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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 regis-
trovaným 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 har-
monický  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 ak-
tivního 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,  prosto-
rové a další  podmínky pro práci  s dětmi a mlá-
deží. Aktivně se zasazuje o dodržování lidských 
práv  a  participaci  dětí  a  mládeže  na  životě 
společnosti. 

Činnost Duhy je zaměřena nejen na její členy, 
ale i na širokou veřejnost. 

Prostředkem k uskutečňování  poslání  Duhy  je  i 
metodická, školicí, konzultační, informační a pub-
likační činnost.

2.  Struktura organizace
Organizační struktura je dvoustupňová. Orgány Duhy jsou Velká Duha, Malá Duha, Duhovka, prezi-
dent 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 prezi-
dentem, 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 pra-
covníky 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 příleži-
tosti. 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 ve-
dení, 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 or-
gánem dužiny,  zodpovídá za veškerou její  činnost a zastupuje dužinu navenek. Dužiny se mohou 
v rámci kraje sdružit do krajských center Duhy.



3.  Činnost orgánů Duhy v     roce 2008  
3.1. Velká Duha
Velká Duha se sešla na svém 21. zasedání dne 
12. 4. 2008 v Přerově. V roce 2008 měl každý 
základní článek Duhy možnost vyslat dva delegá-
ty.  V souladu  s principy  participace  byl  věk 
jednoho  z delegátů  za  každou  dužinu  omezen 
hranicí 30 let. 

Velká Duha schválila zprávy o činnosti prezi-
denta a Duhovky za minulé období, zprávu Malé 
Duhy,  zprávu  vedoucí  kanceláře,  hospodářskou 
zprávu za uplynulé období, rozpočet na rok 2008, 
dotační  vzorec  na rok  2008.  Účastníci  se  letos 

zaměřili především na témata dalšího rozvoje or-
ganizace a jejích  standardů,  potřeby vzdělávání 
ve sdružení, informací a informačních technologií 
a  komunikačních  toků  ve  sdružení  a  řešení 
problémů mladé generace v České republice.

Velká  Duha  jednala  v  plénu  i  v  sekcích,  tento 
způsob měl za cíl propojovat informace a potřeby 
představitelů  základních  článků  s  představiteli 
ústředí Duhy.

V roce 2008 byla Velká Duha součástí víkendové 
vzdělávací akce  Duhová brána. Během Duhové 
brány se uskutečnilo setkání vedoucích a instruk-
torů sdružení pracujících ve volném čase s dětmi 
a mládeží,  pro které byly  připraveny vzdělávací 
semináře a dílny tematicky zaměřené na psycho-
logii  a  pedagogiku  volného  času,  zahraniční  a 
mezinárodní  spolupráci  ve  sdružení,  výtvarné 
techniky,  sport,  právní  povědomí  a  amatérské 
umění.

Semináře  a  dílny  vedou  pozvaní  lektoři  a  od-
borníci, nebo si členové z našeho sdružení vymě-
ňují  interaktivní  formou zkušenosti.  Akce se zú-
častnilo  skoro  dvě  stě  přihlášených  účastníků, 
členů našeho sdružení.

3.1.1. Duhová ocenění
Na Velké Duze v roce 2008 byla 
předána  četná  ocenění,  podě-
kování a vyjádření obdivu k vy-
konané práci v Duze.

Duhová štafeta  je novou  tradi-
cí,  kdy si duhoví lidé navzájem 

předávají  štafetu  jako  symbol 
ocenění  dobrovolnické  práce  v 
Duze.  Je těžké se rozhodnout, 
kdo by měl být  oceněn více,  a 
proto  se  rozběhla  štafeta 
najednou  Duhou  v  pěti  smě-
rech.

Členové Duhy se vzájemně po-
vzbudí k dalším aktivitám a bu-
dou  se  radovat  z  duhových 
úspěchů.  Pro  první  ročník  byli 
náhodně  vylosováni  zástupci 
ústředí  Duhy,  kteří  navrhli,  kdo 
rozběhne štafetu v roce 2008. 

Ocenění  je  kromě diplomu do-
provázeno dárkem, který vybere 
navrhovatel  a oceněného potě-
ší.  Držitelé  štafet  2008  předají 
Duhovou štafetu dalším členům 
sdružení, které sami obdivují za 
jejich  přínos  pro  sdružení,  na 
Duhové bráně 2009 nebo na 22. 
Velké Duze. Koordinaci ocenění 
zajišťuje  Ústřední  kanceláře 
Duhy.

Poutník  za  Duhou je  vyjád-
řením  úcty  a  poděkovaní  za-
sloužilým  členům,  v  letošním 



roce se udělovalo poprvé. Pout-
níkem za Duhou je člověk, který 
mnoho zažil  a  svým příkladem 
inspiruje i ostatní.

Autorkou  Duhové  štafety  je 
Hanka  Konopiská,  autorem 
Poutníka  za  Duhou  je  Martin 
Valent.

Duhovou štafetu v roce 2008 
rozbíhali:

1. Stanislava Kantorová – Duha 
Wings  (navrhovatel  Ústřední 
kancelář Duhy)
2. Jitka  "Želva"  Vokurková  – 
Duha  Rysi  (navrhovatel  Petr 

Páta,  prezident  Duhy,  Duha 
Jasmín)
3. Alena  Čápová  –  Duha  VTS 
(navrhovatelka  Ivana  Sobolová 
–  starostka  Malé  Duhy,  Duha 
Zámeček)
4. Jaroslav  "Mussur"  Biolek  – 
Duha Klub Dlažka (navrhovatel 
Martin  Valent,  člen  Duhovky, 
Duha Hecíři) 
5. Vladislav "Flík" Sobol – Duha 
Psohlavci (navrhovatel Miroslav 
Prokeš,  člen  Duhovky,  Duha 
United)

Poutník za Duhou
Čestné  členství  bylo  uděleno 
Janu  Galénovi  Šimáně za 

dlouholetou a přínosnou práci s 
dětmi a mládeží.

Březové  lístky  jsou  pedago-
gická hra zahájená v roce 1965 
redakcí  ABC,  jejich  autorem je 
Jan Šimáně Galén. Je to oceně-
ní,  které  dávají  děti  svým  ve-
doucím, vedoucí svým dětem a 
vedoucí  sobě  navzájem. 
Březový lístek má dvanáct stup-
ňů,  aby  bylo  možné  pochválit 
úsilí a snahu jednotlivých členů, 
rádců a instruktorů, i velké činy 
zkušených vedoucích a seniorů. 

Na  Velké  Duze  2008   bylo 
předáno  osm  březových 
lístků 1. až 4. stupně. 

3.2 Duhovka
V roce 2008 pracovala Duhovka ve složení: 

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

viceprezident Mgr. Hynek Pečinka
 duhové zahraničí
 vnitroduhový rozvoj 
 propagace
 vnitroduhové vzdělání a duhové standardy (právní povědomí)

člen Duhovky RNDr. Miroslav Prokeš
 duhové zahraničí
 celoduhové programy – participace, cílová skupina mimo dužiny
 vnější vztahy a lobbying

člen Duhovky Peter Suja
 duhový majetek a investice
 finanční zdroje Duhy – nové zdroje, ústředí a dužiny

člen Duhovky Martin Valent
 dotační politika uvnitř Duhy
 celoduhové programy  - zaměřené na podporu základních článků
 finanční zdroje Duhy – MŠMT a ostatní obvyklé

Formulace priorit byla stanovena v oblastech:
 zkvalitnění systému duhového vzdělávání
 podpory setkávání a výměny zkušeností 
 podpory identifikace s organizací
 hledání vícezdrojového financování Duhy a dužin



3.3  Malá Duha
Malá Duha pracovala do 12.4.2008 ve složení:

 starosta: Pavel Doležel
 členové: Ivana Sobolová

                 Stanislava Kantorová
                 Václav Rybář
Na velké Duze 2008 rezignoval na pozici starosty Pavel Doležel, konaly se dovolby do Malé Duhy, 
která od 12.4.2008 pracovala v následujícím složení:

 starostka: Ivana Sobolová  
 členové: Stanislava Kantorová, Pavel Slon Maráček, Václav Rybář

 ve spolupráci s Ústřední kanceláří Duhy pracovala na rozvoji propagace Duhy
 Ivana Sobolová,  Stanislava  Kantorová  a  Pavel  Maráček začali  zpracovávat  metodický 

pokyn pro praktickou kontrolu duhových letních táborů.

V novém složení od dubna  2008 (Ivana Sobolová, Stanislava Kantorová, Pavel Slon Maráček,Václav 
Rybář) se Malá Duha sešla dvakrát, podzimní činnost byla přerušena z důvodů dlouhodobých zdravot-
ních komplikací starostky Malé Duhy

Malá Duha se v roce 2008 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 zápi-
sů z jednání a dalších článků publikovaných na webu Duhy. 

4. Činnost organizačních složek Duhy v     roce 2008  
4.1. Základní články Duhy (dužiny)
Základní členskou složkou Duhy je dužina. Nejmenší počet členů dužiny je pět (v souladu s duhovými 
stanovami). Základních článků Duhy jejichž počet je vyšší než pět, ale nepřesáhl desítku, byl v roce 
2008 celkem 13. V Duze pracují s dětmi a mládeží především dužiny velikosti několika desítek členů 
(počet takových dužin je 67). Počet dužin překračujících sto členů  bylo 12, a to Duha 7Kostka, Duha 
Děsír, Duha Gymnazion klub, Duha I-club, Duha Klub Dlažka, Duha Rodinka, Duha Kopretina,Duha 
MoLero, Duha Suchá noha, Duha SVČ, Duha Vega, Duha Zámeček). 

Dužiny podle počtu členů
5 až 10 členů 13
11 až 99 členů 67
100 a více členů 12
Celkem dužin 92

Dužiny podle počtu členů - statistické hlášení 
Duhy 2008
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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 2008).

Věkové skupiny v Duze v 2. pol. 2008
do 15 let 48% (2058)
od 16 do 18 let 18% (797)
od 19 do 26 let 18% (776)
nad 26 let 16% (696)
Celkem 100% (4327)

Věkové skupiny v Duze

od 16 do 18 let 
18%

od 19 do 26 let 
18%

nad 26 let 16%

do 15 let  48%
do 15 let 
od 16 do 18 let
od 19 do 26 let
nad 26 let

Sídlo Duhy je v Praze 1, Senovážné nám. 24, základní články duhy - dužiny pracují ve všech krajích 
České republiky.

Kraj Počet zákl. 
článků

Jihočeský 1

Jihomoravský 2

Karlovarský 3

Královéhradecký 6

Liberecký 2

Moravskoslezský 18

Olomoucký 15

Pardubický 2

Plzeňský 1

Praha 31

Středočeský 5

Ústecký 1

Vysočina 2

Zlínský 3

4.1.1. Pravidelná činnost organizovaných dětí a mládeže 

Pravidelná  činnost v  dužinách 
probíhá  formou schůzek  dětí  s 
vedoucími  (interval  těchto 
setkávání  je  nejčastěji  jednou 
za  týden  či  čtrnáct  dní). 
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  soci-
álních  dovedností,  rozvoj  jejich 
osobností,  duševního  i  fyzické-
ho potenciálu a sounáležitosti s 
vrstevnickou skupinou. V nepo-
slední  řadě  jsou  tyto  činnosti 
také preventivního charakteru 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.). 

Některé základní články jsou 
přímo zaměřeny na aktivity pro 
děti  ze sociálně slabších rodin, 
děti  z dětských domovů, děti  z 
problematických  rodin,  klienty 
pedagogicko-psychologických 
poraden,  se  specifickými  poru-
chami  učení,  sociálně  znevý-
hodněné,  pro  děti  s  fyzickými 
hendikepy,   romské děti  a děti 
ze sociálně vyloučených oblastí 
(např.  Duha  Zámeček,  Duha 
Vega,  Duha  Orion,  Duha 
Paprsek,  Duha  Jasmín,  Duha 
Tangram).

Jednodenní  a  víkendové  akce 
(včetně prodloužených víkendů) 
jsou  oblíbeným  zpestřením  v 
průběhu celoroční  práce dužin, 
v přírodě a na horách se konají 
tyto  akce  nejčastěji  v 
podzimních a jarních měsících, 

v  zimním  období  jsou  více 
navštěvována městská prostře-
dí, haly, tělocvičny

V  roce  2008  uspořádaly 
základní články Duhy celkem 
767  akcí,  z  toho  407 
jednodenních  a  360 
vícedenních.  Jednodenních 
akcí  se  zúčastnilo  celkem 
9602  účastníků  (z  toho  7702 
dětí a mládeže do 26 let).

Zaměření dužin
celoroční a klubová činnost -- letní/zimní tábory -- 

práce s neorganizovanou mládeží  vodáctví -- turistika -- cykloturistika -- 
kulturní akce -- deskové hry -- akce pro veřejnost  rodiny s dětmi -- 

mezinárodní výměny mládeže -- tábory s mezinárodní účastí 
integrace zdravotně/sociálně handicapovaných -- integrace dětských domovů 
-- tábornictví – horolezectví/speleologie -- výtvarná činnost -- sportovní akce-- 

tanec/hudba -- zimní sporty dramatika -- fotografování -- vzdělávání --  
integrace sociálně slabých rodin --  rozvoj osobnosti -- historický šerm -- zpěv 
-- vlastní časopis -- horská kola  --   netradiční sporty -- průzkumné expedice --  

akce na hvězdárně -- podpora dobrovolnictví práva dětí a mládeže --  
nepravidelná činnost -- amatérské divadlo -- městské hry -- fantasy

4.1.2. Dětské tábory
Základní  články  Duhy  uspořádaly  v  roce  2008 
celkem 97 táborů, z nichž jen některé byly z části 
hrazené z dotace MŠMT, ostatní byly hrazeny z 
účastnických poplatků a dalších zdrojů. 

Celkem se  těchto  táborů  účastnilo  3316 dětí  a 
mládeže do 18 let. Počet dnů, ve kterých Duha 
pořádala tábory, byl v uplynulém roce 1129. 

Letní a zimní tábory jsou nejintenzivnější formou 
práce základních článků s dětmi a mládeží. Spek-
trum táborů co do počtu  účastníků,  prostředí  a 
činností  je rozmanité, tak jako samotné základní 
články Duhy. Tábory pořádané Duhou jsou 7 až 
21denní,  s počtem účastníků 5 až 162,  putovní 
pod stany i pobytové u moře. Důležitým kritériem 
pro naše sdružení je bezpečnost  táborů,  což je 

dáno    podmínkou  proškolených  a  pojištěných 
hlavních vedoucích táborů.



4.1.3. Zahraniční akce dužin

V  roce  2008  dužiny  pořádaly  cekkem  11  za-
hraničních akcí.  Zahraniční výjezdy a meziná-
rodní výměny mládeže dužin v roce 2008 byly u 
některých článků Duhy z části  pokryty z dotace 
MŠMT nebo prostřednictvím programů ČNA Mlá-
dež. Členové Duhy se zúčastnili zahraničních vý-
měn především s partnery z Německa, Dánska, 
Rakouska, Belgie, Nizozemí, Švédska a Polska. 
S  tradičními  dlouholetými  partnery  spolupracuje 
Duha i-club, Duha Klub Dlažka, Duha Tangram, 
Duha Iuridica a Duha United, nově se do meziná-
rodních výměn zapojila dužina Duha Velká med-
vědice,  mezi  akce  patřily  i  výjezdy  např.  Duhy 
Vega, Duhy Wings, které svým členům umožnily 
navštívit nová místa.

4.1.4. Duhový den

28. září slaví Duha Duhový den. V roce 2008 se 
uskutečnil  Duhový  den  v  Havířově  a  Českém 
Těšíně, kdy Duha Zámeček pořádala pro dva dny 
plné  her,  při  kterých  hlavními  pořadateli  a 
organizátory  byly  děti  z  dětských  domovů 
dlouhodobě  zapojených  do  činnosti  kolem 
časopisu Zámeček, který dužina vydává.

Duhový den se slavil i ve Svitavách, kde se sešli 
zástupci Duhy Participace s představiteli Rady a 
Předsednictva Národního parlamentu dětí a mlá-
deže  a  pořádali  jarmark  pro  veřejnost,  Duha 

Kopretina  v  Plzni  uspořádala  pro  děti  zábavné 
sportovní odpoledne.

Duha  Zámeček organizovala Duhový den nově v 
Českém Těšíně a také tradičně v sídle své 
organizace v Havířově.

Duhový  den  už  prožíváme  několik  let.  Já  teprve 

druhým rokem a pokaždé mi otevře oči v tom našem 
uspěchaném,  někdy  bolavém,  ale  místy  i  šťastném 
životě.  Pořád  má  totiž  cenu  užívat  si  radost  z 
maličkostí a v tom je asi ta největší skromnost člověka.  
Duhový den má pro nás všechny obrovskou symboliku, 
kterým vedle krásných pocitů dáváme ještě najevo, jak 
by  se měli  všichni  k  lidem,  předně k dětem,  chovat.  
Což de facto plyne z poslání Duhy 

Zámeček, jejíž mateřskou organizací je právě sdružení 
Duha.  Že  vlastně  také  moc  záleží  na  místě,  kde 
organizace  Duha  Zámeček  sídlí  (Havířov).  Pro 
českotěšínská a havířovská děcka jsme připravili dva 
dny plné her, dobrodružství, soutěží s pěknými cenami 
a  hlavně  parádní  zážitky.  Ne  nadarmo  je  naším 
společným heslem: Místo dárků dáváme zážitky. A to 
neplatí jen pro samotné členy Správné pětky, ale i pro 
děti,  které sice žijí  v rodinách, ale jejich osud se tak 
trochu podobá tomu našemu. 

V praxi  se proto snažíme,  mimo jiné,  lidem říkat,  že 
počítače, hodně peněz, Ferrari a bydlení v mrakodrapu 
jsou sice skvělé věci, ale že pouhý zájem o děti, o to,  
co je trápí  a z čeho mají  radost  a jak s nimi rodiče  



dokážou trávit  volný čas,  má pro nás mnohem větší  
váhu! 

Miloš Nguyen, Duha Zámeček

zástupce šéfredaktora časopisu Zámeček

4.1.5.  Zapojení  do  kampaně  Evropa 
mladýma očima

Před  koncem  roku  se  zapojily  tři  dužiny  ve 
čtyřech projektech do kampaně  Evropa mladý-
ma  očima  organizované  MŠMT,  která  před-
cházela předsednictví ČR v EU. Projekt s mezi-
národní  účastí  Dědictví  krále  Karla  IV připravila 
Duha  Tangram,  Zasedání  NPDM  a  Pokecy  u 
stolu o Evropě realizovala Duha Participace a se-
tkání Evropská unie mezi dětmi a mládeží realizá-
tor Duha I-club ve spolupráci s libereckým klubem 
Arabela.

4.1.6.  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.

Recesistický Výstup Na Everest Duhy Gymna-
zion Klub se konal  17. – 18. 5. 2008 v Praze na 
petřínském kopci, který je potřeba zdolat  řádově 
osmdesátkrát,  aby  se  dosáhlo  výšky  Everestu. 
Hlavním cílem účastníků nebylo zvítězit,  ale po-
bavit se, zvlášť pokud se rozhodli na Everest vyjít 
štafetově  v  rámci  expedice,  a  taky  vyzkoušet 
vlastní psychickou a fyzickou odolnost v případě 
sólolezců.  Čtyři  cesty  z  Malé  Strany nahoru na 
Petřín museli vyjít dohromady 87x, aby překonali 
výškový rozdíl z 201 m.n.n na pražském Újezdě 
do  8848  metrů  na  vršku  nejvyšší  hory  světa. 
Celkem museli ujít okolo 125 kilometrů. 

Akce  pro  veřejnost  dále  organizovaly  dužiny 
Duha Vega formou kulturních  akcí,  Duha Parti-
cipace  dalším  ročníkem  Národního  parlamentu 
dětí a mládeže a kulatými stoly a Duha Jasmín, 
Duha VTS a Duha Wings klubovou činností s ne-
organizovanými.

Největší  akcí  byla  Celostátní  vzájemná 
výměna  zkušeností  14.-18.10.2008  (CVVZ), 
kterou  pořádala  Duha  Klub  Dlažka  v  Přerově. 
Akce  se  pravidelně  účastní  zástupci  mnoha 
sdružení dětí a mládeže z celé České republiky.

Další pro veřejnost výraznou akcí byl 7. ročník 
Deskohraní  –  olympiády  mentálních  her  Duhy 
Děsír, kdy koncem září probíhá v Praze jedinečná 
možnost naučit se a vyzkoušet si deskové hry. 

4.1.7. Školicí centra Duhy

Duha měla v roce 2008 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 ve-
doucích táborů, jejichž realizátory jsou duhová školicí centra. Těchto kurzů se účastní kromě vedou-
cích Duhy i další zájemci z jiných sdružení, kteří potřebují proškolení pro pozici hlavního vedoucího 
tábora.

Celkem proškolila školicí centra Duhy v rioce 2008 ve školeních HVT 55 účastníků kurzů z Duhy a 
dalších sdružení dětí a mládeže v ČR.



Duha pořádá rovněž licenční kurzy zdravotníků, outdoorových sportů apod. Při jejich zajišťování Duha 
spolupracuje jak se státními organizacemi, tak s fakultami vysokých škol.  Příprava vedoucích a in-
struktorů organizovaná základními články a školicími centry.

Základní školení instruktorů a praktikantů (15-18 let věku) a mladých vedoucích si zajišťují  dužiny 
vlastními silami, tradičně proběhly Duhové lesní školy (DULŠ).

4.1.8. Táborové základny 

TZ Budišovice

Základna  Duhy  v  Budišovicích 
okr. Opava, je jedinou vklastní zá-
kladnou sdružení Duha. Od roku 
2008 převzala  základnu Myšinec 
Budišovice  správcovská  dužina 
Duha  Zámeček.  Základna  Budi-
šovice  je  využívána  k rekreaci 
dětí. 

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

V  prvním  roce  správcování  se  Duha  Zámeček  pustila  do  úkli-
dových prací na základněa díky aktiovitě správců byla základna 
podpořena  z  dalších  zdrojů.  Nadace  Terezy  Maxové nám 
prostřednictvím  speciálního  fondu  sponzorovaného  společností 
ING věnovala 40.000,- Kč na projekt Hejrupáci aneb Práce není 
legrace.  V rámci  grantu  v roce  2008  proběhly   brigády  pro  děti 
z dětských  domovů,  které  se  podílely  na  obnově  areálu. 
Společnost Kovona System, a.s. nám věnovala úplně nové židle, 
které vylepšily prostředí jídelny. Společnost BARVY TEBAS s.r.o. 
přispěla  k obnově  areálu  sponzorskou  dodávkou barev,  kterými 
děti z domovů natřely doslova celý areál…

TZ Sedliště

Správou této základny, pronajaté formou zápůjčky Duze Magistrá-
tem 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 TZ, zařazenou do sítě Domů přátel přírody, pečuje Duha 
Iuridica. Konala se zde řada akcí včetně letního mezinárodního 
workcampu.  Správcům  objektu  patří  velký  dík  za  úsilí  hodiny 
dobrovolnické práce, které tráví správcováním základny.

4.2. Ústřední kancelář Duhy
Vedoucí Ústřední kanceláře 
duhy byla v roce 2008 Jana 
Šoupalová.

Ekonomkou Duhy byla Hana 
Konopiská.
V roce 2008 na částečný 
úvazek technicko 
administrativního pracovníka 
nastoupil Pedro Henriques.
V rámci  programu Trochu jinak 
pracovali na jednotlivých 
projektech od února 2008 Jitka 
Marelová jako koordinátorka 

workcampů, Marta Školkayová 
od února 2008 jako 
koordináorka projektu Na 
dlouho mimo a koordinátorka 
EVS dobrovolníků (Evropské 
dobrovolné služby), od dubna 
2008 Štěpán Zelinger jako 
koordinátor projektu Tamjdem.
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 ústřední 
kancelář, a měsíčním 
periodikem Duhové listí, které je 
vydáváno z Ústřední kanceláře 
Duhy.

Kancelář  zabývala  především 
řízením  organizace  (finanční 
řízení,  ekonomika, 
předúčtování,  systemizace 



práce s novou účetní  firmou) a 
servisem pro základní články – 
dužiny.  Kancelář  též  vede 
veškerou  příslušnou 
administrativu  (přehledy  plateb, 
statistická  hlášení,  projekty 
dužin, jejich vyúčtování, hlášení 
o táborech apod.) 

Kancelář  v  roce  2008  se 
kancelář podílela na koordinaci 

Duhové  brány,  programů 
Evropské  dobrovolné  služby, 
Dobrovolné  služby,  Participace 
a  NPDM,  Bambiriád,  program 
pro dětské domovy),  připravuje 
podklady pro jednání a  činnost 
orgánů Duhy, vytváří vnější PR 
a  jedná  s partnery,  donory, 
úřady  a  institucemi, 
spolupracuje  s dalšími 
sdruženími  dětí  a  mládeže 

včetně  střešní  organizace 
ČRDM.

V  listopadu  2008  připravila 
Ústřední  kancelář  Duhy  na 
základně  v  Karlštejně   pilotní 
vzdělávací  víkend  pro  mladé 
zájemce z dužin na téma řízení 
a příprava projektů.

5.  Projekty Duhy v     roce 2008  
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.

Web a mailová komunikace 

V roce 2008 byla rozvíjena především členská sekce webu Duhy. Cílem bylo zefektivnění předávání 
informací  mezi dužinami a ústředím Duhy. Poprvé proběhlo statistické hlášení a editace informací  
o dužinách přes webové rozhraní, kdy přes individuální heslo dužiny o sobě uvádějí informace, které 
jsou v určité formě viditelné pro další uživatele. Informace může v určité míře dužina v průběhu roku 
editovat. Tímto procesem postupně dužiny přebírají zodpovědnost za informace a jejich aktualizaci, 
které prezentují na veřejnost. 
Dalším  podobným  počinem bylo  zadávání  projektů  pro  grant  MŠMT  na  webu  Duhy.  Individuální 
přístup pro vyplnění projektu, jeho záměru a rozpočtu umožňoval pružnější práci Ústřední kanceláře 
Duhy  při  kompletaci  celého  projektu  a  duhovým  orgánům náhled  a  srovnání  kvality  jednotlivých 
projektů.  Na  tento  postup  budou  v  dalších  obdobích  navazovat  kroky  –  úprava  rozpočtu  
a vyhodnocení a vyúčtování projektů.

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 sou představovány duhové zahraniční a dobrovolnické programy 

 Workcampy
 Evropská dobrovolná služba
 Tamjdem – dobrovolnické víkendy.

Ústřední orgány Duhy a dužiny navzájem komunikují především elektronicky za pomoci 
moderovaných konferencí (dužiny, Duhovka, Malá Duha). Tato forma pomáhá v rychlém předávání 
informací zástupcům všech základních článků Duhy.

Duhové listí
Duhové listí je vnitřním informačním bulletinem určeným statutárním zástupcům a dalším vedoucím 
základních článků. V roce 2008 vyšlo celkem 10 čísel Duhového listí. Duhové listí nevychází 
o prázdninách, jedno číslo bylo jako speciál věnováno cveloduhové akci Duhová brána.

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.

http://www.trochujinak.cz/
http://www.duha.cz/


Časopis Zámeček v roce 2008 
vycházel jedenáctým rokem 
každý měsíc, kromě letních 
prázdnin.

Projekt časopis Zámeček

Časopis  Zámeček  je  rozesílán 
celkem na 230 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.

Zámeček si  získává  stále větší 
oblibu,  a  to  nejen  mezi  dětmi, 
ale  také  u  vychovatelů  a 
ředitelů,  který  časopis  považují 
za  vhodný  doplněk  výchovné 
práce.

V roce 2008 rozvíjel   Zámeček 
své  nápady  –  přinesl  dětem 
celoroční  soutěž  pro  mladší  a 
starší čtenáře (Labrador a Osa 

zla)  a ve spolupráci s Obecně 
prospěšnou společností  Terezy 
Maxové Moje kariéry a Můj byt - 
celoroční  projekt  na  rozvoj 
dovedností  dětí,  které  budou 
opouštět dětské domovy, a také 
projekt  Adopci  Sri  Lanka,  který 
děti upozornil na to, že na světě 
jsou  jejich  kamarádi  s ještě 
mnohem  složitějším  životem. 
Samozřejmě  nechyběla  vlastní 
tvorba  čtenářů,  dílčí  soutěže  a 
reportáže  z  akcí  dětských 
domovů, např. z akce Nejmilejší 
koncert.
Zámeček  se  dětem  blízkou 
formou  zaměřuje  na  oblasti 
poradenství a prevence.

Dětská redakce
Mezi největší úspěchy Zámečku 
v loňském  roce  patřilo  kvalitní 
fungování  dětské  redakce, 
kterou  vede  Miloš  Nguyen. 
Dětská  redakce  se  pravidelně 
zapojuje  do  strategických 
rozhodnutí  o  jednotlivých 
tématech  nebo  například 
nových  rubrikách  či  grafické 
úpravě časopisu, děti jsou navíc 
velmi  aktivní  při  posílání  zpráv 
z jednotlivých  domovů  a  jejich 
akcí.

5.3 Program Participace
Program Participace je celonárodní program 
umožňující dětem a mládeži volbu spoluúčasti na 
věcech veřejných. Participace vede děti a mládež 
k přijetí odpovědnosti za rozhodování, uvědomění 
si vlastních práv a povinností a jednání 
sledujícímu zlepšení současného stavu při 
vytváření budoucí společnosti. 

Program Participace je nejvýznamnějším 
představitelem aktivní výchovy k občanství 
v České republice. Od roku 1997 působí jako 
koordinační a metodická základna pro české 
participační aktivity. Je partnerem řady místních i 
mezinárodních projektů.

Cílem Programu je učinit z participace běžnou 
součást výchovného procesu, předvést ji jako 
metodu 21. století, která netečné lidi mění 
v aktivní občany.

Činnosti a projekty: 
 realizace projektu Národní parlament dětí a mládeže 
 metodická podpora sítě parlamentů dětí a mládeže v České republice
 projekt Simulované volby – podpora účasti mladých lidí ve volbách
 projekt Pokecy u stolu – diskuse s významnou osobností
 Mezinárodní výměny mládeže na téma participace – předávání zkušenosti
 Internetové stránky o participaci



Národní parlament dětí a mládeže
Národní parlament dětí a mládeže je stěžejním projektem Programu Participace, a to jak z hlediska 
dlouhodobosti (NPDM fungují 11. 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 musí být vysláni krajským, obecním či školním PDM. NPDM je 
nejvyšší struktura Programu Participace, na níž se zástupci dětí a mládeže setkávají a jednají. NPDM 
formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů o všech otázkách týkajících se zájmů a práv dětí a 
mládeže. Zasedání NPDM se konají dvakrát během roku. Výstupem oficiálního zasedání NPDM jsou 
usnesení pro následující roční období fungování PDM, základní prosazované priority participace dětí a 
mládeže, volba rady a předsednictva NPDM. 
PDM působí v několika rovinách:

1. Školní rovina, tj. žákovská a studentská samospráva, školní rada, školní parlament apod.;
2. Městská (obecní) rovina, tj. obecní zastupitelstvo dětí a mládeže, městský parlament, městské 

zastupitelstvo; 
3. Krajská (regionální), tj. krajská rada dětí a mládeže, krajský parlament, krajské zastupitelstvo. 

Setkání rady a předsednictva NPDM
Vrcholnými orgány NPDM jsou Rada NPDM (14 
členů) a Předsednictvo NPDM (28 členů). 
Předsednictvo je skupina zástupců PDM krajů, 
kteří jsou každoročně voleni NPDM a ze svého 
středu volí členy Rady NPDM. Zasedání 
Předsednictva NPDM svolává Rada NPDM 
zpravidla jednou za tři měsíce. Rada NPDM 
společně pracuje během celého roku, svolává 
svá zasedání podle potřeby, aby připravila 
program NPDM, metodiky, formu a obsah NPDM 
– Jednací řád NPDM, Volební řád NPDM. 

Program Participace stejně jako v minulých letech 
vyvíjel svou činnost v oblasti rozvoje vzdělanosti, 

informovanosti a zapojování dětí a mládeže do 
veřejného života. 

V rámci  několika  našich  projektů  měla  mládež 
šanci  zdokonalit  se  v komunikaci,  ve  vedení 
diskusí, umění prosadit svůj názor, získávat nové 
informace,  poznatky,  setkat  se  s řadou 
významných  a  zajímavých  osobností  veřejného 
života  a  získat  mnoho  dalších  zkušeností 
prakticky využitelných v každodenním životě.
Každé  kroky  v rozhodovacím  procesu 
jednotlivých projektů byly pravidelně diskutovány 
a  vyhodnocovány  na  průběžných  schůzkách 
všech  koordinátorů,  vedoucích  programu 
Participace a dobrovolníků.
Program Participace funguje na bázi dobrovolné 
práce koordinátorky a dalších členů týmu, kteří se 
sdružují v základním článku Duha Participace. V 
roce  2008  kromě  každoročního  setkání 
Národního parlamentu dětí a mládeže (21. – 24. 
11.  2008)  proběhla  velká  prezentace  na 
Bambirádě  v Praze,  kde  členové  PDM  nejen 
zajišťovali  expozici na Andělu, ale také malovali 
s dětmi Knihu k dětským právům, což je aktivita, 
kterou  NPDM  informuje  o  Úmluvě  o  právech 
dítěte nejen děti.

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 vytváří 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

Program Workcampy má Duha v oblasti dobrovolné služby akreditovaný Ministerstvem vnitra

Rok  2008  byl  pro  workcampy  v  Duze  velmi  úspěšným rokem.  Oproti  roku  2007  se  zvedl  počet 
dobrovolníků vyslaných na workcampy o dvě třetiny. Z toho polovina byli workcampoví nováčci.  
Podařilo se zorganizovat  velkou řadu propagačních akcí,  které, jak předpokládáme, přinesou další 
nárůst počtu vyslaných dobrovolníků v následujících letech a rozšíření povědomí o dobrovolnictví a 
workcampech mezi mladými lidmi. 

Personální zajištění projektu
V  roce 2008 se na projektu podílela koordinátorka Mgr. Jitka Marelová.

Workcampy v roce 2008 a srovnání s předchozími obdobími 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Přijato - zúčastnilo se 7 25 28 40 73 53 105 92 157

Přijato - zrušilo účast 2 5 5 9 19 15  16 12 12

Nepřijato 10 6 4 19 14 20  40 23 63

Zájemci nezaplatili zálohu 0 0 0 0 0 9    8 18 36

Celkový počet zájemců 19 36 50 68 106 97 169 145 269

Navštívené země
V roce  2008  odjelo  celkem  157  lidí  do  28 
(převážně evropských) zemí. Porovnat destinace 
roku 2008 s minulým rokem lze v tabulce níže.

Oproti  předchozím  letům  se  dobrovolníci  více 
“rozprostřeli”  po  evropském  kontinentě.  Odliv 
zájemců  z  Německa  pravděpodobně  přinesl 
dobrovolníky  zemím  jako  je  Srbsko,  Estonsko, 
Ukrajina,  Turecko,  Nizozemí,  které  v  minulých 
letech nebyly pro české dobrovolníky tak typické. 
Naopak jsme zaznamenali  úbytek těch, kteří  se 
rozhodli cestovat do vzdálených zemí v Asii a na 
africkém kontinentě. 
Nárůst účastníků v Česku se dá vysvětlit tím, že i 
mladší ročníky (tj. od 16 let) mají zájem i odvahu 
jezdit na mezinárodní workcamp.

Chuť  poznávat  cizí  země  a  přitom   pomáhat 
společnosti umožňují i dostupnější ceny letenek. 
Zdá se, že roste počet těch mladých lidí, kteří vidí 
v běžném cestování  za poznáním zemí a v tom 
„dobrovolnickém“  rozdíl.  Dobrovolník  na 
workcampu  má  příležitost  být  v  prostředí  pro 
danou kulturu  typickém,  bez příkras  pro  turisty. 
Má  možnost  mluvit  s  místními  lidmi,  vidět,  čím 
žijí, z čeho se radují a jaké problémy řeší. To mu 
přinese  mnohem  více  informaci  o  mentalitě 
daného národa než nejlepší turistický průvodce. 

Každý rok pořádáme pro dobrovolníky, kteří 
vyjíždějí na workcamp ten rok poprvé, 
předodjezdové školení. Na něm se dobrovolníci 
seznámí se sdružením Duha, jakožto svou 
vysílající organizací a s organizací SCI, jakožto 
zastřešující organizací pro workcampy na celém 
světě. Na školení se snažíme dobrovolníky 
seznámit s filosofií workcampu a dobrovolnictví, s 
jejich právy a povinnostmi účastníků workcampu. 



Předodjezdová  školení  proběhla  pětkrát  
v  termínech  16.5.,  29.5.,  13.6,  25.6.  a  26.6. 
Celkem se ho zúčastnilo 86 dobrovolníků (téměř 
dvakrát více než minulý rok). 

Školení  organizačně  zajišťovaly  Marta 
Školkayová, Jitka Marelová a Béliza Mendés. 

 

 V roce 2008 byl kladen velký důraz na  propagaci 
projektu dobrovolné  služby.  Vedle  práce  na 
vyřizování přihlášek a organizace předodjezdových 
školení  představovala  propagace  nejdůležitější 
náplň  práce koordinátorky.  Projekt  workcampy byl 
propagován těmito formami:

 Přednášky na školách. 
 Veletrh neziskovek (NGO Market).
 Prezentace  na  akcích  pro  studenty  

o možnostech zahraničních pobytů
 Letáky. 
 Webové stránky (www.trochujinak.cz). 
 Tisk (Dnes, Metro)
 Informování  emailem,  databáze  účastníků 

předchozích ročníků. 

Fotosoutěž. 
Tradiční soutěž k vyhodnocení nejlepších fotek 
workcampů byla vyhlášená od začátku sezóny 
2008, vyhodnocení proběhlo 7.11.2008 v Praze za 
účasti ohodnocených finalistů a dalších účastníků 
workcampů.Nejlepší fotky jsou vystavené na 
stránkách projektu: 
http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/fotosoutez-
2008/ 

5.4.2. Tamjdem
Duze byla dne 10. března 2008 
udělena akreditace 
Ministerstva vnitra pro tento 
projekt v oblasti dobrovolné 
služby. 
Koordinátorem a autorem 
projektu Tamjdem byl Štěpán 
Zelinger.

Prostřednictvím programu 
Tamjdem mohou zájemci každý 
měsíc vyrazit pomoci některé z 
českých neziskových 
organizací. Akce probíhají celý 
víkend a účastní se jich kolem 
15 lidí. Kromě hostitelské 
organizace tady účastníci 
navazují nové kontakty 

Vysvětlivky:
SCI
Nature freunde
Významný pokles oproti 2007
Významný nárůst oproti 2008
Neevropské země

Země Přijatých 2007 Přijatých 2008
Belgie 8 8
Bulharsko 2 2
Česká republika 6 12
Chorvatsko - 1
Estonsko - 6
Finsko 4 8
Francie 3 9
Irsko 3 6
Island 5 9
Itálie 6 7
Japonsko 1 -
Maďarsko - 2
Maroko 2 -
Moldávie 1 -
Německo 30 17
Nepál 1 -
Nizozemí - 4
Polsko - 2
Portugalsko - 19
Rakousko 1 3

- 4
Řecko - 2
Rusko - 1
Slovensko 1 2
Slovinsko - 1
Španělsko 4 6
Srbsko - 2
Švédsko 3 5
Švýcarsko 2 1
Sýrie - 3
Tanzánie 1 -
Turecko - 4
Ukrajina - 5
Velká Británie 8 6
Celkem zemí 20 28

Rakousko - 
Nature Freunde

http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/fotosoutez-2008/
http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/fotosoutez-2008/
http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/fotosoutez-2008/


a poznávají lidi podobného 
smýšlení.
Dobrovolníci se seznámili 
sorganizacemi, jejich náplní je: 
zážitková pedagogika, osobní 
rozvoj, záchrana kulturního 
dědictví, práce s mládežív 
nízkoprahových zařízeních, 
enviromentální výchova, 
integrace menšinv klubu v 
Matiční uliciv Ústí nad Labem, 
genderová diskriminace 
nízkoprahový klub pro mládež, 
bezdomovectví, alternativní 
kultura, integrace 
znevýhodněné mládeže,
integrace osob s mentálním 
postižením, práce s mládeží.

Partnerskými organizacemi 
Tamjdemů a zároveň příjemci 
dobrovolnické práce byla 
sdružení: DoNitra, středisko 
Sever, DDM Kamarád, YEE - 
Toulcův dvůr, Nový svět / 
Člověk v tísni, Nesehnutí, 
Jahoda / Džagoda, Ježek a 
Čížek, Unijazz, Duha Zámeček, 
Villa Vallila a Duha Iuridica.

Účastníci se vesměs navzájem 
neznali, Tamjdem tvořli je jak 

čeští, tak zahraniční 
dobrovolníci (kteří jsou 
dlouhodobě v ČR). Zahraniční 
přesah díky tomu dobrovolnictví 
neztrácí, přestože se nejedná o 
výjezdy mimo republiku. Pro ty, 
kteří se teprve rozhodují, zda 
vůbec na akci typu workcampu 
vyrazit, je to možnost 
"ochutnávky" mezinárodní 
atmosféry v malém, pro ty, kteří 
se odněkud vrátili naopak 

pokračování dobrovolnictví v 
domácí realitě.

Díky konkrétní zkušenosti 
dobrovolníci většinou poznávají, 
že někomu pomáhat není 
trapas.

Na víkendech se společně 
pracuje, ale nejen to. 
Prostřednictvím přednášek a 
praktických dílen se snažíme 
dát dobrovolníkům šanci 
posoudit, zda právě hostitelská 
organizace by pro ně byla tou 
pravou oblastí, které by se rádi 
více věnovali. Zkusí si tak třeba 
namlít mouku jako ve 
středověku nebo vyzkouší 
divadelní workshop.

Informační a propagační materiály Tamjdem

Od dubna 2008 bylo vytvořeno 
několik pracovních a 
propagačních materiálů, které 
napomohou dalšímu rozvoji 
projektu Tamjdem.
Dále byly vytvořeny dva tištěné 
propagační materiály: 
pohlednice a leták. Tyto 
materiály budou spolu s 
průvodním dopisem zasílány do 
všech českých středních škol a 
domů dětí a mládeže mezi 
prosincem 2008 a dubnem 
2009.

K jednomu z Tamjdemů 
(Tamjdem XVI na Parukářce) 
byl vytvořen a předem 
distribuován zvláštní letáček.

Byl také vytvořen webový 
banner k umístění na webových 
stránkách partnerských 
organizací a serverů 
nabízejících programy pro 
mládež.

K propagaci byla také výrazně 
používána webová služba 
Facebook, jejíž prostřednictvím 
byly uveřejňovány fotografie, 
videa a pozvánky na 
nadcházející akce.

5.4.3. Na dlouho mimo
Program Na dlouho mimo se 
skládá ze dvou částí, odjezdové 

(outcoming) a příjezdové 
(incoming).
Koordinátorkou projektů v roce 
2008 byla Marta Školkayová
Během  roku  2008  odjelo 
celkem  v  rámci  programu 
EVS  do  zahraničí  celkem  10 
dobrovolníků.

5 na dlouhodobou dobrovolnou 
službu ( do Finska, Španělska, 
Běloruska, Dánska a Německa),

5 na krátkodobou dobrovolnou 
službu (2x do Rumunska, 3x do 
Bulharska).
Dále byla akceptovaná 1 žádost 
pro projekt začínající v 2009 do 
Itálie.

K  1.1.2008 měla  Duha na 
zahraničních  projektech 
celkem 2 dobrovolníky:
K 31.12. 2008 byly v zahraničí 3 
dobrovolnice.



Duha  v roce  2008  hostila  3 
EVS  dobrovolníky  (z 
Portugalska,  Lucemburska  a 
Polska).

V roce   2008  byly  podány  a 
schváleny  2  projekty  na 
hostování 2 dlouhodobých EVS 
dobrovolníků  z  Rumunska  a 
Francie.

1.  11.  2008  začala  Duha 
připravovat  projekt  DoDuhy 

2009, který bude navazovat  na 
velmi  úspěšný  projekt  z  roku 
2007.

Za projekt Doduhy  obdržela v 
únoru  2008  autorka  projektu 
Alena  Čápová  cenu 
dobrovolníků  Křesadlo  2007, 
byla  oceněna  Duhovou 
štafetou  2008  a  projekt 
Doduhy  byl  nominován  jako 
jedniný český projekt Projekt 
Českou národní agenturou na 
European  Youth  Week 
Evropské  komise,  pro 
ocenění  programů  Mládež 
v akci s interkulturní dimenzí.

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. 

Naturfreunde Internationale (NFI, Mezinárodní přátelé přírody)

- viceprezident NFI:   RNDr. Miroslav Prokeš, do září 2008

International Youth Naturefriends (IYNF, Mezinárodní mladí přátelé přírody)

- viceprezidentka:   Bc. Alena Čápová, do února 2008

- delegace Valného shromáždění a Kongresu IYNF 2008 (v Belgii a ČR) – Jana Šoupalová, Hynek 
Pečinka,  Monika  Novosádová,  Lukáš  Filip,  Marta  Školkayová,  Jana  Doudová,  Hana  Konopiská, 
Štěpánka Štraitová

Service Civil International (SCI):
- delegát:   Jitka Marelová

Přátelé přírody ČR:
- prezident RNDr. Miroslav Prokeš

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
- delegáti Valného shromáždění:  Mgr. Petr Páta, Ph.D., Hana Konopiská, Jana Šoupalová
- pracovní skupina pro Stanovy:   Mgr. Ondřej Pohanka

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 2008. Ministerstvu patří též uznání za finanční podporu úrazového 
pojištění dětí a vedoucích: i v roce 2008 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 březnu 2008 nově získali status akreditované organizace pro projekt 
Tamjdem, který je platný na tři roky a opravňuje nás podávat finanční žádosti o grant na MV 
(konkrétně na Odboru prevence kriminality-dobrovolnictví). Obdobně má Duha akreditovaný projekt 
workcampy.

7. Poděkování podporovatelům
Činnost Duhy či jejích základních článků podpořili v roce 2008:

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;
Nadace OKD – finanční podpora.

8. Hospodářská zpráva
Duha hospodařila v roce 2008 takto (zaokrouhleno na tisíce):

náklady roku 2008 celkem 7 315 000,00 Kč
výnosy roku 2008 celkem 7 572 000,00 Kč
hospodářský výsledek roku 2008    257 000,00 Kč
 
(zdroj: Výkaz zisku a ztráty, řádek 43, 81, 82)

Můžeme konstatovat, že Duha vykazuje za rok 2008 zisk ve výši 257 000,00 Kč.
Výkaz zisků a ztrát a rozvaha následují.










