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

Sociální firma Duhová prádelna

Duhová prádelna je sociální podnik se dvěma 
provozovnami na Černém Mostě, který v roce 
2012 založila Společnost DUHA a kde našlo 
práci celkem 18 lidí se zdravotním 
znevýhodněním. Rok 2020 byl jedním 
z nejtěžších. Duhová prádelna ztratila velké 
množství zakázek, ale už v době, kdy vzniká 
tato výroční zpráva, jsme plni naděje 
a optimismu…

Děkujeme všem věrným zákazníkům a všem, 
kteří Duhovou prádelnu a zachování všech 
pracovních míst v obou provozovnách 
podporují. Věříme, že tuto těžkou dobu pod 
vedením svědomité a obětavé Moniky 
Herdové zvládneme a těšíme se na všechny 
nové i staré zakázky a na práci v lepších 
časech.

Podporují nás:
• Úřad práce hl. m. Prahy
• Nadace ČEZ
• Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
• Nadační fond pro podporu zaměstnávání 
   osob se zdravotním postižením (NFOZP)
• Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Děkujeme
za vaši podporu!



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.

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.

POLOŽKA NÁKLADY VÝNOSY

Hospodářský výsledek za rok 2020 v Kč

Vydala: DUHA – společnost pro integraci osob 
s mentálním postižením, s.r.o. v roce 2021.

Náklady celkem

Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby, opravy)
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (daně a poplatky, pojištění apod.)

1 676 710
3 594 060

75 795
76 915

5 423 480

2 795 470
2 581 434

32 881

-13 695

5 409 785

Tržby z prodeje služeb
Ostatní provozní výnosy (dotace – Úřad práce)
Ostatní provozní výnosy (dary a jiné…)

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření za rok 2020

DUHOVÁ PRÁDELNA 2
Ocelkova 658/24
198 00 Praha 14 - Černý Most
mobil: +420 734 219 372
pradelna@duhovapradelna.cz

DUHOVÁ PRÁDELNA 1
Maňákova 796/4
198 00 Praha 14 - Černý Most
mobil: +420 734 219 372
pradelna@duhovapradelna.cz

www.duhovapradelna.cz
facebook.com/DuhovaPradelna


