DUHA – společnost pro integraci osob s mentálním
postižením, s.r.o.

Sociální firma
Duhová prádelna
Hospodářský výsledek
Duhové prádelny za rok 2017 v CZK
POLOŽKA

Výkonová spotřeba
(materiál, energie, služby)
Osobní náklady
Odpisy

NÁKLADY
1 231 034
3 054 165
126 606

Ostatní provozní náklady
(daně, poplatky, pojištění…)
Náklady celkem

Tržby z prodeje služeb

VÝNOSY

Výroční
zpráva
2017

36 925

Vážení zákazníci a příznivci
Duhové prádelny,

8 723

4 457 453

Ostatní provozní výnosy
(dotace – Úřad práce)
Ostatní provozní výnosy
dary…)

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření za
rok 2017

2 374 241
1 537 378
113 644
4 025 263
- 432 190

DUHOVÁ PRÁDELNA 1
Maňákova 796/4
198 00 Praha 14 - Černý Most
mobil: +420 734 219 372
pradelna@duhovapradelna.cz
DUHOVÁ PRÁDELNA 2
Ocelkova 658/24
198 00 Praha 14 - Černý Most
mobil: +420 734 511 239
pradelna2@duhovapradelna.cz
www.duhovapradelna.cz
facebook.com/DuhovaPradelna
Duhovou prádelnu provozuje DUHA - společnost pro
integraci osob s mentálním postižením, s.r.o.
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
IČ: 28516001, DIČ: CZ28516001
Projekt Duhová prádelna a mandl získal 3. místo
v celostátní soutěži T-Mobile - Rozjezdy 2011
a 1. místo v akademii sociálního podnikání
Akcelerátor Nadace Via v roce 2013.
Vydala: DUHA - společnost pro integraci osob
s mentálním postižením, s.r.o. v roce 2018

děkujeme vám všem věrným, pro které je využívání našich služeb důležitou součástí každodenního
života i v době, kdy není úplnou samozřejmostí
vybrat si na trhu pro své potřeby sociální firmu.
Naším cílem je na otevřeném trhu práce obstát
a poskytovat opravdu kvalitní služby. Naše cesta
není jednoduchá, ale máme již druhou provozovnu, která se snaží zapojit do procesu stejně tak
dobře, jako ta první.
V roce 2017 tedy fungovaly již dvě provozovny,
obě na Černém Mostě, a to „Duhová prádelna 1“
v Maňákově ulici a nově otevřená „Duhová prádelna 2“ v Ocelkově ulici. Zaměstnáváme zde celkem
18 osob se zdravotním znevýhodněním. Jsme
rádi, že tak můžeme umožnit lidem, kteří by někdy
jen složitě hledali své uplatnění, zapojení do
pracovního života.
Děkujeme všem zaměstnancům obou provozoven
Duhové prádelny za jejich nasazení a překonávání
všech těžkostí, které se zvláště během zahajování
provozu vyskytly. Velké poděkování patří paní Ivance
Šaršeové, Monice Herdové a Vladislavě Provinské,
bez jejichž vedení by naše provozovny nemohly existovat. Dík patří i celému realizačnímu týmu Společnosti DUHA, z.ú. a jednatelce Mgr. Monice Slováčkové.
Duhová prádelna s oběma provozovnami tak díky
všem zúčastněným získává své místo na trhu
a stává se nedílnou součástí Společnosti DUHA,
která již 26 let poskytuje služby dospělým lidem
s mentálním znevýhodněním.
Díky, že jste u toho s námi!
PaedDr. Eva Brožová,
ředitelka Společnosti DUHA, z.ú.

O Duhové
prádelně

Služby
Duhové prádelny

Podnět k založení Duhové prádelny dala v roce
2009 Společnost DUHA, z.ú., která patří mezi
stabilní pražské neziskové organizace s moderním
smýšlením. Právě proto se také rozhodla v podpoře dospělých lidí s mentálním znevýhodněním,
kterým poskytuje sociální služby, jít neprošlapanou cestou a nabídnout jim nebo dalším lidem se
zdravotním postižením zaměstnání ve svojí sociální firmě. (Více informací najdete na www.spolecnostduha.cz.)

Pro veřejnost i firmy poskytuje Duhová prádelna
základní služby jako je praní, sušení, mandlování,
žehlení košil a drobné opravy.

K založení společnosti s ručením omezeným,
která by mohla provozovat sociální firmu, vedly
Společnost DUHA zejména dva důvody. Jednak
bylo zřejmé, že i nezisková organizace musí
hledat jinou cestu získávání dalších finančních
zdrojů pro udržení své životaschopnosti a samozřejmě i svého rozvoje. Druhým důvodem byla
potřeba a chuť podpořit svoje klienty v hledání
pracovního uplatnění. Ti se jinak velice obtížně
uplatňovali na otevřeném trhu práce. Možnost
naplnit oba tyto záměry dávalo právě založení
sociální firmy. Společnost DUHA tak zahájila
proces, jehož výsledkem bylo založení sociální
firmy Duhová prádelna. V plném provozu je
Duhová prádelna od října 2012.
Cílem Duhové prádelny je, kromě profesionálně
odvedené práce, zaměstnat lidi se zdravotním,
mnohdy mentálním znevýhodněním, a zisk z podnikání věnovat zpět do rozvoje firmy nebo zakládající Společnosti DUHA, z.ú. Nadále tedy takto
svým podnikáním podporovat neziskový sektor
a znevýhodněné spoluobčany. Dalším přínosem
Duhové prádelny je vytváření pozitivního obrazu
o možnostech a schopnostech lidí se znevýhodněním v místní komunitě v oblasti provozovny
i v celé společnosti.
Tým Duhové prádelny tvoří 18 pracovníků se zdravotním znevýhodněním, 2 vedoucí provozovny
a realizační tým Společnosti DUHA, z.ú. Obě
vedoucí provozoven vedou své týmy k profesionální a kvalitní práci. Cílem je najít pro každého
zaměstnance činnost, která mu co nejlépe vyhovuje a bez problémů ji může vykonávat.

Pro firmy zajišťuje svoz prádla. Mezi zákazníky
Duhové prádelny patří kromě veřejnosti malé penziony a hotely, restaurace, cateringové firmy,
kulturní domy, školky, školní jídelny.

Naše motto: Vaše prádlo naše starost

Podporují nás
Úřad práce hl. m. Prahy

Úřad práce hl. m. Prahy nám poskytuje dotace na
mzdy našich zaměstnanců se zdravotním nebo
mentálním znevýhodněním.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek 90000 Kč
na nepostradatelný Automobil pro sociální firmu
Duhová prádelna.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP)

Částku 55539 Kč získanou v projektu NFOZP Srdcerváči jsme použili na nákup vybavení do nové
provozovny.

DATART INTERNATIONAL, a.s.

Firma DATART INTERNATIONAL, a.s. poskytla
cenné vybavení Duhové prádelny (notebook
a vysavač s příslušenstvím).

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Firma poskytla věcný dar, vybavení nové provozovny.

Všem za podporu velice děkujeme!

