
Ppřátelství Ppomoc

prevence

Program Pět P v České republice
Úvodní slovo předsedkyně PhDr. Dagmar Cruzové 
Úvodní slovo PhDr. Jiřího Tošnera 

Výbor Asociace Pět P v ČR

Souborné výsledky programu Pět P v ČR

Tabulka přidělených registrací, 
akreditací, pověření

Big Brothers Big Sisters International

Certifikát – national membership 

Hospodaření 

Důležité webové stránky, kontakt  
 

Výroční zpráva 2008

Asociace programu Pět P v ČR

ObsahPpéče

podpora



— Program Pět P v České republice
Program Pět P v České republice

PPPPPP



— Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Pre-

vence) je dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-15 

let. Je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží 

dětí a funguje na principu přátelského vztahu jednoho dítě-

te s jedním dospělým dobrovolníkem.

Program je takto nazýván v České republice, v celosvěto-

vém měřítku jde o dobrovolnický program Big Brothers Big 

Sisters (BBBS), který vznikl v USA již v roce 1902, kde ho 

zastřešuje organizace Big Brothers Big Sisters International 

(BBBSI) a má dlouhou tradici i jinde v západní Evropě 

a dalších zemích.

Nadace Open Society Fund a občanské sdružení HES-

TIA přenesli v roce 1996 tento program do České republi-

ky a upravili jej na místní poměry. HESTIA, o.s. se podílí 

na realizaci programu Pět P v podmínkách České repub-

liky dosud. Koncem prvního pilotního roku programu Pět 

P v České republice bylo sestaveno prvních 11 párů dítě 

– dobrovolník. Dobrovolníci se od počátku pravidelně schá-

zeli nejen mezi sebou, ale i s odborníky, aby prodiskutovali 

problémy, které se objevily při setkávání s dětmi a zakládali 

tak pravidlo budoucí pravidelné supervize.

Od roku 1998 převzalo HESTIA – Národní dobrovol-

nické centrum garanci nad implementací programu pro 

celou republiku. Název a logo Programu Pět P jsou přihlá-

šeny u Úřadu průmyslového vlastnictví od roku 2000 jako 

ochranná známka.

V roce 2001 byla založeno v Kroměříži občanské sdružení 

„Asociace Programu Pět P v České republice“, které zastře-

šuje regionální centra programu, metodicky podporuje další 

implementaci programu a je partnerem domácím i zahra-

ničním organizacím.

V září 2001 roku byla „Asociace Programu Pět P v ČR“ 

v Praze slavnostně přijata jako člen organizace Big Brothers 

Big Sisters International (BBBSI).

Jako první zákonnou oporou do té doby zcela bez jaké-

hokoliv právního rámce realizovaného dobrovolnického 

programu, byla možnost od roku 2001 požádat o udělení 

pověření podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

S platností zákona o dobrovolnické službě od 1. ledna 

2003 se objevila vítaná možnost program Pět P akreditovat 

jako dobrovolnickou službu podle tohoto zákona. Vzhledem 

ke kvalitní a profesionální metodice Programu Pět P nebylo 

obtížné vyhovět požadavkům tohoto zákona, který programu 

přinesl kromě legislativního rámce také uznání a prestiž.

Od roku 2007 podle zákona o sociálních službách je mož-

nost program Pět P registrovat jako sociální službu „Soci-

álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. Z této změny 

vyplývá, že kompetence koordinátorek dobrovolníků jsou 

rozšířeny o činnosti z oblasti sociální práce s rodiči dětských 

klientů programu Pět P – stávají se z nich profesionální 

sociální pracovnice. V programu působí navíc odborník 

– poradenský psycholog.

Díky propracované metodice a již 13 let sbíraným zkuše-

nostem v 18 centrech programu v České republice se Pro-

gram Pět P stal opravdovým příkladem dobré praxe v oblas-

ti managementu dobrovolnictví.

Zpracoval PhDr. Jiří Tošner

Člen Výboru Asociace Pět P v ČR

V Praze 3.8.2009

Úvodní slovo PhDr. Jiřího Tošnera  Úvodní slovo předsedkyně  

— V roce 2008 se počet regionálních center Programu Pět P 

se rozrostl na celkem 18. Došlo k rozšíření výboru Asociace 

Pět P v ČR  z původních tří členů na současných pět a byly 

realizovány potřebné administrativní kroky k ofi ciálnímu 

ustanovení Národního koordinačního centra Asociace Pět 

P v ČR v Kroměříži.

Pokračovala školení nových center, zajímajících se o rea-

lizaci Programu Pět P, a to nejen v naší republice, ale i na 

Slovensku, například z Centra dobrovolnictví Katedry soci-

alnej prace Pedagogickém fakulty UMB v Banskej Bystrici.

V květnu se konala v Kroměříži v pořadí již 8. celostátní 

konference o dobrovolnictví, tentokrát na téma „Deset let 

rozvoje dobrovolnictví – rehabilitace občanských ctností“.

V rámci této konference vystoupili i představitelé Asociace 

Pět P v ČR i zástupci jednotlivých center Programu Pět P.

Byla započata i příprava spolupráce na mezinárodním 

srovnávacím výzkumu mentoringu pro děti a mládež v pro-

gramu Big Brothers Big Sisters ve čtyř evropských zemích. 

Výzkumný projekt je součástí programu UNESCO Chair pro 

Děti, Mládež a občanskou angažovanost (Child, Youth and 

Civic Engagement).

Na rok 2009 plánujeme realizaci tří celostátních setkání 

všech členů Asociace Pět P v ČR, se zaměřením nejen na 

vzájemnou výměnu zkušeností, ale i na témata významná 

pro rozvoj  jednotlivých center, například v souvislosti se 

zákonem o sociálních službách a registrací programu jako 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, či  aktualiza-

ci metod měření efektivity programu.

 Máme zájem i o další spolupráci jak s mezinárodní orga-

nizací Big Brothers Big Sisters International, tak i s evrop-

skými centry mentoringových programů.  

 Plánujeme rovněž vytvoření nové webové prezentace 

s významným rozšíření nabídky informací o činnosti jak 

Asociace Pět P v ČR, tak i jednotlivých regionálních center 

Programu Pět P. 

Na závěr bych chtěla vyslovit upřímné poděkování desít-

kám dobrovolníků Programu Pět P ve všech centrech v naší 

zemi, a současně i jejich koordinátorům,lektorům i supervi-

zorům  za jejich velké osobní úsilí, upřímné nadšení i vše-

chen čas, vynaložený na pomoc dětem.

PhDr. Dagmar Cruzová 

Předsedkyně Asociace Pět P v ČR



— také společné akce jsou fajn Výbor Asociace Pět P v ČR 
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— Dagmar Cruzová realizaci Programu Pět P iniciovala ve Středisku výchovné péče v Kroměříži od roku 1999 a od té 
doby je do programu zapojeno každoročně kolem 30 dvojic dobrovolník–dítě. Patří k zakladatelům občanského sdružení 
Spektrum preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži a v rámci Dobrovolnického centra působí jako odborný 
garant–psycholog  i lektor výcviku dobrovolníků o.s. Spektrum se podílí společně s Klubem Unesco Kroměříž a Hestií 
Praha na organizaci celostátních konferencí o dobrovolnictví, kterých se konalo v Kroměříži již devět.
Od roku 2005 organizačně zabezpečuje metodické vedení a školení nových center Programu Pět P v rámci Národního 
koordinačního centra Asociace Pět P v ČR v Kroměříži .

—Jiří Tošner jako manželský a rodinný poradce byl osloven v roce 1996 nadací OSF, zda by se nepodílel jak psycholog 
na programu Big Brothers Big Sisters. Po překonání počáteční nedůvěry k programu postavenému pouze na spontaneitě 
a tvořivosti laiků–dobrovolníků, se začal podílet spolu s dalšími spolupracovníky z HESTIA a postupně i z dalších dob-
rovolnických center, na zpracování metodiky české varianty BBBS, tedy na Programu Pět P. Několik let se osobně účastnil 
výcviků i supervizí dobrovolníků v Praze i v řadě nově vznikajících regionálních centrech programu Pět P. S počátkem 
platnosti zákona o dobrovolnické službě zpracoval za HESTIA jednu z prvních žádostí o akreditaci programu Pět P jako 
dobrovolnické služby. Podobně se v dalších letech podílel na procesu začlenění dobrovolníků podle zákona o sociálních 
službách, zejména na registraci programu Pět P jako Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

— Bohdana Břízová byla součástí týmu, který začal program Pět P realizovat v Českých Budějovicích v roce 1999, do roku 
2005 pracovala jako koordinátorka programu, v současné době je jeho garantem. Po celou dobu se programu věnuje 
dobrovolně, pracuje jako odborný asistent na katedře supervize a odborné praxe na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Napsala o programu Pět P několik odborných článků, program pravidelně prezentuje 
na různých národních i mezinárodních konferencích. 

— Lenka Černá byla v roce 1998 pilotní koordinátorkou programu Pět P v ČR v Ústí nad Labem. Lektorka 17 výcviků 
dobrovolníků v programu Pět P, členka Výboru Asociace Pět P v ČR. Ředitelka Dobrovolnického centra, o.s. v Ústí nad 
Labem (www.dcul.cz), kde program Pět P dodnes působí již 13 rokem a zapojil již 200 dvojic dětí a dobrovolníků. Pro-
gram Pět P je v Ústí nad Labem součástí komunitního plánování města Ústí nad Labem. V roce 2001 absolvovala měsíční 
stáž v Big Brothers Big Sisters of Canada.

— Hana Neugebauerová pracuje jako ředitelka Centra ELIM OPAVA o.s., které  program Pět P realizuje na Opavsku 
od roku 2005. Programu Pět P se věnuje v tomto roce jako lektor odborných školení a jako intervizor, v rámci sociální služ-
by Sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, který je postaven na základě Programu Pět P je odborným garantem 
projektu. V současné době má program 15 fungujících dvojic a rozšiřuje se na region Hlučínska.

PhDr. Jiří Tošner

Mgr. Lenka Černá

Mgr. Bohdana Břízová

PhDr. Dagmar Cruzová

Bc. Hana Neugebauerová,DiS.



— PětPéťáci jsou spolu rádi Souborné výsledky programu 



• Absolvovali jsme Inspekci poskytování SAS pro 
rodiny s dětmi, získali jsme 79% bodů – program 
Pět P jako SS fungovat může – zkušenost z DC Ústí 
nad Labem.

• Vyvinutí efektivního systému dalšího vzdělávání 
dobrovolníků v Ratolesti Brno.

• Aktivní zapojení dobrovolníků do příprav výjezdo-
vých pobytových akcí v Ratolesti Brno.

• V ELIM Opava rozpracoval a ověřil systém indivi-
duální práce s uživateli na základě zjištěných potřeb 
a požadavků dítěte a podchytil tak dříve nesledova-
né výstupy.

• Úspěšné fungování dvojic s dětmi s poruchami 
autistického spektra v Kroměříži.

• Děti z nefungujících dvojic se zúčastňovaly akcí 
v Uherském Hradišti.

• V Písku opět akreditovali a uspořádali 4 společné 
akce včetně letního tábora.

Témata, na kterých bude Asociace Pět P v ČR 
pracovat v roce 2009:

• Účinné metody náboru dobrovolníků, propagace 
dobrovolnictví 

• Nastavení celorepublikových Standardů kvality 
sociálních služeb pro program Pět P

• Zákon o sociálních službách a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi

• Komunikace s potencionálními uživateli služby – 
 – rizikové osoby 
• Supervize dobrovolníků 
• Fundraising 
• Průběžná motivace dobrovolníků, práce s potřeba-

mi a očekáváními dobrovolníků 
• Systematická práce s klientem a jeho rodinou 
• Práce s různými typy dětí
• Výcvik dobrovolníků, jak postavit školení dobrovol-

níků 
• Práce na zvýšení zájmu uživatelů řešit situaci, ve kte-

ré se nacházejí 
• Profesionalizace dobrovolnictví, výběr vhodného 

dobrovolníka, vhodné dvojice
• Klienti – kdo ano a kdo už ne

• Mezinárodní zkušenosti s realizací programu BBBS 
v různých zemích

• Komunikace a spolupráce v Pět P – organizace, ško-
la, rodina, dobrovolník, dítě…  

Dotazníkové šetření 

Celkový počet Pět P dvojic dítě – dobrovolník 
od zahájení programu v roce 1997 v ČR: 
1948

Celkový počet proškolených dobrovolníků 
od zahájení Pět P: 
2465

Dotazníkové šetření v roce 2008

Počet dvojic dítě – dobrovolník založených 
v roce 2008:  
170

Počet realizovaných výcviků Pět P v roce 2008:
31

Počet proškolených dobrovolníků v roce 2008:
179

Počet funkčních středisek Programu Pět P 
v ČR v roce 2008: 
18

Dosažené úspěchy ve střediscích programu 
Pět P v roce 2008:

• Vznik Publikace Pět let s Pět P v Jindřichově Hradci 
+ propagace 5. výročí.

• Program se dostal do povědomí kladenské laické i od-
borné veřejnosti jako nová SAS pro rodiny s dětmi.

• V Praze se podařilo překročit počet plán a založit 
více nových dvojic než v roce předchozím.

• V Českých Budějovicích se stal dobrovolník progra-
mu Pět P držitelem ceny KŘESADLO a pro koordi-
nátory zajistili supervizi a další vzdělávání.

•Registrace Pět P na sociální službu a zavedení SQSS 
do praxe v rámci programu v Třebíči.



— naše dvojice v programu Pět P

Tabulka přidělených registrací, 
akreditací, pověření 



Akreditace
a registrace

Pouze registrace 
sociální služby

Pouze akreditace 
dobrovolnické služby

Ani akreditace, 
ani registrace

Pověření k sociálně 
právní ochraně dětí

V roce 2008 činnost ukončili: AVE Český Těšín, INEX SDA Brno, Sdružení „D“ v Liberci.
V roce 2009 činnost zahájili: ADOREA – dobrovolnické centrum Vsetín a sdružení RADKA z Kadaně.

Tabulka Akreditace dobrovolnické služby v programu Pět P – Registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
v programu Pět P –  Pověření k sociálně právní ochraně děti

Brno – RATOLEST, o.s.

České Budějovice – DC, ZSF JU

Jindřichův Hradec – o.s. OKNA, VŠE, fak. manag. 

Kroměříž – SPEKTRUM,o.s.

Nové Město na Moravě – EZOP 

Olomouc – P-centrum,o.s.

Písek – Arkáda,o.s.

Praha – HESTIA NDC ,o.s.

Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum, o.s.

Třebíč – STŘED, o.s.

Opava – ELIM Opava

Uherské Hradiště – Maltézská pomoc 

Zlín –  Domek, o.s

Kladno – Dobrovolnické centrum 

Plzeň – Totem 

Uherské Hradiště – Dobrovolnické centrum 

Neratovice – Město Neratovice

Rychnov nad Kněžnou – PPP

Členové Asociace programu Pět P v ČR 
v souvislostech

Organizace



— kluci v klubovně

Big Brothers Big Sisters
International
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Vize Big Brothers Big Sisters International 

— Děti po celém světě si jsou vědomy svých možností, 
vytváří lepší budoucnost pro sebe, svoji zemi a celo-
světové společenství.

Mise BBBS

— Všechny organizace Big Brother Big Sisters sdílí 
jednu misi, nepozměněnou od založení první agen-
tury v roce 1904 v Americe: pomoci ohroženým mla-
dým lidem dosáhnout jejich možností díky profesio-
nálně řízenému přátelskému vztahu jeden na jednoho 
s měřitelnými výsledky.

Vzkaz prezidentky K. Balsley

— Dle Balsley (2007) je mít mentora vítězstvím v dět-
ském lehce zranitelném životě – je to někdo mimo 
rodinu, který nabízí výlučné přátelství dítěti. Mentor 
a dítě společně sdílí mnoho různých aktivit, ale zásad-
ním smyslem je užívání si být spolu. Přátelství podpo-
ruje rozhodování, vynalézavost a houževnatost dítěte. 
Podporuje dítě mít lepší sny v budoucnost a věřit, 
že ty i po „tom všem“ přijdou.

Big Brothers Big Sisters International (BBBSI) je celosvě-

tová asociace organizací Big Brother Big Sisters poskytující 

mentoring dětem v jejich zemích. Asociace Pět P v ČR byla 

roku 2001 přijata jako člen této mezinárodní sítě.

Více na www.bbbsi.org



— Přátelství, Pomoc, Péče, Podpora, Prevence Certifi kát – national membership 
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— společně je nám fajn Hospodaření
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Aktivita Stav k prvnímu dni  Stav k posled. dni 
 účetního období účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý fi nanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem  45  44
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý fi nanční majetek celkem  45  44
1. Pokladna  16  16
2. Ceniny
3. Účty v bankách  29  28
Jiná aktiva celkem

Aktivita celkem  45  44

Pasiva Stav k prvnímu dni  Stav k posled. dni 
 účetního období účetního období

A. Vlastní zdroje celkem  45  44
Jmění celkem  48  45
1. Vlastní jmění 
2. Fondy  48  45
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 
Výsledek hospodaření celkem  -3  -1
1. Účet výsledku hospodaření  -1
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  -3
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 
B. Cizí zdroje celkem 
Rezervy celkem  
Dlouhodobé závazky celkem 
Krátkodobé závazky celkem 
Jiná pasiva celkem 

Pasiva celkem  45  44

RozvahaVýkaz zisku a ztrát

Náklady  Stav k rozvah. dni

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem 1
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 1

Výnosy  Stav k rozvah.dni

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním -1

Výsledek hospodaření po zdanění -1



Důležité webové stránky:
www.petp.cz 
www.bbbsi.org
www.dobrovolnik.cz 

Národní koordinační centrum 
Asociace Pět P v ČR 

Předsedkyně Výboru Asociace Pět P v ČR:
PhDr. Dagmar Cruzová

DC SPEKTRUM, o.s.
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž 

Tel.: 573 333 333

E-mail: cruzova@volny.cz
Webové stránky: www.petp.cz 

IČ: 26537664  

Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800

Kontakty

pomocP
P podpora

péče

prevence

Ppřátelství


