
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 zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a který v roce 2012 založila 
Společnost DUHA. Rok 2021 byl ve znamení naděje v obrat k lepšímu. Pohotově 
pomohl i projekt na platformě Hithit, který získal pro Duhovou prádelnu 
127 043 Kč, tedy částku, která převýšila původní cíl projektu. Děkujeme za to 
všem 210 štědrým dárcům, jejichž podpory si velice vážíme!

Naštěstí se začaly vracet staré i objevovat nové zakázky. Duhová prádelna 
nabrala dech, otevřela znovu obě provozovny pro každodenní provoz a začala se 
rozjíždět na plné obrátky

Zakázky přesto stále hledáme a těšíme se na každou novou příležitost ukázat, že 
prádlo perou naši zaměstnanci pod vedením skvělé Moniky Herdové dokonale 
a všechny služby (včetně dopravy) nabízíme na profesionální úrovni.

Děkujeme 
všem věrným 
zákazníkům 
a těšíme se 
na ty nové!

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.
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
  (program COVID 2021)



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.

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

Hospodářský výsledek za rok 2021 v Kč

POLOŽKA NÁKLADY VÝNOSY

Náklady celkem

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

1 632 095

3 281 353
32 029

100 323

5 045 800

3 095 499
1 961 021
200 000
170 740

381 460

5 427 260

Tržby z prodeje služeb
Ostatní provozní výnosy (dotace – Úřad práce)
Ostatní provozní výnosy (dotace MPO – Covid 2021)
Ostatní provozní výnosy (dary a jiné…)

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření za rok 2021
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