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1. Duha, její poslání a charakter
Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi,
je registrovaným občanským sdružením od roku 1990.
Duha je organizace otevřená pro všechny lidi bez ohledu na věk, rasu,
vyznání, barvu pleti, vzdělání, sociální původ. 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. Duha vytváří a realizuje volnočasové a
preventivní programy pro děti a mladé lidi s možností aktivního zapojení všech generačních skupin.
Své poslání Duha uskutečňuje pořádáním akcí, jako jsou tábory všech typů, jednodenní, víkendové
a další akce, kurzy, různé sociální, vzdělávací, kulturní, recesní, sportovní, turistické, ekologické a
jiné programy v České republice a v zahraničí. Vytváří materiální, finanční, prostorové a další
podmínky pro práci s dětmi a mládeží. Aktivně se zasazuje o dodržování lidských práv a participaci
dětí a mládeže na životě společnosti.
Činnost Duhy je zaměřena nejen na její členy, ale i na širokou veřejnost. Prostředkem
k uskutečňování poslání Duhy je metodická, školicí, konzultační, informační, publikační činnost.

2. Struktura organizace
Stanovy Duhy jsou platné od 26. 11. 2016.
Orgány Duhy jsou Velká Duha, Duhovka a Malá Duha a prezident.
Statutárním orgánem Duhy je prezident.
Vrcholným orgánem Duhy je Velká Duha, která je shromážděním delegátů všech dužin.
Duhovka je nejvyšším orgánem Duhy v době mezi zasedáními Velké Duhy. 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. Je tvořena starostou a nejvýše šesti dalšími členy.
Duha zřizuje Ústřední kancelář Duhy, která je tvořena výkonnými pracovníky a dobrovolníky. Ti plní
úkoly týkající se činnosti Duhy, jejích programů, organizačních jednotek a členů. Kancelář zajišťuje
chod organizace, zpracování a vyúčtování projektů, administrativní činnost, metodický, konzultační,
informační servis dužinám. Vytváří nové programy, projekty, podporuje jejich rozvoj, stará se 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 organizace, vysílají svého
reprezentanta na jednání Velké Duhy, navrhují své zástupce
v orgánech Duhy, zpracovávají projekty do grantových programů.

3. Statistické údaje
Členská základna
Počet aktivních dužin: 66
Členská základna 2021:

počet členů organizace celkem
z toho do 15 let
od 16 do 18 let
od 19 do 26 let
nad 26 let

3 548
1 642
364
842
700

Počty zapojených do jednotlivých aktivit
Celkový počet všech osob: dětí, mládeže, dobrovolníků, vedoucích, instruktorů a dalších osob,
které se zapojily do akcí Duhy jako účastníci nebo organizátoři je 32 365. Vyplývá to ze statistik a
odevzdaných údajů v průběhu roku 2021 do Ústřední kanceláře Duhy.
Jednodenní akce (cyklistika, vodáctví, turistika, sportovní akce, pobyt v přírodě, geocaching – Jít
k duhu, deskové hry, dobrovolnictví – 72 hodin, Ukliďme Česko, výtvarné aktivity, kulturní akce)
děti a mládež 6 – 26let:
5 746
vedoucí, dobrovolníci
972
Víkendové a vícedenní akce
děti a mládež 6 – 26let:
vedoucí, dobrovolníci

6 152
1 015

děti a mládež 6 – 26let:
vedoucí, dobrovolníci

9 481
1 935

Tábory (jarní, letní)

Vzdělávací akce

počet proškolených v různých oblastech

448

Akce pro veřejnost (Deskohraní, dětské hry, dětské dny, festivaly, akce pro školy, pochod
Václavice – Havlovice)
3 449
Časopis Zámeček – děti a mládež z dětských domovů, vychovatelé a ostatní pracovníci dětských
domovů, odborná veřejnost
4 000
Jít k duhu

děti a mládež 6 – 26let:
vedoucí, dobrovolníci

235
41

Počet táborů konaných v rámci Duhy:

86

Počet táborů, na které dužiny čerpaly dotaci MŠMT:

43

4. Činnost orgánů Duhy v roce 2021

Velká Duha
Zasedání nejvyššího orgánu Duhy, 34. Velká Duhy, proběhlo v Praze dne 6. listopadu 2021.
Delegáti ocenili, že po nucené době, kdy se nemohli osobně sejít, měli možnost sdílet své
zkušenosti, zážitky a nově nabyté zkušenosti.

Duhovka

V roce 2021 zasedala Duhovka 4x. Během celého roku pracovala Duhovka v souladu se svým
programem, plnila a naplňovala stanovené dílčí a strategické cíle organizace. Aktivně se podílela na
celoduhovém dění. Zabývala se rozvojem členské základny a dalším směřováním Duhy.
V roce 2021 pracovala Duhovka ve složení:
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - prezident
Ing. Radan Kukal – viceprezident
Bc. Stanislava Kantorová – členka Duhovky
Ing. Václav Ort – člen Duhovky
Lukáš Kotlár – člen Duhovky

Malá Duha

Malá Duha se jako kontrolní strategický orgán schází nepravidelně. Byla nápomocna při řešení
vnitřních záležitostí dužin. Pověření členové Malé Duhy během letních měsíců podnikli metodické
návštěvy letních táborů Duhy s kontrolou dodržování zákonných povinností provozovatelů táborů,
hygienických, technických i právních náležitosti s tím spojených.
V roce 2021 pracovala Malá Duha ve složení:
Ing. Martin Köhler – starosta
Bc. Renata Nováková – členka Malé Duhy
Václav Srb – člen Malé Duhy
Martin Valent – člen Malé Duhy
Petr Vaníček – člen Malé Duhy

5. Činnost Duhy v roce 2021
Organizační jednotky Duhy – dužiny
Pravidelná činnost dětí a mládeže
Cílovou skupinu pravidelné činnosti jsou děti a mládež od 6 do 26 let.
Schůzky se konají v klubovnách, kterou mají dužiny ve vlastnictví nebo pronájmu od škol, obcí či
soukromých zdrojů. Aktivity během schůzek jsou vedeny neformálním vzděláváním, které je
zaměřeno na všestranný rozvoj dětí, získávání praktických i sociálních dovedností, rozvoj jejich
osobností, duševního i fyzického potenciálu a sounáležitosti s vrstevnickou skupinou. Důraz je
kladen na dlouhodobou kontinuální a pravidelnou činnost. Pravidelná činnost vede rovněž k
prevenci nežádoucích jevů ve společnosti. Smysluplně trávený volný čas snižuje pravděpodobnost
rizikového chování jako je agresivita, násilí, šikana, záškoláctví a zneužívání návykových látek.
Prioritou zůstávají proškolení vedoucí.
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
Dužiny do svých programů začleňují děti a mládež, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Jsou
fyzicky, mentálně, smyslově či sociálně znevýhodněné. Dužiny, které s těmito dětmi a mládeží
pracují, jsou vždy integrované skupiny. Cílem 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, jsou např. Duha Jasmín, Duha Klub Rodinka, Duha
Tangram, Duha Zámeček, Duha Zelený vítr.
Dětské tábory, akce
Tábory jsou počtem účastníků, prostředím a činností velmi rozmanité, stejně
jako samotné dužiny. Typy táborů jsou různé, mohou být tradiční ve stanech
s podsadou, nebo v horských chatách, putovní či pobytové. Důležitým
kritériem pro naši organizaci je bezpečnost táborů, což je dáno podmínkou
proškolených a pojištěných vedoucích táborů. Hlavní vedoucí letních
dětských táborů prošli certifikovaným školením HVT a jsou způsobilí tuto
funkci vykonávat.
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 podzimním období a jarních měsících. V zimním období jsou více navštěvována městská
prostředí, haly, tělocvičny. Dotace je při těchto aktivitách využita na cestovné, úhradu ubytování a
služeb, pořízení tábornických a turistických potřeb, sportovních pomůcek a her. Dotace na akce
pomáhají snížit náklady pro účastníka, často pro děti ze znevýhodněného prostředí.
Zahraniční akce dužin
Duha Arabela a Duha Iuridica zapojily do zahraničních akcí více účastníků. Po období pandemie
účastníci a dobrovolníci uvítali zahraniční akce a aktivně se do nich zapojili. Zahraniční akce byly
realizovány v Německu. Duha Tangram realizovala zahraniční projekt v Litvě.

Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
 Dužiny pořádají akce, které svým přesahem oslovují i děti a mládež
neorganizované, neregistrované v Duze a napomáhají šířit dobré
jméno organizace. Největší dopad v rámci projektů této oblasti mají
tradičně Duha Zámeček, Duha Děsír, Duha Klub Dlažka, Duha Klub
Rodinka, Duha Kopretina Plzeň, Duha Jasmín.
 Duha Zámeček vydává časopis Zámeček, který je rozesílán po celé
ČR dětem z dětských domovů. Na činnost časopisu a nyní už i na
webu Zámeček jsou navázány další aktivity, které slouží k možnostem rozvoje a participace
dětí z dětských domovů.
 Duha Klub Dlažka, Duha Klub Rodinka, Duha Kopretina Plzeň – tyto dužiny provozují
klubovou činnost s neorganizovanými. Na aktivity pro neorganizované děti se speciálními
vzdělávacími potřebami se zaměřuje Duha Jasmín, Duha Střelka, Duha Paluba.
Školicí centra Duhy
Vzdělávání patří mezi hlavní pilíře Duhy a podpora vzdělávacích center Duhy je její nedílnou
součástí. Duha podporovala v roce 2021 činnost školicích center v Náchodě a Přerově. Významnou
prioritou Duhy je poskytování certifikovaných a akreditovaných kurzů.
Táborové základny Duhy
TZ Budišovice
Základna v Budišovicích v okrese Opava je jedinou vlastní základnou Duhy. V roce 2021 TZ
spravovala správcovská dužina Duha Zámeček v čele s Ivanou Sobolovou. TZ je využívána k rekreaci
dětí. Duha Zámeček pořádá na základně také vlastní akce v rámci své činnosti s dětmi z dětských
domovů pod názvem projektu Správná pětka. Kromě dužin nabízí areál k uspořádání akcí pro děti
všem organizacím a školám. Duha Zámeček základnu postupně renovuje. Díky aktivitě správcovské
dužiny a investičním programům MŠMT dochází k zvelebování celého objektu základny.
TZ Sedliště
Správou táborové základny Sedliště, pronajaté formou dlouhodobé 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).
TZ Rajnochovice
Základna dužiny Duha klub Dlažka v Rajnochovicích je v Duze známá spoustou uspořádaných akcí,
na které jsou zváni členové Duhy z celé republiky. Účast na tradičních akcích Dlažky je vysoká a
svědčí o ní velké množství zpráv a článků z těchto akcí pravidelně zveřejňovaných na webu Duhy.
TZ Miřetín
Táborová základna Duhy Miřetín v Miřetíně, okrese Chrudim je základnou, která je využívána pro
rekreaci dětí a pořádání akcí dužin. Jedná se o táborovou základnu s bohatou historií, která sahá až
do období první republiky.

Ústřední kancelář Duhy – ÚKD
Vedoucí ÚKD je od ledna 2013 Bc. Stanislava Kantorová
Ekonomem Duhy je od září 2012 Ing. Tomáš Adámek
IT služby a web Duhy spravuje Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Správcem sociálních sítí je Jiří Košťal
Náplň práce ÚKD tvoří podpora činnosti dužin a školicích center, a to
zejména ve formě metodické, finanční a informační. ÚKD pro dužiny
spravuje web, připravuje a publikuje důležité informace. Kromě webu
jsou informace předávány elektronickou konferencí dužin. ÚKD se zabývá především řízením
organizace (finanční řízení, ekonomika, organizace a správa) a servisem pro dužiny. Vede veškerou
příslušnou agendu a administrativu (přehledy plateb, statistická hlášení, projekty dužin, jejich
vyúčtování, hlášení o táborech apod.).
Má rovněž významnou roli při koordinaci a zabezpečení celoduhových projektů, programů a akcí.
Jsou to: Duhový most, Duhová brána, Velká Duha, Program Trochujinak zahrnující projekty
Evropské dobrovolné služby, workcampů.
Servisně podporovala v roce 2021 činnost orgánů Duhy, vytvářela vnější PR a jednala s partnery,
úřady a institucemi a svými mezinárodními a národními střechami, zejména ČRDM.

Podpora, projekty a programy Duhy v roce 2021
Podpora činnosti základních článků

Podpora činnosti základních článků je důležitým dlouhodobým
projektem Duhy zajišťujícím systematickou podporu základních článků a
členů spojený s pečováním o kvalitní a perspektivní růst Duhy. Realizuje
jej ÚKD za strategické součinnosti Duhovky a Malé Duhy. Projekt spočívá
v podpoře informační, finanční a materiálové, metodické a vzdělávací.
Komunikační toky ve sdružení
Všechny dužiny mají přístup do členské sekce a využívají webové stránky Duhy jako zdroj informací,
úložiště důležitých dokumentů, přihlašování na akce. Jednoduše lze editovat zaměření dužiny,
kontakty, tábory a akce. Web Duhy je pravidelně aktualizován a spravován.
Na webu www.duha.cz jsou ve veřejné sekci průběžně zveřejňovány informace ÚKD, pozvánky a
příspěvky zasílané dužinami.
Dalšími webovými stránkami Duhy jsou www.trochujinak.cz, což je název programu pro
dobrovolnické projekty programu Trochujinak.
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

Projekt Zámeček
Časopis Zámeček vydává od roku 1997 dužina 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 děti z dětských
domovů, zajišťujeme pro tyto děti svobodný přístup k informacím z "jejich
světa". Snažíme se tím zabezpečit některá ze základních dětských práv, především právo na
informace a možnost vyjádření vlastního názoru. Časopis má také svou internetovou verzi na
adrese www.zamecek.net, která se stává více a více vyhledávanou. V roce 2020 vyšel časopis 4x.
www.zamecek.net
Děti se dnes stále více realizují na internetu, ke kterému již mají v dětských domovech přístup. Část
projektu se přesunula na internet, kde se do jednotlivých projektů mohou zapojit i děti, pro které
čtení časopisů není. 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.
Dětská redakce Zámečku
Díky systematické práci s dětskou redakcí Zámečku si časopis získal velkou oblibu nejen v DD, ale
všude, kde se dostane do rukou. Děti dokáží být vždy bezprostřední. Ze strany zkušených dospělých
přichází snaha, aby k tomu přidal i kus profesionality. Z dětských redaktorů navíc začínají vyrůstat
talentovaní adepti žurnalistiky, kteří se dále vzdělávají a získávají zkušenosti v komerčních novinách.
Na vydávání Zámečku přispívá kromě MŠMT a soukromých dárců 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.

Projekt Participace

Celonárodní program umožňující dětem a mládeži volbu spoluúčasti na věcech
veřejných. Participace vede 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.
NPDM – Národní parlament dětí a mládeže
NPDM je stěžejním projektem Programu Participace, a to jak z hlediska dlouhodobosti, tak z
pohledu rozsahu zapojených jednotlivců z celé ČR. Je to 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. Zástupci dětí a mládeže se setkávají a jednají
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, základní prosazované priority participace dětí a mládeže, volba rady a předsednictva
NPDM. Vrcholnými orgány NPDM jsou Rada NPDM (14 členů) a Předsednictvo NPDM (28 členů).
Rada NPDM společně pracuje během celého roku, svolává svá zasedání podle potřeby, aby
připravila program NPDM, metodiky, formu a obsah NPDM.

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 nebo tím, že pro děti a
mládež pořádá mezinárodní výměny mládeže. Pořádání mezinárodních
workcampů pomáhá přijímat a vysílat mladé lidi jako dobrovolníky.
Mezinárodní spolupráce s SCI (Service Civil International)
Nedílnou součástí činnosti Duhy je spolupráce s ČRDM.
Duha má zastoupení v představenstvu ČRDM (Bc. Stanislava Kantorová) a v kontrolní komisi ČRDM
(Ing. Radan Kukal).

1. Spolupráce Duhy s orgány státní správy a samosprávy
Tradičním partnerem Duhy je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Duha užívá
status získaný od MŠMT Uznané nestátní
neziskové organizace pro oblast práce
s dětmi a mládeží ve volném čase pro roky
2016–2021.
Od Ministerstva vnitra jsme 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).
Na činnost pražských dužin byl poskytnut grant z finančních prostředků MHMP v Programu
podpory využití volného času dětí a mládeže.

2. Poděkování partnerům a podporovatelům





Činnost Duhy a jejích organizačních jednotek podpořili v roce 2020:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – finanční podpora
Ministerstvo vnitra ČR – finanční podpora
Magistrát Hlavního města Prahy – finanční podpora
ČRDM – pojištění, právní a informační podpora

Schváleno na 108. jednání Duhovky dne 16. června 2022 v Praze

Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
IČ: 00409901
Vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 1316
Registrace MV ČR č. j. VSP/1-3086/90-R ze dne 7. 11. 1990
Sídlo: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: 2500321766/2010, FIO Banka
Tel.: 731 442 888, 234 621 471
www.duha.cz

3. Hospodářská zpráva

