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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 
 
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.  
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Činnost orgánů Duhy v roce 2012   
 
3.1 Velká Duha 
 
Velká Duha byla v roce 2012 svolána 2x. 
 
25. zasedání Velké Duhy se konalo dne 31. 3. 2012 ve Žďáru nad Sázavou. 
Dužiny mají možnost vyslat na VD dva delegáty. V souladu s principy 
participace byl věk jednoho z delegátů za každou dužinu omezen hranicí 30 
let.  
 
Delegáti schválili změnu stanov, zprávu o hospodaření za rok 2010, byly jim předneseny zprávy o 
činnosti Duhovky, Malé Duhy a kanceláře Duhy.  
Delegáti byli seznámeni s rezignací: 
Mgr. Marty Školkayové na funkci prezidentky Duhy k 30. 3. 2012  
Mgr. Jana Krátkého jako člena Duhovky ke dni 29. 3. 2012 
Ivany Sobolové na funkci starostky Malé Duhy 
Jany Votavové a RNDr. Miroslava Prokeše na funkci člena Duhovky ke dni 31. 3. 2012 
 
Do orgánů Duhy byli zvoleni: 
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. do funkce prezidenta Duhy 
Ing. Radek Zlesák, Ing. Radan Kukal, Mgr. Martina Václavovičová do funkce člena Duhovky 
Stanislavu Kantorovou do funkce starostky Malé Duhy 
Ivanu Sobolovou a Ing. Helenu Raškovou do funkce člena Malé Duhy 
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26. zasedání Velké Duhy se konalo ve dnech 24. a 25. 11. 2012 v Praze. 
Delegáti schválili změnu stanov. Vzali na vědomí odstoupení všech členů Duhovky a Malé Duhy. 
 
Do orgánů Duhy byli zvoleni: 
doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. do funkce prezidenta Duhy 
Ing. Radan Kukal do funkce viceprezidenta Duhy 
Mgr. Martina Václavovičová, Ing. Radek Zlesák, Jakub Těšínský do funkce člena Duhovky 
Ing. Helena Hardynová do funkce starostky Malé Duhy 
Ivana Sobolová, Mgr. Jana Šoupalová, Bc. Jana Vašendová do funkce člena Malé Duhy  
 
 
 
 

 
3.1.1. Duhová ocenění 
 
Před jednáním Velké Duhy byla předána četná ocenění, poděkování a vyjádření obdivu k vykonané 
práci v Duze. 
 
Duhová štafeta 
Duha pokračuje v tradici, kdy si duhoví lidé navzájem předávají štafetu jako symbol ocenění 
dobrovolnické práce v Duze. Štafeta běží Duhou v pěti směrech. Členové Duhy se vzájemně 
povzbudí k dalším aktivitám a radují se z duhových úspěchů. Držitelé štafet z předešlého roku 
předávají Duhovou štafetu dalším členům sdružení, které sami obdivují za jejich přínos pro 
sdružení. Koordinaci tohoto ocenění zajišťovala Ústřední kancelář Duhy. 
 
Poutník za Duhou je vyjádřením úcty a poděkovaní zasloužilým členům. Poutníkem za Duhou je 
člověk, který mnoho zažil a svým příkladem inspiruje i ostatní. Tuto cenu předává Duhovka. 
 
 
Duhovou štafetu v roce 2012 přebírali: 
1. Petr „Big“ Glajc, Duha Alternativní zóna, navrhovatelka Kateřina „Katóba“ Palová, Duha Tuláci 
2. Marie Mertlíková, Duha SVČ, navrhovatel Martin Valent, Duha Hecíři 
3. Klára Zemanová, Duha Děsír, navrhovatel Jakub těšínský, Duha Děsír  
4. Jitka Draská, Duha Kopretina, navrhovatelka Martina Václavovičová, Duha Kopretina 
5. Jana Šoupalová, ÚKD, navrhovatelka Jana Votavová, Duha Participace 
 
Poutník za Duhou 
Čestné uznání Duhy za práci s dětmi mládeží udělila Duhovka v roce 2012 Ludmile Pohankové 
z Duhy Bartoňka.  
 
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 
spravuje 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 
 
Do 31. 3. 2012 pracovala Duhovka ve složení: 

prezidentka Mgr. Marta Školkayová 
člen Duhovky Peter Suja (pověřen funkcí viceprezidenta) 
člen Duhovky Bc. Jan Krátký 
členka Duhovky Jana Votavová 
člen Duhovky RNDr. Miroslav Prokš 

  
 
Od 31. 3. 2012 do zasedání Velké Duhy pracovala Duhovka ve složení: 
 prezident doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. 
 Ing. Radan Kukal (pověřen funkcí viceprezidenta) 
 členka Mgr. Martina Václavovičová 
 člen Ing. Radek Zlesák 
 
Od 24. 11. 2012 pracovala Duhovka ve složení: 

prezident doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.  
Ing. Radan Kukal (pověřen funkcí viceprezidenta) 
členka Mgr. Martina Václavovičová  
člen Ing. Radek Zlesák 
člen Jakub Těšínský  

 
 
 
 
Duhovka, volený orgán Duhy, v roce 2012 jednala jedenáctkrát. Jednání Duhovky se účastnili 
všichni členové. Na jednání bývaly přizvány 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.  
Duhovka zvolená v listopadu 2012 se začala aktivně zabývat rozvojem členské základny a 
přípravou na transformaci Duhy v souladu s novelou Občanského zákoníku, platnou od roku 2014. 
 
 
 
3.3 Malá Duha 
 
Do 31. 3. 2012 pracovala Malá Duha ve složení: 

starostka Ivana Sobolová, 
členka Stanislava Kantorová, 
člen Pavel Maráček, 
člen Ondřej Horák, 
člen Martin Valent 
 

Od 31. 3. 2013 pracovala Malá Duha ve složení: 
 starostka Stanislava Kantorová 
 členka Ivana Sobolová 
 členka Ing. Helena Rašková 
 člen Pavel Maráček 
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Od 24. 11. 2012 pracovala Malá Duha ve složení: 
 starostka Ing. Helena Hardynová 
 členka Ivana Sobolová 
 členka Mgr. Jana Šoupalová 
 členka Bc. Jana Vašendová 

 
 
Malá Duha jako kontrolní strategický orgán se schází nepravidelně. V roce 2012 se členové Malé 
Duhy zabývali kontrolou účetnictví vybraných dužin. 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.  
 

 
 
 
 
 
4. Činnost organizačních jednotek Duhy v roce 2012 
 
4.1. Organizační jednotky Duhy (dužiny) 
Základní členskou složkou Duhy je dužina. Nejmenší počet členů dužiny je pět (v souladu 
s duhovými stanovami). V Duze pracují s dětmi a mládeží především dužiny velikosti několika 
desítek členů (počet takových dužin je přes padesát).  
Počet členů Duhy do 26 let tvoří 78% členské základny. Počet členů nad 26 let je zastoupen 22% 
členské základny. (Data čerpáme ze statistického hlášení Duhy v roce 2012). 
 
2012 - rozložení věkových skupin
 
mladší 15 let 
42% 
 
15 až 18 let 
14% 
 
19 až 26 let 
22% 
 
starší 26 let 
22% 
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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 

 
 
 
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. Většiny organizačních 
jednotek Duhy pracují s dětmi věku základní školy. Některé dužiny pracují s mládeží středních, 
vyšších odborných či vysokých škol. Jsou dužiny, které obsáhnou všechny věkové kategorie.  
Schůzky se konají v klubovnách, kterou mají dužiny ve vlastnictví nebo pronájmu od škol, obcí či 
soukromých zdrojů. Aktivity během schůzek jsou zaměřeny především formou her na všestranný 
rozvoj dětí, získávání praktických i sociálních dovedností, rozvoj jejich osobností, duševního i 
fyzického potenciálu a sounáležitosti s vrstevnickou skupinou. 
 
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 60% 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 jevů ve společnosti. 
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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 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. 
 
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.). Dotace je využívaná na úhradu nájmů a energií za 
klubovny, materiál na drobné opravy a údržbu kluboven, nákup materiálu na samotnou činnost při 
schůzkách (papírenské, sportovní a výtvarné potřeby a hry). 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.2. Dětské tábory 
Organizační jednotky Duhy uspořádaly z dotací MŠMT v roce 2012 celkem 97 táborů.  
Celkem se táborů účastnilo 3479 účastníků, z toho 2584 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.  
 
Tábory jsou počtem účastníků, prostředí a činností velmi rozmanité, stejně jako samotné základní 
články Duhy. Počet táborů, 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 2012 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 
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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 2012 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 2012, jsou Duha Arabela (dvě výměny), Duha  
Tangram, Duha Kopretina, Duha Velká Medvědice a Duha Zámeček.  
 
Mezinárodní výměna Duhy Zámeček proběhla pod záštitou ředitele odboru pro mládež MŠMT. 
V létě 2012 přijely ukrajinské děti z dětského domova do ČR. Strávili dva týdny na táborové 
základně Myšinec spolu s dětmi z dětských domovů českých. 
 
 

 
 
 
 
 
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 každoročně pořádá Duha Gymnazion byla v roce 2012 sedmým ročníkem. 
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. Dále Duha Arabela, Duha Klub Dlažka, Duha Klub Rodinka, Duha 
Kopretina a Duha Wings. Tyto dužiny provozují klubovou činností s neorganizovanými. Na aktivity 
pro neorganizované děti se speciálními potřebami se zaměřují dužiny Jasmín a Vega. Pestrou 
nabídku roku 2012 doplňovali aktivity Duhy Orion, Duhy United a Duhy Modrá Střelka. 
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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 po dvanácté uspořádala Deskohraní – olympiádu mentálních her Duhy Děsír v Praze, 
která je jedinečnou možností naučit se a vyzkoušet si všemožné deskové hry, zahrát si je pro radost 
nebo jako turnaj, který zaštiťují herní asociace. 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 v roce 2012 činnost 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, 
které proběhly před letními prázdninami 2012. Proškolení účastníci byli jak z Duhy, tak z jiných 
sdružení pracujících s dětmi a mládeží.  Celkem bylo v roce 2012 proškoleno 49 nových hlavních 
vedoucích táborů.   
 
 

 
 
4.1.6. Táborové základny Duhy 
 
TZ Budišovice 
 
Základna Duhy v Budišovicích (okr. Opava) je jedinou vlastní základnou sdružení Duha. V roce 
2012 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 2012 díky investiční dotaci MŠMT došlo 
k rekonstrukci střechy výměnou ploché za sedlovou a zateplení stropů izolantem.  

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. 
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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 stanů s podsadou.  

Investicí MŠMT Duha zvelebila tuto základnu, když proběhla rekonstrukce střešních krytin a 
opravy střech na třech budovách táborové základny. 
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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 2012 se 
zapojilo do organizační přípravy regionálních akcí, zejména realizace Regionální výměny 
zkušeností vedoucích dětských oddílů (RVVZ) a krajské Bambiriády v Náchodě. Statutárním 
orgánem 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
 
Do prosince 2012 byla vedoucí Ústřední kanceláře Duhy Mgr. Jana Šoupalová. Od prosince 
nastoupila na tuto pozici Stanislava Kantorová. 
Ekonomkou Duhy byla do srpna 2012 Hana Konopiská.  
Od září 2012 byl ekonomem Duhy Ing. Tomáš Adámek. 
 
Na částečný úvazek technickoadministrativního pracovníka pracovala Bc. Markéta Votavová, která 
také koordinovala dobrovolnický víkendový projekt Tamjdem.  
Bc. Jana Doudová pracovala jako koordinátorka projektu Na dlouho mimo a koordinátorka EVS 
dobrovolníků (Evropské dobrovolné služby). 
Vedení účetnictví pokračovalo externí spoluprací s firmou Prodimo. 
Pozici externího IT a webmastera zajišťoval Ing. Stanislav Vítek, Ph. D.  
Odbornou garantkou neformálního vzdělávání a vzdělávacích programů v rámci veřejných zakázek 
Klíče pro život byla Bc. Monika Novosádová. 
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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.  
 
Kancelář se zabývala především řízením organizace (finanční řízení, ekonomika, organizace a 
správa) a servisem pro dužiny. Kancelář také 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, Participace a NPDM, Bambiriáda). Servisně podporovala v roce 
2012 činnost orgánů Duhy, vytvářela vnější PR a jednala s partnery, úřady a institucemi a svými 
mezinárodními a národními střechami (IYNF a ČRDM). 
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5.  Projekty Duhy v roce 2012 
 
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. 
 
 
 
Duhová brána 

Během víkendu 30. 3. -1. 4. 2012 se v 3. ZŠ ul. Komenského ve Žďáru nad Sázavou setkalo přes 
sto třicet členů Duhy z čtyřiadvaceti dužin, aby se spolu vzdělávali, diskutovali, seznamovali, hráli 
hry a sportovali a hlavně si užili vstřícné společenství podobně naladěných lidí. Dobrá nálada 
a radost ze společných hodnot vyzařovala z  účastníků i  organizátorského týmu (Duha Alternativní 
zóna, Duha Jasmín, ÚKD). Duhová brána 2012 s mottem „Harmonický rozvoj osobnosti v  Duze“ 
inspirovala a naplňovala poslání sdružení. 

 

Jít k duhu 

Od 1. 1. 2012 do konce roku 2014 probíhá v Duze projekt Jít k duhu. Projekt Duhy je klíčovou 
aktivitou, jednou šestinou, společného projektu čtyř spolků (A-TOM, Liga lesní moudrosti, YMCA 
v ČR a Duha). Projekt Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti – odpovědnost za sebe sama i za 
druhé skrze prostředí neformální výchovy (CZ.1.07/1.2.00/27.0056) je realizován v rámci OP VK. 

Pro klíčovou aktivitu Duhy – Jít k duhu – jsme sestavili lektorský tým, který proškolil vedoucí 
dužin během třetího víkendu v září. Největší propagaci projektu Jít k duhu pro dužiny jsme podnikli 
na vzdělávací akci pro všechny vedoucí sdružení Duha, Duhové bráně ve Žďáru nad Sázavou (30. 
3. - 1. 4. 2012), kde proběhla motivační část s praktickou ukázkou geocachingu. O zapojení do 
klíčové aktivity projevili zájem jak vedoucí dužin, kteří již s geocachingem zkušenost mají, tak 
úplní nováčci.  

Dužiny aktivně zapojené do projektu Jít k duhu – Duha SVČ, Duha Kluci od Rysí řeky, Duha 
Kopretina, Duha Wings, Duha Modrá Střelka, Duha Klubáci, Duha Maják, Duha Husot, Duha Rysi, 
Duha KSKD, Duha Světlov, Duha Alternativní zóna.  

 

Bambiriáda 2012 – dužiny:  Duha Křišťál v Zábřehu na Moravě, Duha KSKD v Chebu, Duha 
Tangram, Duha Děsír a Duha Participace v Praze, Duha Bartoňka v Náchodě:  se aktivně zasadily o 
propagaci Duhy.  
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Komunikační toky ve sdružení 
V roce 2012 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. Dužiny podávají již pravidelně elektronické statistické hlášení. Všechna 
kola projektů dužin byla podávána 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. Dalšími webovými stránkami ústředí jsou  
www.trochujinak.cz, což je název programu pro dobrovolnické projekty programu Trochujinak.  
 
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. 
 
Další webové stránky Duhy jsou: www.workcampy.cz, www.participace.cz, www.npdm.cz 
www.zamecek.net, www.mysinec.net, www.ourspace.cz 

 
 
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 zajišťujeme pro tyto děti svobodný přístup k informacím z "jejich světa", 
který je stále v mnoha domovech omezený. Snažíme se tím zabezpečit některá ze základních 
dětských práv, především právo na informace a možnost vyjádření vlastního názoru. 
V roce 2012 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. 
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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, my se snažíme, aby k tomu přidaly i kus profesionality. Z dětských redaktorů nám 
navíc už začínají vyrůstat talentovaní adepti žurnalistiky, kteří se dále vzdělávají a uchycují v 
komerčních novinách. Například šéf dětské redakce Gracián Svačina (aktuálně chovanec DD 
Jemnice) 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 nám 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 bylo 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. 
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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 musí 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 pro 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.  
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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 2012 aktivním vedením projektů opět Ústřední 
kancelář Duhy vyslala vysoké počty dobrovolníků účastnících se projektů Tamjdem a Workcampy.  
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.  
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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.  
 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) 
Delegáti Valného shromáždění:  Marta Školkayová. Jana Votavová, Jana Šouplaová, Petr Páta. 
 
 
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 modul 
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, Petra Novosádová a Markéta Votavová, 
projekt vedla Jana Šoupalová. 
V roce 2012 byl projekt Klíče pro život v Duze ukončen. 
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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 2011 – 2015.  
 
Duha získala akreditaci vzdělávání hlavních vedoucích dětských táborů pro rok 2012. Ministerstvu 
patří též poděkování a uznání za finanční podporu úrazového pojištění dětí a vedoucích: rovněž 
v roce 2012 uhradila pojistku za všechny členy Duhy do 26 let.  
 
Od Ministerstva vnitra jsme v roce 2012 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. 
 
 
 
 
 
7. Poděkování partnerům a podporovatelům 
 
Činnost Duhy a jejích organizačních jednotek podpořili v roce 2012: 
 

 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 
 ESF – finanční podpora 
 NIDM – veřejná zakázka Klíče pro život 
 ČRDM – pojištění, právní a informační podpora 
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8. Hospodářská zpráva 
 
 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
 
 


