce se devět dužin  zapojilo do vzdělávání praktikantů a 
instruktorů (Duha Bartoňka, Duha Ča-Čua, Duha Děsír, Duha Hecíři, Duha Klub Dlažka, Duha Klub 
Rodinka, Duha Studánka, Duha SVČ, Duha Zelený vítr. Celkově proběhlo 61 školicích akcí v délce 
200 dní, při počtu 1363 účastníků.  
 
Duha pořádá rovněž licenční kurzy zdravotníků, outdoorových sportů apod. Při jejich zajišťování Duha 
spolupracuje se státními organizacemi a s fakultami vysokých škol.  
 

 
 
4.1.6. Táborové základny Duhy 
 
TZ Budišovice 



                                 Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
                                                                                                                                                  Výroční zpráva 2009 
Základna Duhy v Budišovicích (okr. Opava) je jedinou vlastní základnou sdružení Duha. V roce 2009 
už druhým rokem spravovala základnu Myšinec Budišovice správcovská dužina Duha Zámeček. 
Základna Budišovice je využívána k rekreaci dětí.  

Duha Zámeček pořádá na základně vlastní akce v rámci své činnosti s dětmi z dětských domovů a 
zároveň areál nabízí k uspořádání akcí pro děti všem organizacím a školám.   

Duha Zámeček základnu postupně renovuje, v roce 2009 díky investiční dotaci MŠMT došlo ke 
kompletní rekonstrukci elektroinstalace a topných těles. Dochází také k postupné obnově zařízení 
základny, která tak více a více ožívá. V Budišovicích proběhl mimo jiné i školicí týden pro skupinu 
mezinárodních dobrovolníků projektu Doduhy, kteří svým zapojením pomohli k rozvoji základny. 

V září 2009 proběhla kontrola základny Odborem vnitřního auditu MŠMT, k naprosté spokojenosti 
kontrolovaných a kontrolujících, základna je spravovaná v souladu s představami MŠMT a Duhy, 
slouží dětem a jejich vedoucím ve volném čase. 

TZ Sedliště 

Správou této základny, pronajaté formou zápůjčky Duze Magistrátem hl. m. Prahy, je pověřena dužina 
Duha Sedliště, která zde pořádá své akce a zajišťuje rozsáhlou úpravu zázemí základny (klubovna, 
kuchyně, jídelna). Na základně je 15 chatek se 4 lůžky, lze zde postavit 15 i více podsadových stanů.  

 

TZ Karlštejn 

O tuto táborovou základnu, zařazenou do sítě Domů přátel přírody, pečovala Duha Iuridica. Konala se 
zde řada akcí včetně letního mezinárodního workcampu. Správcům objektu patří velký dík za hodiny 
dobrovolnické práce, které trávili správcováním základny. V září 2009 Duha ukončila činnost této 
základny, protože šlo o soukromý majetek a s vlastníkem se nezdařilo dohodnout prodloužení nájmu 
nebo odprodej.  

 

 
 
 
4.1.7. Krajská centra Duhy 
 
Jediné krajské centrum Duhy, Krajské centrum Duhy v KHK, bylo založeno v listopadu 2008 a v roce 
2009 vykonávalo činnost v zásadě dle předpokládaného harmonogramu. 
 
Cílem činnosti KCD je koordinace činnosti základních článků Duhy v Královéhradeckém kraji a pomoc 
při řešení administrativních úkonů, zejména vedení účetnictví, daňové evidence apod. Dalším cílem je 
vzdělávání vedoucích Duhy a zvyšování jejich pedagogických kompetencí. 
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Během roku bylo zpracováno účetnictví zapojených dužin, proběhlo poradenství při přípravě rozpočtů 
dílčích projektů jednotlivých základních článků Duhy v KHK.  
KCD se zapojilo do organizační přípravy regionálních akcí, zejména realizace Regionální výměny 
zkušeností vedoucích dětských oddílů (RVVZ) a krajské Bambiriády v Náchodě. 
 
Dále proběhl společný dvoudenní seminář pro vedoucí Duhy, jehož cílem bylo proškolení v metodice 
pořádání pobytových akcí obecně, zejména z hlediska bezpečnosti účastníků a dále zásady 
vodáckých aktivit s dětmi a mládeží a zásady při cyklistických akcích. Tato témata byla zvolena jako 
společná pro všechny zapojené dužiny. Další vzdělávací akcí byla účast vedoucích Duhy na školení 
záchrany tonoucího. Vzdělávání vedoucích je důležitým společným přínosem regionálního centra.  
 
V závěru roku se uskutečnilo hodnotící setkání představitelů dužin, které vyhodnotilo existenci a 
činnost KCD jako vysoce přínosné pro rozvoj práce Duhy v Královéhradeckém kraji. 
 
Statutární orgán KC Duhy v KHK: Ondřej Pohanka 
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4.2. Ústřední kancelář Duhy
Vedoucí Ústřední kanceláře Duhy byla v roce 2009 Jana Šoupalová. 
Ekonomkou Duhy byla Hana Konopiská. 
 
Na částečný úvazek technickoadministrativního pracovníka pracoval Pedro Henriques, který současně 
koordinoval projekt programu Trochujinak Workcampy. 
Marta Školkayová  pracovala jako koordinátorka projektu Na dlouho mimo a koordinátorka EVS 
dobrovolníků (Evropské dobrovolné služby), do června 2009 pracoval Štěpán Zelinger jako 
koordinátor projektu Tamjdem, od 1.7. 2009 projekt Tamjdem koordinovala Markéta Votavová. 
 
Vedení účetnictví  pokračovala externí spolupráce s firmou Prodimo, správu sítě zajišťoval Ing. 
Stanislav Vítek.  
 
Náplň Ústřední kanceláře Duhy tvoří především podpora a servis 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 rovněž kancelář, a měsíčním periodikem 
Duhové listí, které je vydáváno z Ústřední kanceláře Duhy. 
 
Kancelář se zabývala především řízením organizace (finanční řízení, ekonomika, organizace a 
správa) a servisem pro dužiny. Kancelář též vede veškerou příslušnou administrativu (přehledy plateb, 
statistická hlášení, projekty dužin, jejich vyúčtování, hlášení o táborech apod.)  
 
Kancelář měla rovněž významnou roli při koordinaci a zabezpečení celoduhových projektů, programů 
a akcí (Velká Duha, Program Trochujinak zahrnující projekty Evropské dobrovolné služby, projekty 
dlouhodobého dobrovolnicví v zahraničí, workcampů, víkendových dobrovolnických akcí Tamjdem, 
Participace a NPDM, Bambiriáda), servisně podporovala v roce 2009 činnost orgánů Duhy, vytvářela 
vnější PR a jednala s partnery, úřady a institucemi a svými mezinárodními a národními střechami 
(IYNF a ČRDM). 
 
Na konci roku 2009 se kancelář Duhy přestěhovala. Sídlí na stejné adrese jako v předchozích letech, 
v Praze 1, na Senovážném nám. 24, změnila 1. patro na 6.  
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5.  Projekty Duhy v roce 2009 
 
5.1 Podpora činnosti základních článků  
 
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. 
 
Vnitroduhová vzájemost 
Dokončili jsme další  fázi koncepce propagačních materiálů – u příležitosti Velké Duhy byla 
představena nová trička identifikující člena s organizací a odznaky s logem Duhy. Na jaře byly 
připraveny plakáty a letáky projektů Duhy v programu Trochujinak v jednotné grafice a nový banner 
projektů. Členové mají k dispozici letáky v češtině a angličtině, které informují veřejnost o práci 
sdružení, tužky ve shodné grafické podobě, samolepky s logem Duhy. 
 

 
 
 
V roce 2009 byla rozvíjena členská sekce na webových stránkách sdružení – všechny dužiny mají 
přístup do členské sekce a využívají webové stránky Duhy jako zdroj informací a úložiště důležitých 
dokumentů. Podruhé elektronické statistické hlášení dužin, byla podána dvě kola projektů dužin 
elektronickou formou, lze jednoduše editovat zaměření dužiny a kontakty, elektronické je rovněž 
hlášení táborů.  
Dužiny po první nedůvěře zjišťují, že elektronický systém šetří jejich čas, náklady za poštovné, 
dokumenty (i archivní) jsou uloženy na jednoduše přístupném místě,  a protože dužiny mají 
uživatelsky příznivé prostředí a vstřícnou podporu kanceláře Duhy, nemají obavy řešit případné 
nejasnosti. 
 
Na webu www.duha.cz jsou ve veřejné sekci průběžně zveřejňovány informace ústředí Duhy, 
pozvánky 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 projekty:  

� Workcampy 
� Na dlouho mimo 
� 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. 
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Duhové listí 
Duhové listí je vnitřním informačním bulletinem určeným statutárním zástupcům a dalším vedoucím 
základních článků. V roce 2009 vyšlo celkem 6 čísel Duhového listí.  
 
5.2 Program 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 2009 vycházel jedenáctým rokem každý měsíc, kromě letních prázdnin. 
 

Projekt časopis Zámeček 
 
Časopis Zámeček je rozesílán celkem na 2000 adres dětských domovů a všech dalších typů 
ústavních a v několika případech i na „dislokované“ pracoviště dětských domovů v případě, že o 
doručování požádají i rodinky z dětských domovů, které jsou umístěny mimo sídlo domova. 
Do každého domova jsou posílány  zásilky ve formě: 
a) individuální pro děti  -  Zámečky jsou zabalené ve fólii se štítkem – jménem dítěte, které si 
Zámeček objednalo přes internetový formulář, případně dopisem 
b) pro potřeby dětského domova -  podle velikosti domova jsou rozesílány 2-4 výtisky 
 
Dále jsou rozesílány v počtu  cca 100 výtisků časopisy  sponzorům a organizacím, které pořádají akce 
pro děti z dětských domovů a se kterými je navázaná spolupráce, časopis je rozesílán i specialistům 
z oboru ústavní výchovy. Posledních cca 100 výtisků slouží jako rezerva, používány jsou při 
prezentaci Zámečku, například novinářům nebo dalším potenciálním sponzorům, případně je možné 
je použít při různých propagačních akcích. 
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.
 
Zámeček si získává stále větší oblibu, a to nejen mezi dětmi, ale také u vychovatelů a ředitelů, kteří 
časopis považují za vhodný doplněk výchovné práce. 
 

 
 
Časopis Zámeček, získal v roce 2009 certifikát TOP RATED v prestižní celorepublikové soutěži 
firemních tiskovin Zlatý středník. Soutěž Zlatý středník pravidelně organizuje občanské sdružení 
PR Klub ve spolupráci s organizacemi a asociacemi, které působí v oblasti propagace a reklamy. O 
cenném úspěchu Zámečku svědčí i následující statistiky: Nejvíce přihlášených časopisů bylo letos v 
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kategoriích Nejlepší interní časopis, Nejlepší výroční zpráva a Nejlepší časopis státní, veřejné a 
neziskové sféry – právě sem patří i Zámeček. Prestižní certifikát Top Rated byl udělen pouze čtyřiceti 
procentům publikací. 
 
„Je to obrovské ocenění práce všech dobrovolníků, kteří se na projektu podílejí. Soutěže se totiž 
zúčastnily hlavně časopisy připravované profesionálními redaktory a grafiky, u nás se přitom na tvorbě 
každého čísla podílejí dobrovolníci a děti,“ sděluje zástupce šéfredaktora a šéf dětské redakce Miloš 
Nguyen, dnes student vysoké školy, který sám vyrostl v dětském domově a do Zámečku začal 
přispívat ve čtrnácti letech. 
 
Hlavní náplň jednotlivých čísel tvoří reportáže z akcí domovů, tipy na zajímavé akce a vlastní tvorba 
dětí v podobě jejich básniček a příběhů. Téma vydání určují aktuální ankety, které se v poslední době 
zaměřily například na porovnání systému vycházek v různých DD, zkoumaly názory dětí na kamerové 
systémy v jejich zařízeních a zjišťovaly, jaký mají děti v domovech přístup k internetu. Časopis má 
také svou internetovou verzi na adrese www.zamecek.net. 
 
Originální je také vícezdrojový způsob financování projektu. Na vydávání Zámečku totiž kromě 
ministerstva školství a soukromých dárců přispívá také široká škála nadací – Nadace ČEZ, Nadace 
Terezy Maxové, Nadační fond manželů Klausových, Nadační fond Educa a Nadace OKD. Jednotlivé 
nadace i další neziskové organizace také na stránkách časopisu představují své projekty, do kterých 
se mohou děti z domovů zapojit. 
 
 
5.3 Program 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 Pokecy u stolu – diskuse s významnou osobností 
� Mezinárodní výměny mládeže na téma participace – předávání zkušenosti 
� Internetové stránky o participaci 

 
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.  
 
Národní parlament dětí a mládeže 
Národní parlament dětí a mládeže je stěžejním projektem Programu Participace, a to jak z hlediska 
dlouhodobosti (NPDM fungují 12 let,), tak z pohledu rozsahu 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 musejí být vysláni krajským, obecním či školním PDM. NPDM 
je nejvyšší strukturou 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: 
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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.  
 

 
 
V roce 2009 se celorepublikové Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže konalo ve 
dnech 13. – 17. 11. 2009 v Praze. Celé zasedání NPDM bylo věnováno oslavám 20. výročí pádu  
komunistického režimu a 20. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte. Na zasedání se sešlo 
celkem 75 delegátů z deseti krajů. Hlavním projednávaným tématem letošního zasedání bylo 
Postavení mládeže v ČR. 

Delegáti v rámci workshopů prodiskutovávali následující témata související s hlavním 
tématem postavení mládeže v ČR: mládež minulá a dnešní, role a pozice dětí a mládeže v ČR, 
mládež a vzdělávání, mládež a média, možnosti mladých, kyberšikana, etiketa a rétorika. Celé 
zasedání podpořili svoji návštěvou  ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb a předsedkyně 
Výboru pro práva dětí MUDr. Eva Vaníčková, CSc. Při následné diskusi s delegáty Michael Kocáb  
pohovořil o událostech 17. listopadu 1989 z pohledu klíčového činitele Sametové revoluce. V druhé 
části besedy MUDr. Eva Vaníčková, CSc. předložila delegátům koncepci o zřízení úřadu dětského 
ombudsmana. Večer pak delegáti navštívili koncert skupiny The Tap Tap v rámci výstavy „My jsme to 
nevzdali“, která se konala  pod záštitou Václava Havla, občanského sdružení Post Bellum a Ústavu 
paměti národa. 

16.11. se v budově Senátu Parlamentu ČR pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PaedDr. 
Aleny Gajdůškové konalo závěrečné zasedání NPDM. Zde byl představen návrh Usnesení NPDM, 
který se týkal postavení mládeže v ČR, a byl sestaven na základě aktivit delegátů v rámci jednotlivých 
workshopů. V následujícím projednávání o Usnesení NPDM byly odsouzeny totalitní režimy. Dále se 
delegáti shodli na nutnosti zřízení úřadu dětského ombudsmana, urychlené schválení novely zákona o 
dobrovolnictví a též upozornili na velké nebezpečí stále rostoucí kyberšikany. Také proběhla diskuse 
týkající se přijímacího řízení na střední školy a státních maturit. Na závěr zasedání proběhla volba 
nového vedení NPDM. Usnesení NPDM bylo dne 19.11. 2009 předáno vedením NPDM na tiskové 
konferenci Vládě České republiky. 
 

Zasedání NPDM můžeme zhodnotit velice kladně a přínosně. Hlavním tématem celé akce bylo 
Postavení mládeže v ČR, tedy aktuální a konkrétní téma, které se přímo dotýkalo delegátů, což bylo 
plusovým bodem pro jednotlivé workshopy, jež na toto téma probíhaly. Důkazem, že téma bylo 
opravdu přínosné, byla aktivní diskuse ze strany delegátů, kteří projevovali zájem se o tématu 
dozvídat více informací. 

Zrovna tak bylo velkým přínosem zaměření se i na tématiku bývalého Československa před 
rokem 1989, což delegátům umožnilo udělat si lepší představu o tom, jak žila tehdejší mládež, čímž 
jim byla tato doba mnohem více přiblížena. 

Velice přínosné pak bylo i samotné zasedání v Senátu, které se uskutečnilo na závěr celé akce a 
kde bylo vytvořeno Usnesení NPDM 2009. Delegáti se konkrétně vyjádřili k tématům jako je dětský 
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ombudsman či kyberšikana a toto Usnesení je plnohodnotné k tomu, aby mohlo být předáno jak 
Úřadu Vlády České republiky, tak i dalším aktérům zabývající se mládežnickou politikou. 
 
Účastníci projektu, neboli zasedání NPDM, jsou vybíráni dle předem stanovených pravidel. Vzhledem 
k tomu, že NPDM je zastřešující strukturou pro nižší články dětských a mládežnických parlamentů, 
byla sestavena tyto pravidla: 

- zasedání NPDM se může účastnit vždy 7 delegátů z každého Krajského parlamentu, který na 
našem území funguje. Pakliže kraj nemá vytvořený krajský parlament, je možné delegáty 
vyslat z jednotlivých městských parlamentů, které v kraji fungují (maximální počet musí být 
vždy 7 osob). Důležité je, že delegáti musí být svým krajským či městským parlamentem 
zvoleni. 

Vzhledem k velice rozvětvené struktuře NPDM není nijak složité účastníky hledat či oslovovat. Vše 
probíhá za pomocí vedení NPDM, které se skládá ze zástupců jednotlivých krajů. 
 
Jak je již uvedeno výše, NPDM má velice rozvětvenou strukturu jednotlivých členských parlamentů. 
Z toho důvodu se daří NPDM (Duhu Participaci) propagovat napříč celou Českou republikou. Nicméně 
se každý rok snažíme rozšířit členskou základnu a zvýšit tak povědomí o NPDM. V roce 2009 se  
například podařilo založit Městský parlament dětí a mládeže Brno, který už navázal kontakt i 
s parlamentem dětí a mládeže v Ivančicích a v Hodoníně. Tímto vznikla  i platforma pro budoucí 
vytvoření Krajského parlamentu dětí a mládeže Jihomoravského kraje. 
 

Za velice úspěšné považujeme spolupráci s Výborem pro práva dítěte. Národní parlament dětí a 
mládeže byl jmenován za stálého hosta v tomto výboru a připravujeme úzkou spolupráci na 
jednotlivých kampaní. V roce 2009 proběhla Kampaň STOP násilí na dětech, kde NPDM mělo i své 
zástupce v přípravném výboru. Zástupci se mohli podílet na celkovém pojetí kampaně. 
Za další úspěch si považujeme znovu založení (obnovení činnosti) Parlamentu dětí a mládeže v Brně 
a výjezdní zasedání parlamentů dětí a mládeže Jihomoravského a Zlínského kraje. Touto aktivitou se 
nastartovala lepší spolupráce mezi těmito kraji a motivovalo to parlamenty dětí a mládeže 
z Jihomoravského kraje založit krajské uskupení parlamentů dětí a mládeže. 
 
 
5.4. Program Trochujinak 
Program Trochujinak podporuje rozvoj dobrovolnictví v ČR a v zahraničí a nabízí mladým lidem 
příležitosti v rámci tří  projektů:  
 

Workcampy  
Workcampy jsou akce, které Duha organizuje v ČR nebo zprostředkovává výjezd do zahraničí, kdy 
skupina nadšených mladých lidí z celého světa pomáhá organizátorovi workcampu na veřejně 
prospěšných projektech. Workcampy se konají v téměř všech zemích světa, trvají zpravidla 2 týdny, 
sjede se na ně skupina 5-20 dobrovolníků z různých zemí a společně vytvářejí hodnoty pro komunitu. 
 

Tamjdem   
Tamjdem je 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 
V projektu Na dlouho mimo mají zájemci možnost se zapojit do dlouhodobých dobrovolnických 
projektů v zahraničí. Jde o neplacenou neziskovou činnost, zkušenost nového druhu a také příležitost 
naučit se něčemu novému a být prospěšný hostitelské komunitě.  
 
5.4.1. Workcampy 
V roce 2009 projekt Workcampy probíhal v Duze desátým rokem. 
Duha v programu Workcampy v roce 2009 získala pro oblast dobrovolné služby opětovnou akreditaci 
u Ministerstva vnitra na období tří let.  
 
Rok 2009 byl rokem, kdy jsme vyslali na workcampy stejný počet dobrovolníků jako v roce 2008. 
Tehdy došlo k nárůstu počtu dobrovolníků vyslaných do zahraničí o třetinu oproti roku 2007 a letům 
předcházejícím. Celkový počet dobrovolníků v roce 2009 překonal v absolutních číslech i prozatím 
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nejúspěšnější rok 2008, počet dobrovolníků se opět zvýšil. Z  celkového počtu bylo 58 procent 
dobrovolníků nováčků. 
Podpora projektů byla lehce odlišná díky výměně koordinátora, nicméně se stejnými výsledky. 
Systém, kdy jedna osoba je zodpovědná pouze za organizaci workcampů a není zapojena do jiných 
dobrovolnických projektů Duhy, se ukazuje stále jako dobře fungující. Tato osoba udržuje dohled nad 
workcampy a pomáhá koordinovat různé úkoly a tím zlepšuje výkonnost každého, kdo je zapojen. 
V  roce 2009 se na zajištění projektu podílel koordinátor Pedro Pires Henriques. 
 
Vývoj počtu zájemců a dobrovolníků na workcampech v letech 2000 - 2009 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Přijato - 
zúčastnilo se 7 25 28 40 73 53 105 92 157 159 
Přijato - zrušilo 
účast 2 5 5 9 19 15 16 12 12 22 
Nepřijato 10 6 4 19 14 20 40 23 63 19 
Zájemci 
nezaplatili 
zálohu 0 0 0 0 0 9 8 18 36 9 
Celkový počet 
zájemců 19 36 50 68 106 97 169 145 269 209 

 
 
           

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
          

          

Počet žen dobrovolnic na wokcampech pravidelně několikanásobně převyšuje počet mužů (údaje z r. 
2009). 

Pohlaví

ženy
75%

muži
25%

ženy muži
 

Počet ženy muži 
159 119 40 
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V roce 2009 odjelo celkem 159 lidí převážně do evropských zemí. Porovnat destinace roku 2009 s 
minulými lety lze v tabulce níže. 
 

Země 2007 2008 2009 

Německo 30 17 21 

Portugalsko 0 19 17 
Česká 
republika 8 12 12 

Belgie 8 8 9 

Francie 8 9 8 

Itálie 0 7 12 

Finsko 4 8 6 

Island 5 9 3 

Irsko 4 6 6 

Španělsko 4 6 6 

Velká Británie 8 6 0 

Švýcarsko 2 1 8 

Estonsko 0 6 4 

Švédsko 3 5 2 

Srbsko 0 2 7 

Ukrajina 0 5 4 

Rusko 0 1 7 

Rakousko 1 3 3 

Černá Hora 0 2 4 

Slovensko 1 2 2 

Turecko 0 4 1 

Maďarsko 1 2 1 

Nizozemí 0 4 0 

Polsko 0 2 2 

Spojené Státy 0 0 4 

Sýrie 0 3 0 

Albánie 0 0 2 

Bulharsko 2 0 0 

Chorvatsko 0 1 1 

Mongolsko 0 0 2 

Norsko 1 0 1 

Řecko 0 2 0 

Armenie 0 0 1 

Japonsko 0 1 0 

Luxembourg 0 0 1 

Maroko 0 1 0 

Moldávie 0 1 0 

Nepál 1 0 0 

Severní Irsko 0 0 1 

Slovinsko 0 1 0 

Tanzánie 1 0 0 

 92 157 159 

    

Každý rok pořádáme pro dobrovolníky, kteří vyjíždějí na workcamp poprvé, předodjezdové školení. 
Duha v loňském roce realizovala školení ve dnech ve dnech 16., 20., 29. května a 6. června v Praze a 
12. června  v Brně. Účastnilo se celkem 86 dobrovolníků - účastníků školení, stejné množství 



                                 Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
                                                                                                                                                  Výroční zpráva 2009 
dobrovolníků jako předloni. Trénink byl organizován Pedro Piresem Henriquesem, s podporou 
Karolíny Hofferové, Fabiena Maraise a Evy Zákoucké.  
 

Propagace workcampů a dobrovolnictví  
Po umístění a přípravě dobrovolníků je toto považováno za nejdůležitější úkol koordinátora. Tento rok 
jsme ji realizovali formou rozhovorů na školách, jazykových institucích a zviditelnění na festivalech. 
Koordinátor využil  možnost nabídnutou Českou národní agenturou mládež NIDM MŠMT a se dvěma 
dobrovolníky, kteří pracovali v kanceláři (Csilla Barkasz a Fabien Marais), jel do Pardubic, aby 
představili workcampy a ostatní projekty Duhy, jež souvisejí s  možností účasti mládeže na 
evropských projektech.   
Dále jsme se společně s delegáty dalších neziskových organizací, jež se zabývají kulturou a 
dobrovolnictvím, zúčastnili setkání v Goethe Institutu.  
Duha se také účastnila festivalu Rock For People, kam byla přímo pozvána organizátory. Koordinátoři 
Pedro Pires Henriques a Markéta Votavová společně s vedoucí kanceláře Janou Šoupalovou udělali 
vše pro to, aby představili Duhu a ideu dobrovolnictví pro 25000 lidí, již se festivalu účastnili.  
Dále jsme se účastnili festivalu Babí léto, jenž je organizován ve spolupráci s UniJazzem, a 
propagovali během akce Duhu a její dobrovolnické aktivity.  

Letáky: Rozhodli jsme se, že Duha by měla vylepšit styl plakátů a letáků a koordinátor tuto změnu 
pokládá za velký přínos pro propagaci Duhy a dobrovolnictví jako takového. Letáky a plakáty se 
umístily v prostorách, kde se pohybují mladí lidé a v jazykových školách, např. v portugalské, 
francouzské a španělské jazykové škole. Propagační materiály se roznesly i na místa zájmu v Brně a 
Liberci a do Národního informačního centra mládeže  v Praze. 

Webové stránky workcampů: V rámci programu Trochujinak má projekt Workcampy na webu svou 
sekci http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/ , na stránkách jsou uvedeny všechny potřebné 
informace, jak se přihlásit, sekce častých otázek a dobře strukturovaný souhrn informací, který 
koordinátorovi umožní mít více času na osobní kontakt s lidmi. 

Články Duhy o workcampech a dobrovolnictví se ocitly v časopisech Variety a Calendar, které vydává 
mezinárodní organizace IYNF, v informačním bulletinu pro členy Duhy Duhové listí, na stránce 
adam.cz a na portálech pro dobrovolníky. 

 

 
Fotosoutěž 
Fotosoutěž (24. 9. 2009, Klub cestovatelů, Praha), kromě toho, že umožnila dobrovolníkům se 
vzájemně setkat a podělit se o své letní zkušenosti z workcampu, se konala ve veřejném prostoru, 
kam se mohl přijít podívat každý. Na vyhodnocení přišlo 65 návštěvníků, další návštěvníci alespoň 
krátce nahlédli. Pokračování jsme připravili v Národním informačním centru mládeže (NICM) na 
přelomu ledna a února 2010. Spokojený dobrovolník je prokazatelně nejlepší reklamou jakou každý 
může mít. Drtivá většina dobrovolníků se o Duze dozvěděla od svého spokojeného kamaráda nebo 



                                 Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
                                                                                                                                                  Výroční zpráva 2009 
člena rodiny, ústní podání je jedno z nejlepších doporučení, jak propagovat dobrovolnictví. O soutěži 
více http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/fotosoutez-2009/  
 
5.4.2. Tamjdem 
Koordinátor projektu: Štěpán Zelinger (do 30.6. 2009), Markéta Votavová (od 1. 7. 2009) 
 
Rok 2009 byl druhým rokem, kdy na základě akreditace MV ČR realizovala Duha projekt Tamjdem. 
Ústředním cílem projektu je atraktivním způsobem mladým lidem zprostředkovat zkušenost 
s neziskovým sektorem a veřejně prospěšnými projekty, který se projektu daří beze zbytku 
naplnit. 
Organizace většiny víkendů se  ujali bývalí dobrovolníci, což svědčí o naplnění dílčích cílů projektu 
vytvořit neformální příležitost pro setkávání mladých lidí nad společným projektem, dokázat, že práce 
pro druhé může být zábavná a lidsky naplňující alternativa k ostatním způsobům trávení volného času, 
zvlášť pokud se dělá společně, nabízet nikoli hotový, k pasivní spotřebě určený program, ale spíše 
otevřenou kreativní dílnu pro testování nových nápadů i uskutečňování velkých plánů. 
 
V uplynulém roce se nám podařilo zvýšit počet Tamjdemů o 58 %, řady našich dobrovolníků  se 
rozrostly o 66% oproti roku 2008 a navázali jsme novou spolupráci s osmi dalšími neziskovými 
organizacemi. Mladí dobrovolníci našeho projektu dohromady odpracovali v partnerských 
organizacích za celý rok 1 342 hodin dobrovolnické práce, a to kvalitně a s radostí. Kromě běžného 
formátu jsme dobrovolníkům také nabídli školení organizátorů a koučů. Organizační struktura 
Tamjdemu se tedy začíná systematizovat, ale stejně tak je stále otevřená novým vlivům a nápadům 
našich dobrovolníků. V září došlo ke změně koordinátora projektu a víkendy se stejným úspěchem 
pokračují. 
 
V jarním a podzimním období se akce konaly téměř 3x do měsíce. Stejně jako v minulém roce jsme 
vynechali letní období, a to pro nedostatek účastníků. V zimním období byla četnost víkendů nižší 
kvůli tomu, že většina práce se realizuje venku. 
Z 19 víkendů se organizace 14 z nich ujali bývalí dobrovolníci, z toho 5 víkendů proběhlo pod vedením 
organizátora i kouče.  
 

Datum konání Místo konání 
Partnerská 
organizace 

Stručná charakteristika 
zaměření organizace 

Počet 
účastníků 

23.-25. ledna Brno Centrum 8D 
integrace znevýhodněných 
skupin, jiné 15 

20.-22. února Brno Nesehnutí uprchlíci 14 

20.-22. března Vyhlídky u ČB 
Budhistická kulturní 
společnost buddhismus v čechách 14 

3.-5. dubna Bernartice 
Sdružení Tvrz 
Bernartice záchrana kulturního dědictví 8 

17.-19. dubna Praha YEE, Toulcův dvůr enviromentální výchova 13 

30. dubna - 3. 
května 

Březina u 
Olomouce 

Česká 
speleologická 
společnost speleologie 22 

7.-10. května Červený Újezd Villa Vallila 
školení organizátorů a koučů 
Tamjdem 

 5, 2 
školitelé 

15.-17. května Červený Újezd Villa Vallila 
integrace osob s mentálním 
postižením 5 

29.-31. května Vlčkovice 
Statek Vlčkovice, 
o.p.s. 

int.osob s ment. postiž., 
záchrana kult. dědictví 7 

5.-7. června Dolní Věstonice Caritas 
integrace osob s mentálním 
postižením 15 

12.-14. června 
Uhřinov v 
Orlických horách Villa Nova 

experimentální archeologie, 
neformální vzdělání 6 

26.-28. června Vyhlídky u ČB BKS buddhismus v čechách 16 

11.-13. září Praha 
Ježek a Čížek, 
Unijazz 

alternativní kultura, 
bezdomovectví 8 
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18. - 20. září Osinalice DoNitra 
zážitková pedagogika, osobní 
rozvoj 11 

2. - 4. - října České Kopisty Camphill 

integrace osob s mentálním 
postižením, biodynamické 
zemědělství 6 

16. - 18. října Kostelecké horky 
Modrý dům INEX 
SDA 

enviromentální výchova, trvale 
udržitelný rozvoj 14 

23. - 25. října Vyhlídky u ČB 
Buddhistická 
kulturní společnost buddhismus v čechách 15 

6. - 8. 
listopadu Červený Újezd Villa Vallila 

integrace osob s mentálním 
postižením  8 

13. - 15. 
listopadu Liberec Duha Arabela 

centrum volného času pro děti, 
mládež i rodiče  12 

 

 

Celkem jsme na Tamjdemu v roce 2009 zaznamenali 209 účastí. Z celkového počtu 122 mladých 
lidí se jich v tomto období 85 zúčastnilo jedenkrát a 37 dobrovolníků jelo alespoň dvakrát. 64 
dobrovolníků tvořili Češi, 39 dobrovolníci EDS v České republice, 19 jiní zahraniční dobrovolníci. Tato 
čísla odpovídají v průměru 12 dobrovolníků za víkend, přičemž v průměru se na každý Tamjdem 
hlásí 5 nových mladých lidí, kteří mají zájem více se zapojit do našeho projektu. 
Na každém Tamjdemu dáváme možnost našim účastníkům více se zapojit do samotné organizace i 
dílčími úkoly jako je: šéfkuchař, velitel uklízecí čety, herní referent. Alespoň jedna z rolí je obsazena 
na každém víkendu – nejčastěji šéfkuchař. 
Během víkendu (myšleno sobota a neděle) se průměrně pracuje 11 hodin. Při obvyklém  počtu 
účastníků – 12 lidí na víkend to znamená, že při Tamjdemu v konkrétní neziskové organizaci se 
odpracuje průměrně 132 hodin dobrovolnické práce za víkend. Pro malé neziskové organizace je 
takový intenzivní počet hodin velkým přínosem.  
 

 

 

 
5.4.3. Na dlouho mimo 
Koordinátorkou projektu v roce 2009 byla Marta Školkayová. 
Program Na dlouho mimo se skládá ze dvou částí, odjezdové, kdy čeští zájemci jedou do zahraničí a 
příjezdové, kdy díky Duze jsou hosty v ČR zahraniční dobrovolníci. 
 
Během roku 2009 odjeli celkem v rámci programu EVS  (Evropská dobrovolná služba) do zahraničí 
celkem 3 dobrovolníci. 
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Jméno dobrovolníka Země projektu Datum zahájeni 

aktivity 
Datum konce 
aktivity 

Žádost podána  

Jitka Marelová Itálie 12.1.2009 30.9.2009 1.9.2008 
Adam Gazda  Turecko 1.5.2009 29.7.2009 1.2.2009 
Ondřej Doležal  Velká Británie 15.10.2009 14.10.2010 1.6.2009 
 
V roce 2009 projevilo zájem o EVS zhruba 20 dobrovolníků. Většinu odradil počáteční neúspěch, 
dlouhé čekání na odpověď a nejistota, kdy by mohli na projekt odjet. Také neznalost programu hrála 
svou roli. Velká část dobrovolníků měla zájem odjet pouze do francouzsky a anglicky mluvících zemí, 
což vzhledem k vysoké poptávce po projektech v těchto zemích činí projekty málo dostupné, další  
země v nabídce dobrovolníci neakceptovali.  
 
Během roku 2009 hostila Duha 10 zahraničních dobrovolníků, z toho 3 dlouhodobě - Belizu Mendés 
Marto, Csillu Zuzku Barkász a Fabiena Maraise v rámci projektu Information on Rainbow Youthwork a 
7 dobrovolníků krátkodobě v projektu Doduhy 2009 (Reach the Rainbow) 
 
Jméno dobrovolníka Vysílající země Datum zahájeni 

aktivity 
Datum konce 
aktivity 

Žádost podána  

Beliza Mendés Marto  Lucembursko 1.3.2008 28.2.2009 1.11.2007 
Csilla Zuzka Barkász  Rumunsko 12.1.2009 12.12.2009 1.9.2008 
Fabien Marais Francie 1.2.2009 31.1.2010 1.11.2009 
 
Beliza Mendes Marto ukončila svůj 12měsíční EVS projekt k 28.2.2009. 
Dobrovolníci Csilla Barkász a Fabien Marais se během roku zapojili do organizace duhových projektů 
Workcampy, Tamjdem a Na dlouho mimo, do organizace různých duhových akcí a do koordinace 
krátkodobého EVS projektu Doduhy 2009. 
 
K 1.2.2009 byl podán na ČNA projekt Doduhy 2009 (Reach the Rainbow), v rámci kterého Duha 
hostila 7 zahraničních dobrovolníků v období od 15. června do 15. října 2009. Projektu se přímo 
zúčastnilo 5 dužin (Duha Arabela, Duha I-club, Duha SVČ Nové Město na Moravě, Duha Klub 
Rodinka a Duha Wings). Dobrovolníci navštívili také další dužiny v jejich základnách či aktivitách. 
Jmenovitě: Duha Zámeček, Duha Velká Medvědice, Duha Iuridica, Duha Děsír. 
 

 
 
 

 
Jméno dobrovolníka Vysílající země Datum zahájeni 

aktivity 
Datum konce 
aktivity 

Žádost podána  

Luisa Esposito Itálie 15.6.2009 31.7.2009 1.2.2009 
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Jacopo Lupinela Itálie 15.6.2009 31.8.2009 1.2.2009 
Alexis Delavigne Francie 15.6.2009 31.8.2009 1.2.2009 
Felix Pawlowski Německo 15.6.2009 15.10.2009 1.2.2009 
Agniezska Marek Polsko 15.6.2009 15.10.2009 1.2.2009 
Izabela Sipa Polsko 15.6.2009 15.10.2009 1.2.2009 
Chizzie Mbubaegbu Velká Británie 15.6.2009 15.10.2009 1.2.2009 

 
 
5.5. Střešní organizace a mezinárodní spolupráce Duhy 
 
Duha od počátku své činnosti spolupracuje na národní a mezinárodní úrovni, ať už jako člen 
národních a mezinárodních organizací (člen ČRDM, IYNF, NFI), nebo tím, že pro mládež pořádá 
mezinárodní letní a víkendové workcampy, pomáhá vysílat mladé lidi do zahraničí jako dobrovolníky.  
 

Cílem roku 2009 pro tuto oblast bylo dále rozvíjet spolupráci v rámci Mezinárodních mladých přátel 
přírody - využívat zkušenosti členských organizací, protože problémy mladé generace jsou napříč 
Evropou stejné. V rámci zahraničních projektů (EVS, workcampy apod.) nabízet realizaci mladým 
lidem z České republiky i celé Evropy. 
V roce 2009 se zástupci Duhy (Hynek Pečinka, Jana Šoupalová) účastnili statutárního mítinku IYNF 
ve Vídni, vedoucí kanceláře Jana Šoupalová pracovního setkání kancléřů v Praze a členové Duhy 
využili účasti na mezinárodních aktivitách v Maďarsku, Německu a v ČR (členové Duhy Velká 
Medvědice, Modrá Střelka, Gymnazion klub, VTS).  
 
International Youth Naturefriends (IYNF, Mezinárodní mladí přátelé přírody): 
delegace Kongresu IYNF 2009: Jana Šoupalová, Hynek Pečinka 
 
Service Civil International (SCI): 
delegát Pedro Pires Henriques 
 
Přátelé přírody ČR: 
prezident RNDr. Miroslav Prokeš 
 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) 
delegáti Valného shromáždění:  Peter Suja, Jana Šoupalová, Marta Školkayová 

 
 

6. Spolupráce Duhy s orgány státní správy a 
samosprávy 
 
Tradičním partnerem Duhy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, resp. odbor pro mládež. 
Duha používá status získaný od MŠMT Uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce 
s dětmi a mládeží ve volném čase pro roky 2007 – 2010. Duha získala akreditaci vzdělávání hlavních 
vedoucích dětských táborů pro rok 2009. Ministerstvu patří též uznání za finanční podporu úrazového 
pojištění dětí a vedoucích: i v roce 2009 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  roce 2009 opětovně získali status akreditované organizace pro projekt 
Workcampy, který je platný na tři roky a opravňuje nás podávat finanční žádosti o grant na 
Ministerstvu vnitra (konkrétně na odbor prevence kriminality-dobrovolnictví). Stejným způsobem má 
Duha akreditovaný projekt Tamjdem. 
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7. Poděkování podporovatelům 
 
Činnost Duhy či jejích základních článků podpořili v roce 2009: 
 

� Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – finanční podpora 
� Ministerstvo vnitra ČR– finanční podpora  
� Česká národní agentura Mládež NIDM MŠMT – finanční podpora 
� Magistrát Hlavního města Prahy – finanční podpora 

 
 

 
 
 
 

8. Hospodářská zpráva 
 
Duha hospodařila v roce 2009 takto (zaokrouhleno na tisíce): 
náklady roku 2009 celkem 8 270 000,00 Kč 
výnosy roku 2009 celkem 8 555 000,00 Kč 
hospodářský výsledek roku 2009    285 000,00 Kč 
 (zdroj: Výkaz zisku a ztráty) 
 
Můžeme konstatovat, že Duha vykazuje za rok 2009 zisk ve výši 285000 Kč. 
Výkaz zisků a ztrát a rozvaha následují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena Duhovkou dne 28. 6. 2010.
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu     
ke dni 31.12.2009 (v tisících Kč)    
   činnosti 

  hlavní hospodářská 

  

číslo 
řádku 1 2 

I. Spotřebované nákupy celkem 2 551   

 1. Spotřeba materiálu 3 442   

 2. Spotřeba energie 4 62   

 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 2   

 4. Prodané zboží 6 45   

II. Služby celkem 7 1679   

 6. Cestovné 9 70   

 7. Náklady na reprezentaci 10 14   

 8. Ostatní služby 11 1595   

III. Osobní náklady celkem 12 1195   

 9. Mzdové náklady 13 945   

 10. Zákonné sociální pojištění 14 250   

V. Ostatní náklady celkem 22 57   

 24. Jiné ostatní náklady 30 57   

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 71   

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 71   

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 4717   

 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 4685   

 32. Poskytnuté příspěvky 40 32   

Náklady celkem 43 8270   
     
   činnosti 

  hlavní hospodářská 

  

číslo 
řádku 1 2 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 267   

 2. Tržby z prodeje služeb 47 222   

 3. Tržby za prodané zboží 48 45   

IV. Ostatní výnosy celkem 59 5   

 15. Úroky 63 4   

 18. Ostatní jiné výnosy 66 1   

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 627   

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 237   

 28. Přijaté členské příspěvky 78 390   

VII. Provozní dotace celkem 79 7656   

 29. Provozní dotace 80 7656   

Výnosy celkem 81 8555   

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 285   

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 285   
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.2009 (v tisících Kč)      

AKTIVA  

číslo 
řádku 

stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období 

stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období 

A. Dlouhodobý majetek celkem   (součet ř.2+10+21+29)  1 2062 1991 

   II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   (součet ř.11 až 20) 10 2133 2133 

  3. Stavby 13 2133 2133 
   IV.Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem   (součet ř. 30až 40)   29 -71 -142 

  6. Oprávky ke stavbám 35 -71 -142 

  

číslo 
řádku 

stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období 

stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období 

B. Krátkodobý majetek celkem   (součet ř.42+52+72+81) 41 785 1802 

   II. Pohledávky celkem   (součet ř. 53 až 71) 52 177 196 

1. Odběratelé 53 14 112 

4. Poskytnuté provozní zálohy 56 16 35 

5. Ostatní pohledávky 57 19 22 

17. Jiné pohledávky 69 120 14 

  18. Dohadné účty pasivní 70 8 13 

   III. Krátkodobý finanční majetek celkem   (součet ř.73 až 80) 72 593 1595 

1. Pokladna 73 40 15 

  3. Účty v bankách 75 553 1580 

   IV. Jiná aktiva celkem   (součet ř. 82 až 84) 81 15 11 

1. Náklady příštích období 82 3 5 

  2. Příjmy příštích období 83 12 6 

AKTIVA CELKEM   (ř. 1+41) 85 2847 3793 

PASIVA  

číslo 
řádku 

stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období 

stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období 

A. Vlastní zdroje celkem   (součet ř.87+91) 86 2575 2860 

   I. Jmění celkem   (součet ř.88 až 90) 87 3203 3203 

  1. Vlastní jmění 88 3203 3203 

   II. Výsledek hospodaření celkem    (součet ř.92 až 94) 91 -628 -343 

1. Účet výsledku hospodaření 92   285 

  
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 94 -628 -628 

B. Cizí zdroje celkem   (součet ř.96+98+106+130) 95 272 933 

   III. Krátkodobé závazky celkem   (součet ř. 107 až 129) 106 164 470 

  1. Dodavatelé 107 12 4 

  4. Ostatní závazky 110 21 59 

  5. Zaměstnanci 111 42 76 

  
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného  zdravotního pojištění 113 30 28 

  9. Ostatní přímé daně 115 7 7 

  17. Jiné závazky 123   115 

  22. Dohadné účty pasivní 128 52 181 

   IV. Jiná pasiva celkem   (součet ř. 131 až 133) 130 108 463 

  1. Výdaje příštích období 131 108 218 

  2. Výnosy příštích období 132   245 

PASIVA CELKEM   (ř. 86+95) 134 2847 3793 
 


