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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.

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 organizačních jednotek 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. 

Organizačními jednotkami 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 2011  
3.1 Velká Duha

Velká Duha se sešla na svém 24. zasedání dne 26. 11. 2011 v Praze. V roce 2011 měla každá organizační 
jednotka Duhy možnost vyslat dva delegáty. V souladu s principy participace byl věk jednoho z delegátů za 
každou dužinu omezen hranicí 30 let. 

Delegáti Velké Duhy schválili rozpočet na rok 2012, byly jim předneseny zprávy o činnosti Duhovky, Malé 
Duhy a kanceláře Duhy. Delegáti dovolili na zbývající funkční období Duhovky nového člena, do vedení 
sdružení byl zvolen RNDr. Miroslav Prokeš.  Dovolba se konala v souladu se stanovami Duhy z důvodu 
rezignace stávajícího člena Duhovky Graciána Svačiny.

3.1.1. Duhová ocenění

Před  jednáním  Velké  Duhy  v  roce  2011,  byla  předána  četná  ocenění,  poděkování  a  vyjádření  úcty  
k vykonané dobrovolnické 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 2010 předali Duhovou štafetu dalším členům 
sdružení, které sami obdivují za jejich přínos pro sdružení. Koordinaci ocenění zajišťovala Ústřední kancelář 
Duhy.

Duhovou štafetu v roce 2011 přebírali:

1. Katka „Katóba“ Palová, Duha Tuláci, navrhovatel Petr „Hryzal“ Doseděl,
2. Martin Valent, Duha Hecíři, navrhovatel Jaroslav „Hádě“ Hadaš, Duha Orion,
3. Jakub Těšínský, Duha Děsír, navrhovatel Gracián Svačina, Duha Zámeček, 
4. Martina Václavovičová, Duha Kopretina, navrhovatelka Lenka „Lenočka“ Pospíšilová, Duha Křišťál,
5. Jana Votavová, Duha Participace, navrhovatel Miroslav „Nemo“ Hrabinec, Duha Děti slunce.

Poutník za Duhou
Poutník za Duhou je vyjádřením úcty a poděkovaní zasloužilým členům. Poutníkem za Duhou je člověk, 
který mnoho zažil a svým příkladem inspiruje i ostatní.
Čestné  uznání  Poutník  za  duhou předává  každoročně  Duhovka.  Čestné  uznání  Duhy za  práci  s dětmi 
mládeží tzv.  Poutníka za duhou udělila Duhovka v roce 2011  Petru Pátovi z Duhy Jasmín a Olze „Olišce“ 
Palové z Duhy Tuláci. 

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. 
Duha pravidelně oceňuje své dobrovolníky březovými lístky, pyramidu Březových lístků Duhy vede Jitka 
Želva Vokurková z Duhy Rysi. Pyramida je zveřejněná na webu: http://www.rysi.duha.cz/brezlist/index.htm 
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3.2 Duhovka

V roce 2011 pracovala Duhovka ve složení: 

Do 26. 11. 2011 pracovala Duhovka ve složení:
prezidentka Mgr. Marta Školkayová
viceprezident Peter Suja
člen Duhovky Mgr. Jan Krátký
členka Duhovky Jana Votavová
člen Duhovky Gracián Svačina.

Od 26. 11. 2011, po rezignaci Graciána Svačina a dovolbě na Velké Duze pracovala  Duhovka ve složení:
prezidentka Mgr. Marta Školkayová
viceprezident Peter Suja
člen Duhovky Mgr. Jan Krátký
členka Duhovky Jana Votavová
člen Duhovky RNDr. Miroslav Prokeš.

Duhovka, volený orgán Duhy, který je složený výhradně z dobrovolníků, v roce 2011 jednala dvanáctkrát, 
prezenčně se sešla celkem 8 krát, 4 krát hlasovala korespondenčně. Jednání Duhovky se účastnili všichni 
členové, na jednání bývaly přizvané vedoucí kanceláře Duhy a ekonomka Duhy.
Duhovka během celého roku pracovala v souladu se svým programem a snažila se naplňovat stanovené 
cíle, aktivně se podílela na celoduhovém rozvoji, připravila a zaštítila celoroční hru Duhové cesty, byla 
garantem Duhového mostu v Náchodě.

Členové Duhovky se pravidelně účastnili valných shromáždění a setkání ČRDM, kde se aktivně zapojují do 
diskuzí a zastupují Duhu navenek. Duha podepsala 10. září 2011 v Luhačovicích smlouvu o vzájemné 
spolupráci s Folklórním sdružením. Tato smlouva vede k vzájemné prospěšnosti obou sdružení.

3.3  Malá Duha
Malá Duha pracovala  v roce 2011 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 jako kontrolní strategický orgán se schází nepravidelně. V roce 2011 se členové Malé Duhy 
zabývali kontrolou účetnictví  vybrané dužiny, pověřený člen Malé Duhy pak během letních měsíců podnikl 
metodické návštěvy letních táborů Duhy s kontrolou dodržování zákonných povinností provozovatelů táborů, 
hygienických, technických i právních náležitosti s tím spojených. 
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4. Činnost organizačních jednotek Duhy v     roce 2011  
4.1. Organizační jednotky Duhy (dužiny)
Základní členskou složkou Duhy je dužina. Nejmenší počet členů dužiny je pět (v souladu s duhovými 
stanovami). 
Počet členů Duhy do 26 let tvoří 78% členské základny. Počet členů nad 26 let je zastoupen 22% členské 
základny. (Data čerpáme ze statistického hlášení Duhy v roce 2011).

2011 - rozložení věkových skupin

mladší 15 let
42%

15 až 18 let
14%

19 až 26 let
22%

starší 26 let
22%

Sídlo Duhy je v Praze 1, Senovážné nám. 24, organizační jednotky Duhy – dužiny pracují ve všech krajích 
České republiky, jejich hustota není pravidelná. Nejsilnějšími oblastmi co do počtu zastoupení dužin jsou 
Praha, Moravskoslezský a Olomoucký kraj .

Kraj
Počet 

organizačních 
jednotek

Jihočeský 1

Jihomoravský 2

Karlovarský 3

Královéhradecký 5

Liberecký 2

Moravskoslezský 13

Olomoucký 10

Pardubický 2

Plzeňský 1

Praha 22

Středočeský 3

Ústecký 1

Vysočina 2

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. Většina  z organizačních jednotek 
Duhy (dužin)  pracují s dětmi věku základní školy, další s mládeží vyšších odborných či vysokých škol, 
některé obsáhnou všechny věkové kategorie. 

Aktivity Duhy jsou celoroční a jsou určeny širokému spektru dětí. Organizační jednotky Duhy nabízejí aktivity 
skupinám dětí ve volném čase, jedná se o oddíly, kluby nebo jinak nazývané skupiny, které pod vedením 
zkušeného vedoucího smysluplně tráví volný čas. Z celkového počtu registrovaných členů Duhy je ve 
věkové skupině dětí do 18 let 56% členů. 

Schůzky dětí se konají v klubovnách, kterou mají dužiny ve vlastnictví nebo pronájmu od škol, obcí nebo 
soukromých subjektů. Aktivity během schůzek jsou zaměřeny především formou her na všestranný rozvoj 
dětí, na získávání praktických i sociálních dovedností, rozvoj jejich osobností, duševního i fyzického 
potenciálu a sounáležitosti s vrstevnickou skupinou. Vedou rovněž k prevenci sociálně patologických jevů. 
Smysluplně trávený volný čas snižuje pravděpodobnost rizikového chování jako je agresivita, násilí, šikana, 
záškoláctví a zneužívání návykových látek.  

Pravidelná činnost v dužinách probíhá formou schůzek dětí s proškolenými  vedoucími. Činnost dužin má 
poslání nabídky aktivního trávení volného času a rozvoje členů. Důraz je kladen na dlouhodobou kontinuální 
a pravidelnou činnost. Odrůstající generace členů díky svým zkušenostem pomáhá s vedením dětí, a tím se 
předávají tradice, hodnoty a udržuje kontinuita, posiluje pocit jejich odpovědnosti za sebe sama a za své 
jednání, jež přispívají k aktivnímu přístupu k životu v dužině, ve sdružení, k dění kolem nich, v komunitě, ve 
společnosti.

Práce se znevýhodněnými dětmi a mládeží
Organizační jednotky Duhy ve velké míře 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 Wings, Duha Zelený vítr, Duha Klubáci, Duha Kopretina.
Dužiny, které nedisponují prostory pro pravidelná setkání (převážně pracují se staršími dětmi či mládeží jako 
Duha Tangram, Duha Divadlo Expekus) vyplňují společný čas kulturními akcemi (divadla, koncerty, výstavy, 
výlety apod.). 
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4.1.2. Dětské tábory

Organizační jednotky Duhy uspořádaly v roce 2011 celkem 70 táborů. 
Celkem se táborů účastnilo 3192 účastníků, z toho 2376  dětí a mládeže do 18 let. Počty účastníků na 
táborech, které čerpaly dotaci se pohybovaly od 15 (dětí 13) na nejmenším táboře Duhy Čačua, až po 168 
(dětí 151) účastníků tábora Duhy Molero. Průměrný počet účastníků na táboře Duhy byl 46.

Počet dnů, ve kterých Duha uspořádala tábory, byl v uplynulém roce 845. Tábory jsou co do počtu účastníků, 
prostředí a činností  je rozmanité, tak jako samotné základní články Duhy. Počet táborů, oů, které mají trvání 
7-10 dní dosáhl jedné třetiny z celkového počtu, nejdelší letošní tábor našeho sdružení byl 21 denní tábor 
Duhy Ďáblík, průměrná délka tábora Duhy v roce 2011 byla 11 dní. Průměrná cena tábora činila 2959,- Kč.

V celkovém počtu táborů Duhy jsou uvedeny letní a zimní tábory. 
Tábory jsou každoročně vyvrcholením celoroční činnosti 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. Důležitým kritériem pro naše sdružení 
je bezpečnost táborů, což je dáno  podmínkou proškolených a pojištěných hlavních vedoucích táborů.
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 rozvíjí ve skupině svých kamarádů - vrstevníků. 

4.1.3. Zahraniční akce 

Zahraniční výjezdy a mezinárodní výměny mládeže dužin v roce 2011 podpořené dotací MŠMT doplňují 
financemi převážně účastnických poplatků. Naši členové se díky dotacím zúčastnili partnerských výměn s 
organizacemi z Německa (tři dužiny), Ukrajiny, Velké Británie  a Španělska. Dužin,které organizovaly 
zahraniční výměny v roce 2011 jsou Duha Arabela (dvě výměny), Duha  Tangram, Duha Vega, Duha, Duha 
Velká Medvědice a Duha Zámeček. 
Mezinárodní výměna duhy Zámeček proběhla pod záštitou ředitele odboru pro mládež MŠMT, výměna 
proběhla mezi dětmi z českých a ukrajinského dětského domova v Mukačevu. Její pokračování (ukrajinské 
děti přijedou do ČR) je plánované na léto 2012.

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  už šestým rokem v  jarních  měsících  roku  2011, 
překonala  očekávání  v  počtu  přihlášených  účastníků.  Celkem  se  do  několikatýdenní  hry  probíhající 
nepřetržitě od chvíle vyhlášení až do ukončení  v Praze zapojilo přes dvě stovky mladých lidí.

Akce pro veřejnost dále organizovaly dužiny Duha Participace dalším ročníkem Národního parlamentu dětí a 
mládeže a Duha Arabela, Duha Klub Dlažka, Duha Klub Rodinka, Duha Kopretina a Duha Wings, klubovou 
činností s neorganizovanými dětmi a mládeží. Na aktivity pro neorganizované děti se speciálními potřebami 
se zaměřují dužiny Jasmín a Vega. Pestrou nabídku roku 2011 doplňovali aktivity Duhy Orion, Duhy United a  
Duhy Modrá Střelka.

Největší dopad v rámci projektů pro neorganizované děti a mládež mají dužiny Zámeček a Děsír. Duha 
Zámeček vydává kvartálně  časopis Zámeček v nákladu 2.tis. výtisků, rozesílaný po celé České republice 
dětem z dětských domovů. Na činnost časopisu a nyní už i webu Zámeček jsou navázány další aktivity, které 
slouží k možnostem rozvoje a participace dětí z dětských domovů. 

Duha Děsír už pojedenácté uspořádala Deskohraní – olympiádu mentálních her Duhy Děsír v Praze, která 
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je  jedinečnou možností naučit se a vyzkoušet si všemožné deskové hry, zahrát si je pro radost nebo jako 
turnaj, který zaštiťují herní asociace. Proběhlý  ročník Deskohraní byl úspěšný co do četnosti návštěvnosti 
festivalu, zavítalo na něj přes 5. tisíc účastníků v době školní výuky i ve volném čase.

4.1.5. Školicí centra Duhy

Duha podporovala činnost  v roce 2011 duhových školicích center 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 hlavních vedoucích táborů  akreditované MŠMT, která proběhla 
v dubnu až září  roku 2011, kdy  proškolení účastníci byli jak z Duhy, tak z jiných sdružení pracujících s dětmi 
a mládeží.  Celkem bylo v roce 2011 proškoleno 71 nových hlavních vedoucích táborů, z toho 15 
proškolených bylo vzděláváno školicím centrem Přerov v rámci projektu Klíče pro život, při tvorbě a 
ověřovaní minimálního kompetenčního profilu Hlavní vedoucí dětských táborů putovních.

4.1.6. Táborové základny Duhy

TZ Budišovice

Základna Duhy v Budišovicích (okr. Opava) je jedinou vlastní základnou sdružení Duha. V roce 2011 
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 2011 díky investiční dotaci MŠMT došlo k vybudování 
nového plně vybaveného sociálního zařízení v areálu základny pro ubytované v chatkách, včetně 
sprchových koutů, na místě hrubé stavby s nefunkčními wc a umývárnami.

Díky aktivitě správcovské dužiny, která má zájem na rozvoji základny dochází také k postupné obnově 
zařízení základny, která stále více a více ožívá. V Budišovicích probíhají vzdělávací víkendy pro vedoucí a 
dobrovolníky Duhy v rámci projektu Klíče pro život. Cílem bylo představit základnu také členům Duhy ze 
vzdálenějších míst.

TZ Sedliště

Správou táborové základny Sedliště, 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. 

V roce 2011 proběhla výrazná investiční rekonstrukce TZ Sedliště, investicí MŠMT Duha zvelebila tuto 
základnu, když proběhla rekonstrukce střešních krytin a opravy střech na třech budovách táborové základny.

s 9 z 21



4.1.7. Krajská centra Duhy

V současné době má Duha založena  dvě krajská centra (KC), která mají vlastní právní subjektivitu.
Krajské centrum Duhy v Královéhradeckém kraji bylo založeno v listopadu 2008 a v roce 2011 vykonávalo 
činnost, zapojilo se do organizační přípravy regionálních akcí, zejména realizace Regionální výměny 
zkušeností vedoucích dětských oddílů (RVVZ) a krajské Bambiriády v Náchodě. Statutární orgán KC Duhy v 
Královéhradeckém kraji je Ondřej Pohanka.

Na jednání Velké Duhy v listopadu 2010 bylo rozhodnuto o vzniku dalšího krajského centra Duhy , pro 
působnost na území Hl. Města Prahy. Aktivní činnost Krajského centra Praha byla zahájena v roce 2011. 
Statutární orgán KC Duhy Praha je Martin Valent, František Kail, Petr Páta.

4.2. Ústřední kancelář Duhy

Vedoucí Ústřední kanceláře Duhy byla v roce 2011 Jana Šoupalová.
Ekonomkou Duhy byla Hana Konopiská.
Na částečný úvazek technickoadministrativního pracovníka pracoval Pedro Henriques, který současně 
koordinoval projekt programu Trochujinak Workcampy.
Jana Doudová  pracovala jako koordinátorka projektu Na dlouho mimo a koordinátorka EVS dobrovolníků 
(Evropské dobrovolné služby), dobrovolnický víkendový projekt Tamjdem koordinovala Markéta Votavová.

Vedení účetnictví  pokračovala externí spolupráce s firmou Prodimo, pozici externího IT a webmastera 
zajišťoval Ing. Stanislav Vítek, Ph. D. 
Odbornou garantkou vzdělávacích programů v rámci veřejných zakázek klíče pro život byla Bc. Monika 
Novosádová.
Náplň Ústřední kanceláře Duhy tvoří  podpora  činnosti 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 týdenním přehledem aktualit s názvem Info Duhy, 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 
(Duhový most, Velká Duha, Program Trochujinak zahrnující projekty Evropské dobrovolné služby, projekty 
dlouhodobého dobrovolnicví v zahraničí, workcampů, víkendových dobrovolnických akcí Tamjdem, 
Bambiriáda), servisně podporovala v roce 2011 činnost orgánů Duhy, vytvářela vnější PR a jednala 
s partnery, úřady a institucemi a svými mezinárodními a národními střechami (IYNF a ČRDM).

V roce 2011 se Ústřední kancelář Duhy významně podílela na zviditelnění činnosti sdružení v rámci 
kampaně Evropský rok dobrovolnictví. Více viz kapitola 5. projekty.
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5.  Projekty Duhy v     roce 2011  
5.1 Podpora činnosti základních článků 

Podpora činnosti základních článků je důležitým dlouhodobým projektem Duhy zajišťujícím systematickou 
podporu organizačních jednotek a členů spojený 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

Duhový most
Akce Duhový most (velké setkání dětí a mládeže sdružení Duhy)  proběhla  23 .- 25. 9. 2011 v Náchodě. 
Organizátorem této akce pro děti a mládež byla Duha Modrá Střelka za podpory ústředí Duhy.
Zástupci ze sedmi dužin, kromě  Duhy Modrá Střelka se dále účastnily Duha Alternativní zóna,  Křišťál, 
KSKD, SVČ, Světlov a Tuláci, zažili výborně připravený herní víkend. Na účastníky čekala noční hra, 
výtvarné, pohybové a outdoorové workshopy (Capoeira, Gorka - morka, výroba razítek, paintball, výroba 
šperků,  fotoworkshop – výroba černobílé fotografie od A do Z, skoky na malé trampolíně, velký odpolední 
turistickobranný závod „Duhový most“ (včetně šifer, střelby ze vzduchovky, jízdě na kole i na kanoi a 
prověření teoretických znalostí ze zdravovědy, geografie, přírodovědy a dalších), Duhový bál a v neděli pak 
výlety po okolí Náchoda, to vše v příjemné a přátelské atmosféře. Akce se zúčastnilo 80 členů Duhy.

Dužiny na Bambiriádě se v roce 2011 aktivně zasadily o propagaci Duhy a Evropského roku dobrovolnictví: 
Duha Křišťál v Zábřehu na Moravě, Duha KSKD v Chebu,  Duha Tangram, Duha Děsír a Duha Participace v 
Praze, Duha Bartoňka v Náchodě.

Komunikační toky ve sdružení
V roce 2011 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 všechna kola projektů dužin elektronickou 
formou, lze jednoduše editovat zaměření dužiny a kontakty, elektronické je rovněž hlášení táborů. 

Na webu www.duha.cz jsou ve veřejné sekci průběžně zveřejňovány informace ústředí Duhy, pozvánky a 
příspěvky zasílané dužinami. Webovými stránkami spravovanými ústředí jsou  www.trochujinak.cz , což je 
název programu pro dobrovolnické projekty programu Trochujinak. Další webové stránky Duhy jsou: 
www.workcampy.cz, www.participace.cz, www.npdm.cz  ,   www.zamecek.net  , www.mysinec.net, 
www.ourspace.cz

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. Informace o dění a novinkách jsou zasílány dužinám formou týdenního 
přehledu s názvem Info Duhy.
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5.2 Program Zámeček
Časopis Zámeček je měsíčník pro dětské domovy, který vydává od roku 1997 organizační jednotka Duha 
Zámeček z Havířova.  Podle mnoha žurnalistických i pedagogických odborníků jde o kvalitní časopis, který 
přináší dětem zábavu a poučení, ale i inspiraci a možnost seberealizace. Vzhledem k typu účastníků 
projektu - čtenářů, což jsou v naprosté většině děti z dětských domovů, zároveň vydáváním Zámečku 
zajišťuje Duha Zámeček pro tyto děti svobodný přístup k informacím z "jejich světa", který je stále v mnoha 
domovech omezený. Snaží se tím zabezpečit některá ze základních dětských práv, především právo na 
informace a možnost vyjádření vlastního názoru.
V roce 2011 vycházel časopis 1x za 3 měsíce.
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 , která se stává více a více vyhledávanou

Dětská redakce Zámečku 
Díky systematické práci s dětskou redakcí Zámečku si časopis získal velkou oblibu nejen v domovech, ale 
doslova všude, kde se dětem i dospělým dostane do ruky. Děti dokáží být vždy bezprostřední, Duha 
Zámeček se snaží, aby k tomu přidaly i kus profesionality. Z dětských redaktorů už začínají vyrůstat 
talentovaní adepti žurnalistiky, kteří se dále vzdělávají a uchycují v komerčních novinách. Například šéf 
dětské redakce Gracián Svačina pracoval v brněnské redakci MF Dnes, byl redaktorem týdeníku Znojemsko 
a České televize a od září 2010 zahájil na vysoké škole v Praze studium žurnalistiky, zároveň brigádně 
pracuje v PR agentuře. Šéfredaktor webu, který rovněž vyrostl v dětské redakci, je externím redaktorem 
Olomouckého deníku. O působení v oblasti žurnalistiky uvažují nejméně dva další členové dětské redakce. V 
roce 2011 vznikla nová redakční rada složená z pedagogů, novinářů i marketingových odborníků, kteří 
pomáhají správně směrovat Zámeček i navazující projekty, všichni ve svém volném čase bez nároku na 
odměnu:
* Vladislav Sobol (předseda RR), absolvent části FSV UK - obor žurnalistika, následně pracoval v DDŠ 
Těrlicko a poté jako redaktor ČTK, dnes působí jako mluvčí těžební společnosti OKD.
* Aleš Bureš, ředitel DDŠ Býchory
* Radim Koreš, vedoucí vychovatel DD Písek
* Jaromír Burda, ředitel DD Dubová
* Nora Fridrichová, redaktorka České televize
* Vlastimil Mrva, šéfredaktor týdeníku Znojemsko
* Václav Senjuk, odborník na český jazyk a žurnalistiku, agentura R MEDIA
* Ivan Lamper, editor týdeníku Respekt
* Naďa Dittmannová, obecně prospěšná společnost Spolu dětem
* Terezie Sverlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem
* Martin Komárek, komentátor MF Dnes
* Vladimír Bystrov, Strategic Planning Director agentury Bison & Rose 
* Roman Hrůza, majitel RHA Agency
* Jan Klusáček, odborník na internet, ředitel agentury CyberFox 

WWW.ZAMECEK.NET 
Děti se dnes stále více realizují na internetu, ke kterému již mají ve většině případů přístup i v jednotlivých 
dětských domovech. Proto jbylo rozhodnuto část projektu právě na internet, kde se do jednotlivých projektů 
mohou zapojit i děti, pro které je čtení časopisů ztrátou času. Prostřednictvím webu je rovněž zájem o 
přenesení  problematiky dětských domovů blíže běžným rodinám i zájemcům z řad pedagogů, pěstounských 
rodin a dobrovolníků, kteří by se o tématu rádi dozvěděli více informací nebo dokonce sami zapojili. 

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.

V roce 2011 časopis a web Zámeček bedlivě sledoval mimořádnou akci, kterou Duha Zámeček připravila, a 
to Expedici Mukačvo – 40 dětí z českých dětských domovů odjelo na prázdniny do ukrajinského sirotčince v 
Mukačevu. Akci podpořilo a zaštítilo MŠMT, odbor pro mládež. V roce 2011 se  podařilo prezentovat výstupy 
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z projektu  v médiích  –  ČTK,  lidovky.cz,  idnes.cz,  Moravskoslezském  deníku,  Horníku,  Květech  atd., 
nejdůležitější však byly zážitky,kterými se navzájem české a ukrajinské děti z dětských domovů obohatily a  
také příslib pokračování spolupráce v roce následujícím, kdy by měly ukrajinské děti dorazit do Čech.

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.

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, 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. 

5. 3. 1 Projekt Ourspace
Our Space je projekt podpořený Evropskou komisí, jehož realizaci v Duze v úvodní fázi iniciovala a při 
realizaci personálně podporuje ve spolupráci s ústředím Duhy, organizační jednotka  Duha Participace.
Our Space je partnerský projekt ve spolupráci s technickými univerzitami a organizacemi pracujícími na poli 
participace mládeže, jehož cílem je další  možnost pr mladé lidi, jak se  zapojit do diskusí k věcem veřejným 
a vzájemnému sociálnímu propojení (networkingu) s využitím nové technologie na úrovni sociálních sítí. 
Koordinátorkou je Dominika Pudilová. Na konci roku 2011 bylo nejdůležitější událostí již čtvrté setkání všech 
partnerů projektu Ourspace, které se uskutečnilo v Praze ve dnech 3.-4. listopadu 2011. Hostitelem akce 
byla Duha a celé setkání se konalo v Centru Prokopka na Žižkově. Hlavním tématem meetingu byly 
informace o dokončení potřebných kroků před spuštěním testovací fáze webového portálu OurSpace, které 
je plánované na jaro roku 2012. 
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5.4. Program Trochujinak
Dobrovolnický program Trochujinak se velkou měrou podílel na propagaci Evropského roku dobrovolnictví 
pro veřejnost, informoval dobrovolníky během jednotlivých projektů o probíhající kampani, koordinátoři 
osobně podporovali propagaci (mediálně, elektronicky, kontaktem s mladými lidmi). 
Program Trochujinak zahrnuje vysílání a přijímání lidí na workcampy, podporu Evropské dobrovolné služby a 
seriál mikroworkcampů pro začínající dobrovolníky pod názvem Tamjdem. Cílem programu Trochujinak je 
podporovat myšlenku dobrovolnictví mezi mládeží a podporovat mladé dobrovolníky v jejich rozvoji. V roce 
2011 aktivním vedením projektů opět  Ústřední kancelář Duhy vyslala vysoké počty dobrovolníků účastnících 
se  projektů Tamjdem a Workcampy. Workcampy vyslaly 144 dobrovolníků do zahraničí, další stovka 
dobrovolníků přijela ze zahraničí na workcampy do ČR, Tamjdem u se zúčastnilo 204  dobrovolníků během 
dobrovolnických víkendů v průběhu roku 2011. Celkově už proběhlo v Duze sedmdesát víkendových 
Tamjdemů.
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 2011 projekt Workcampy probíhal v Duze dvanáctým  rokem.  Rok 2011 byl v porovnání s úspěšnými 
třemi předcházejícími lety co do nárůstu počtu dobrovolníků lehkým zklamáním. Problémy v zemích Řecka a 
Portugalska se projevily v činnostech celé sítě SCI a Duha nebyla výjimkou.
Průběh naší práce se podobal roku předcházejícímu. Rozšířili jsme počet workcampů v České republice ze 
sedmi  na  dvanáct,  navázali  nové  a  zajímavé  kontakty  s  partnerskými  organizacemi.  Vše  s  dobrými 
vyhlídkami do budoucnosti.

Úbytek dobrovolníků o více než 30 (celkem vyslaných dobrovolníků bylo 141)  nebylo pro naši organizaci  
příjemným zjištěním po třech letech nepřetržité práce na zvyšování počtu vyslaných dobrovolníků. Důvody 
vznikly  pravděpodobně  vzhledem k  nedostatku  financí.  Portugalsko  neorganizovalo  v  roce  2011 žádné 
workcampy. Uvedená destinace jsou oblíbené pro mnoho dobrovolníků nejen z Čech. Tento mohl mít fakt  
přímý i nepřímý podíl  na rozhodování a motivaci dobrovolníků k hledání míst  na workcampech v jiných 
zemích. Možná že celosvětová ekonomická situace má  podíl na tomto úbytku zájmů.

V  roce 2011 se na zajištění projektu podílel koordinátor Pedro Pires Henriques. 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. Koordinátorovi workcampů v roce 2011 aktivně 
pomáhala dobrovolnice Anna Nowicka z Polska.

Každý rok pořádáme pro dobrovolníky, kteří vyjíždějí na workcamp poprvé, předodjezdové školení. Duha v 
loňském roce realizovala školení v Praze, Plzni, Olomouci a v Brně. Trénink byl organizován Pedro Piresem 
Henriquesem, s podporou Anny Nowicke.
V roce 2011 získala Duha  pro projekt Workcampy  akreditaci MV ČR v oblasti dobrovolné služby.

Na další stránce představení  navštěvovaných destinací českými dobrovolníky v posledních 5 letech.
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stát 2007 2008 2009 2010 2011

Evropská unie Belgie 8 8 9 11 9

Bulharsko 2 0 0 3 2

Česká republika 8 12 12 13 8

Estonsko 0 6 4 1 0

Finsko 4 8 6 2 4

Francie 8 9 8 13 5

Irsko 4 6 6 3 3

Itálie 0 7 11 13 12

Lucem bursko 0 0 1 2 0

Maďarsko 1 2 1 3 2

Něm ecko 30 17 21 23 20

Nizozem sko 0 4 0 2 6

Polsko 0 2 2 5 7

Portugalsko 0 19 17 12 0

Rakousko 1 3 3 6 3

Rum unsko 0 0 0 0 1

Řecko 0 2 0 0 4

Slovensko 1 2 2 4 3

Slovinsko 0 1 0 2 3

Španělsko 4 6 6 7 7

Švédsko 3 5 2 5 0

Velká Británie 8 6 4 6 6

ostatní Evropa Albánie 0 0 2 0 0

Černá Hora 0 2 4 0 0

Chorvatsko 0 1 1 4 2

Island 5 9 3 12 4

Moldavsko 0 1 0 0 0

Norsko 1 0 1 1 2

Makedonia 0 0 0 0 1

Rusko 0 1 7 1 1

Srbsko 0 2 7 8 5

Švýcarsko 2 1 8 5 8

Turecko 0 4 1 7 7

Ukrajina 0 5 4 2 4

Asie Arménie 0 0 1 0 0

Japonsko 0 1 0 1 0

Indonesie 0 0 0 0 1

Mongolsko 0 0 2 0 1

Nepál 1 0 0 0 0

Sýrie 0 3 0 0 0

Afrika Maroko 0 1 0 0 0

Tanzánie 1 0 0 0 0

Amerika USA 0 0 2 0 0



5.4.2. Tamjdem

Koordinátorka projektu: Bc. Markéta Votavová

Tamjdem, dobrovolnický víkendový projekt, v roce 2011 probíhal ve sdružení Duha v rámci programu 
Trochujinak už pátým rokem, čtvrtým rokem pak s akreditací MV ČR. Od září 2010 byla Duze Ministerstvem 
vnitra ČR udělena nová akreditace pro tento projekt platná na další 3 roky.
Víkendový projekt Tamjdem je svou formou a pestrostí unikátní příležitostí k dobrovolnické zkušenosti 
v České republice. Hlavní cíle projektu - zprostředkovat české veřejnosti přímý kontakt s českým 
neziskovým sektorem, představit účastníkům dobrovolnictví jako alternativu k trávení volného času, 
nabídnout neformální prostor pro setkávání, získávání cenných zkušeností a dovedností a v neposlední 
řadě samotná pracovní výpomoc neziskové organizaci -  se v uplynulém roce dařilo beze zbytku naplnit. 
Zkušenost z Tamjdemu podporuje v dobrovolnících chuť podnikat něco nového, zvyšuje pocit občanské 
odpovědnosti, chuť pomáhat a vede k poznání hodnoty práce.

Za rok 2011 jsme pořádali  15 projektů, stejně jako v minulém roce. Z toho 7 bylo v nových partnerských 
neziskových organizacích. 9 Tamjdemů organizovali přímo tamjdemoví organizátoři.  Při průměrné účasti 12 
dobrovolníků na jednom projektu odpracoval Tamjdem v konkrétní neziskové organizaci průměrně 132 hodin 
dobrovolnické  práce.  Tento  projekt  a  výsledky  jeho  víkendové  práce  jsou  pro  dobrovolníky  i  neziskové 
organizace velkým přínosem. 

V projektu  Tamjdem  jsme  během  roku  2011  zaznamenali  178  účastí  během  víkendových  projektů  při  
celkovém počtu 102 dobrovolníků. Tamjdem je svou rozmanitostí otevřen širokému spektru dobrovolníků. 
Naši  účastníci  jsou  průměrně  ve  věku  25  let  a  jedná  se  především o  studenty vysokých  škol,  čerstvě  
zaměstnané absolventy VŠ, zahraniční dobrovolníky z různých organizací v celé České republice, kteří se  
účastní Evropské dobrovolné služby. V roce 2011 jsme zaznamenali na jedné straně nárůst účasti studentů 
posledních ročníků středních škol a na straně druhé lidí ve věku okolo 30 let a více. Necelých 80% účastníků 
Tamjdemů roku 2011 bylo ve věkovém rozmezí 17 - 28 let, zbylých 20% procent tvoří lidé ve věku více než 
28 let. Zájem této věkové skupiny nás těší a podporujeme výměnu zkušeností a interakci mladých lidí s  lidmi 
staršími, Čechy i cizinci, s jinými pracovními i životními zkušenostmi.
Průměrně se každého projektu zúčastnilo 12 dobrovolníků, z toho 4 jeli na tamjdemový víkend jako nováčci 
úplně poprvé.  Dvě třetiny celkového počtu účastníků (tj.  178) tvořili  Češi.  Z celkového počtu se v tomto 
období 66 lidí zúčastnilo jedenkrát, 36 pak dva a vícekrát.

Z celkového počtu 15 projektů jsme nově navázali spolupráci se 7 neziskovými organizacemi, to je o jednu 
více než v roce 2010.  Z toho tři  na základě referencí  kontaktovaly  Duhu jako první.  Nabídku zaměření 
neziskových organizací jsme rozšířili  o tématiku hiporehabilitace, zoo, alternativní dopravu a rekonstrukci 
pivovaru. Na řadě míst jsme v uplynulém roce pomáhali několikrát,  a to proto, že nás organizace samy 
žádají o trvalejší spolupráci a rovněž z důvodu velkého zájmu účastníků o konkrétní projekty. 

V roce 2011 jsme se setkali se zájmem o projekt ze strany široké veřejnosti (jak mladých lidí, tak dospělých 
ve středním věku), dále se zájmem podílet se na spoluorganizaci Tamjdemů a zájmem o konání Tamjdemů 
ze  strany  neziskového  sektoru.  Na  konci  roku  jsme  oslavili  konání  v pořadí  už  70.  Tamjdemu,  a  to 
v Buddhistickém centru, které je naším dlouholetým partnerem.
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5.4.3. Na dlouho mimo
Koordinátorkou projektu v roce 2011 byla Jana Doudová.
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  2011  pobývali  a  odjeli  celkem v  rámci  programu  EVS  (Evropská  dobrovolná  služba)  do  
zahraničí celkem 4 dobrovolníci.

Jméno dobrovolníka Země projektu Datum zahájeni aktivity Datum konce aktivity
David Trávníček Estonsko 1.10.2010 1.7.2011
Marina Bilíková Slovinsko 1.10.2010 30.9.2011
Monika Ticháčková Rakousko 1.6.2011 31.3.2012
Alice Vybíralová Peru (spolupráce s 

italskou NNO)
1.6.2011 1.6.2012

V roce 2011 projevilo zájem o EVS více než 10 dalších dobrovolníků. Většinu odradil počáteční neúspěch,  
dlouhé čekání na odpověď a nejistota, kdy by mohli na projekt odjet. 

Alice Vybíralová uspěla ve výběrovém řízení na dobrovolnici na projekt ve spolupráci s italskou organizací,  
který probíhá v Peru. 

Duha v roce 2011 hostila dobrovolnici Annu Nowickou do 23.9.2011.  během roku zapojila do organizace 
duhových projektů Workcampy, Tamjdem a Na dlouho mimo a do organizace různých duhových akcí.

Jméno dobrovolníka Vysílající země Datum zahájeni aktivity Datum konce aktivity
Anna Nowicka Polsko 1.4.2011 31.8.2011

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. 

V roce 2011 nevyužila Duha možnost vyslat delegáta na jednání mezinárodních střešních organizací. 
Vedoucí Ústřední kanceláře Duhy Jana Šoupalová se účastnila setkání tajemníků členských sdružení IYNF 
Secretary Generals Meeting IYNF v září 2011 v Praze.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Delegáti Valného shromáždění:  Marta Školkayová. Jana Votavová.

5.6. Další vzdělávací programy Duhy – Klíče pro život

V  roce  2010  získala  Duha  dvě  veřejné  zakázky  na  tvorbu  a  ověření  vzdělávacích  programů  v oblasti 
uznávání  neformálního vzdělávání  v  rámci  národního  projektu  Klíče  pro  život.  Jednalo  se  o  vzdělávací 
programy Projektový manažer a Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (nad 18 let). Realizátor celého 
projektu a zadavatel veřejné zakázky je Národní institut dětí a mládeže MŠMT ( NIDM MŠMT). 
Vzdělávací programy byly zahájeny v Duze v říjnu 2010, měly přesah až do roku  2011. V průběhu jara 2011 
získala Duha možnost realizovat ještě třetí školení formou veřejné zakázky, a to Hlavní vedoucí dětských 
táborů putvních, který připravila ve spolupráci se školicím centrem Duhy Přerov. V prosinci roku 2011 začala  
Duha připravovat další žádosti o veřejnou zakázku pro realizaci pokračování druhé části projektu Klíče pro 
život, které mají inovovat předcházející část.

Celkem proběhla  dvě  víkendová  školení  každého  vzdělávacího  modulu.  Duha  proškolila  třikrát  patnáct 
dobrovolných  vedoucích  sdružení  a  podílela  se  na  tvorbě  a  připomínkování  metodiky  a  minimálních 
kompetenčních  profilů  v  rámci  neformálního  vzdělávání  k  uvedeným  tématům.  Odbornou  garantkou 
vzdělávacích programů a vedoucí týmů školitelů byla Bc. Monika Novosádová a technickou koordinátorkou 
Jitka Marelová a Petra Novosádová, projekt vedla Jana Šoupalová.
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5.7. Evropský rok dobrovolnictví 

Uplynulý rok 2011 jako Evropský rok dobrovolnictví (dále jen ERD) nabídl nové možnosti propagace Duhy 
(zejména díky serveru dobrovolnik.cz, médiím apod.). V rámci mimořádných grantových řízení MŠMT jsme 
získali dotace na výrobu nových propagačních materiálů. Během celého roku jsme pořádali 3 propagační 
akce pro  dobrovolníky i širokou veřejnost - večírek programu Trochujinak (3. února 2011 v Praze), kde jsme 
zahájili  rok představením ERD a projektů;  2.  dubna jsme zorganizovali  neformální  setkání  dobrovolníků 
spolu s celodenní akcí na pomoc neziskové organizaci v Praze; na konci roku se konalo vyhlášení výsledků 
fotosoutěže  Workcampů (3.  listopadu  2011  v Praze),  kde  jsme  zhodnotili  proběhlé  projekty.  Dále  jsme 
uspořádali  celodenní  školení  pro  organizátory  Tamjdemů a  campleadery  (10.  prosince  2011,  v  Praze). 
Během  celého  roku  byly  aktivity  dobrovolných  vedoucích  a  dobrovolnický  program  Duhy  Trochujinak 
několikrát  prezentovány  v médiích,  přičemž  za  nejúspěšnější  považujeme  živý  vstup  v pořadu  Čajovna 
v Českém rozhlase, který se týkal dobrovolnictví.

Členové a návazně i veřejnost se kterou se setkáváme, byli po celý rok Duhou informováni o probíhajícím 
Evropském roce dobrovolnictví. Nejvyšší intenzitu měla tato informace v měsíci  listopadu a při samotném 
Týdnu dobrovonictví, kterým vrcholila kampaň ERD. Zástupci našich  dužin (Duha Tangram a Duha Děsír) se 
osobně účastnili prezentace pro veřejnost v Muzeu hudby, došlo tak ke zviditelnění dobrovolnických projektů 
a práce dobrovolníků Duhy pro děti a mládež, vysvětlení hodnoty dobrovolnictví, interně  propojení ve 
sdružení. Věříme, že se nám podařilo přispět ke zlepšení povědomí o hodnotě a významu aktivního zapojení 
dobrovolníka do veřejných záležitostí, pozitivního ovlivňování života kolem sebe. 

Ve dnech  2-4.11. 2011 Duha  uspořádala setkání s tématickými workshopy pro koordinující organizace. 
Workshop s  partnerskými organizacemi, které pořádají workcampy v rámci sítě SCI za účasti koordinátorů z 
Německa, Slovenska, Maďarska, Polska a Srbska a za účasti portugalského koordinátora českého sdružení 
Duha proběhl v Praze. 3. 11. 2011 proběhlo setkání s českými partnery, pořadateli workcampů v České 
republice, kteří  zkušenost se spoluprací se zahraničními dobrovolníky mají i těmi, kteří se chtějí stát 
partnery Duhy a v budoucnu pořádat mezinárodní workcamp. 

Mediální výstupy k tématu dobrovolnictví, práci dobrovolných vedoucích a o Duze byly hojné, předčily naše 
očekávání. V minulosti jsme prezentovali činnost sdružení především na vlastním webu a v elektronických 
médiích zaměřených na práci dětí a mládeže, díky Evropskému roku dobrovolnitví se podařilo medializovat 
Duhu v národních mediích (Český rozhlas), samozřejmě i krajských a lokálních tisku. Zde je výčet za 
poslední čtvrtletí roku 2011:

Český rozhlas, Radiožurnál, 28. 10. 2011, Jak se dětem ve volném čase postarat o zábavu?: 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/982297

Český rozhlas, Radio Wave, 1.11. 2011, Týden dobrovolnictví: 
http://www.rozhlas.cz/teens/poznavej/_zprava/971186

Český rozhlas, Radiožurnál, 2. 11. 2011, Týden dobrovolnictví nabízí hry i odborné semináře: 
http://www.rozhlas.cz/zprav/spolecnost/_zprava/970642. Živý vstup: Duha Tangram.

Český rozhlas, Vltava, 13. 11. 2011, Dělám dobrovolně: 
http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/974358, záznam: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2483975

Duha Zámeček: článek o pozastavených dotacích v MF Dnes, 14. 10. 2011.

Internetové články: http://zpravy.idnes.cz/detsky-casopis-nastval-klausovou-prisel-o-dotace-
f7r-/domaci.aspx?c=A111014_1667913_domaci_wlk

http://zpravy.idnes.cz/detsky-casopis-jemuz-klausova-vzala-dotace-podporily-desitky-sponzoru-
1a6-/domaci.aspx?c=A111025_212028_domaci_abr

Duha Křišťál: Olomoucký deník, 7.11.2011.

Duha Maják: MF Dnes, 28. 11. 2011.

Duha Tuláci: Blesk pro ženy, 12. 12. 2011.
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http://www.duha.cz/soubor/Duha%20Tulaci_Blesk%20pro%20zeny_12.12.2011.pdf
http://www.duha.cz/soubor/Duha%20Majak_MF%20Dnes_%2028.11.2011.pdf
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/rodinny-haj-u-hromova-dubu-se-rozrostl-o-dalsi.html
http://zpravy.idnes.cz/detsky-casopis-jemuz-klausova-vzala-dotace-podporily-desitky-sponzoru-1a6-/domaci.aspx?c=A111025_212028_domaci_abr
http://zpravy.idnes.cz/detsky-casopis-jemuz-klausova-vzala-dotace-podporily-desitky-sponzoru-1a6-/domaci.aspx?c=A111025_212028_domaci_abr
http://zpravy.idnes.cz/detsky-casopis-nastval-klausovou-prisel-o-dotace-f7r-/domaci.aspx?c=A111014_1667913_domaci_wlk
http://zpravy.idnes.cz/detsky-casopis-nastval-klausovou-prisel-o-dotace-f7r-/domaci.aspx?c=A111014_1667913_domaci_wlk
http://www.duha.cz/soubor/Duha%20Zamecek_%20MFDnes_%2014.10.2011.pdf
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2483975
http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/974358
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/970642
http://www.rozhlas.cz/teens/poznavej/_zprava/971186
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/982297


6. Spolupráce Duhy s     orgány státní správy   
a samosprávy
Tradičním partnerem Duhy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, resp. odbor pro mládež. Duha 
užívá titul získaný od MŠMT Uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve 
volném čase pro roky 2011 – 2015. 

Duha získala akreditaci vzdělávání hlavních vedoucích dětských táborů pro rok 2011. Ministerstvu patří též 
poděkování a uznání za finanční podporu úrazového pojištění dětí a vedoucích: rovněž v roce 2011 uhradila 
pojistku za všechny členy Duhy do 26 let. 

Od Ministerstva vnitra jsme v  roce 2011 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.

V roce 2011 Duha vytvořila dohodu o partnerské spolupráci s Folklórním sdružením ČR.

7. Poděkování partnerům a podporovatelům
Činnost Duhy a jejích organizačních jednotek podpořili v roce 2011:

 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
 NIDM – veřejná zakázka Klíče pro život
 ČRDM – pojištění, právní a informační podpora

8. Hospodářská zpráva
Duha hospodařila v roce 2011 takto (zaokrouhleno na tisíce):

náklady roku 2011 celkem 8 190 000,00 Kč
výnosy roku 2011 celkem 8 251 000,00 Kč
hospodářský výsledek roku 2011 61 000,00 Kč

 (zdroj: Výkaz zisku a ztráty)

Můžeme konstatovat, že Duha vykazuje za rok 2011 zisk ve výši 61.000 Kč.
Výkaz zisků a ztrát a rozvaha následují.
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2011 (v tisících Kč)

činnosti

číslo řádku
hlavní hospodářská

1 2
I. Spotřebované nákupy celkem 2 632

1. Spotřeba materiálu 3 499
2. Spotřeba energie 4 94
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 14
4. Prodané zboží 6 25

II. Služby celkem 7 1689
6. Cestovné 9 11
7. Náklady na reprezentaci 10 24
8. Ostatní služby 11 1654

III. Osobní náklady celkem 12 923
9. Mzdové náklady 13 738
10. Zákonné sociální pojištění 14 185

V. Ostatní náklady celkem 22 12
24. Jiné ostatní náklady 30 12

VI. 31 71
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 71

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 4863
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 4458
32. Poskytnuté příspěvky 40 405

Náklady celkem 43 8190

činnosti

číslo řádku
hlavní hospodářská

1 2
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 305

2. Tržby z prodeje služeb 47 289
3. Tržby za prodané zboží 48 16

IV. Ostatní výnosy celkem 59 20
15. Úroky 63 2
18. Ostatní jiné výnosy 66 18

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 898
27. Přijaté příspěvky (dary) 77 385
28. Přijaté členské příspěvky 78 513

VII. Provozní dotace celkem 79 7028
29. Provozní dotace 80 7028

Výnosy celkem 81 8251
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 61
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 61

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011 (v tisících Kč)

AKTIVA
číslo řádku

A. Dlouhodobý m ajetek celkem    (součet ř.2+10+21+29) 1 2670 3111
   II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   (součet ř.11 až 20) 10 2883 3395

3. Stavby 13 2883 3395
   IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   (součet ř. 30až 40) 29 -213 -284

6. Oprávky ke stavbám 35 -213 -284

číslo řádku

B. Krátkodobý majetek celkem   (součet ř.42+52+72+81) 41 2119 1975
   II. Pohledávky celkem   (součet ř. 53 až 71) 52 203 203

1. Odběratelé 53 61 61
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 36 36
5. Ostatní pohledávky 57 31 31
17. Jiné pohledávky 69 35 35
18. Dohadné účty pasivní 70 40 40

   III. Krátkodobý f inanční majetek celkem   (součet ř.73 až 80) 72 1896 1763
1. Pokladna 73 32 11
3. Účty v bankách 75 1864 1752

   IV. Jiná aktiva celkem   (součet ř. 82 až 84) 81 20 9
1. Náklady příštích období 82 4 5
2. Příjmy příštích období 83 16 4

AKTIVA CELKEM   (ř. 1+41) 85 4789 5086

PASIVA číslo řádku

A. Vlastní zdroje celkem   (součet ř.87+91) 86 3652 3713
   I. Jmění celkem   (součet ř.88 až 90) 87 3903 3903

1. Vlastní jmění 88 3903 3903
   II. Výsledek hospodaření celkem    (součet ř.92 až 94) 91 -251 -190

1. Účet výsledku hospodaření 92 61
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 -251 -251

B. Cizí zdroje celkem    (součet ř.96+98+106+130) 95 1137 1373
   III. Krátkodobé závazky celkem   (součet ř. 107 až 129) 106 275 317

1. Dodavatelé 107 25 20
3. Přijaté zálohy 109 20 2
4. Ostatní závazky 110 12 16
5. Zaměstnanci 111 62 68
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného  zdravotního pojištění113 32 22
9. Ostatní přímé daně 115 11 7
17. Jiné závazky 123 101 101
22. Dohadné účty pasivní 128 12 81

   IV. Jiná pasiva celkem   (součet ř. 131 až 133) 130 862 1056
1. Výdaje příštích období 131 12 98
2. Výnosy příštích období 132 850 958

PASIVA CELKEM   (ř. 86+95) 134 4789 5086

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období


