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Program Pět P v České republice

Úvodní slovo předsedkyně

Program Pět P je mou „srdeční“ záležitostí

— V úvodu Výroční zprávy Asociace Pět P v ČR za rok 2009
bych chtěla vyjádřit především velké ocenění za dlouhodobé
úsilí a trpělivou poctivou práci všem centrům – realizátorům Programu Pět P v celé naší republice a současně i všem
členům výboru za jejich velké osobní zaujetí a obětavost,
se kterou se podíleli na přípravě kvalitních materiálů
užitečných pro činnost všech center.
— Při všech celostátních setkáních stále znovu všichni cítíme živé a stále přetrvávající osobní nadšení všech těch, kteří
mají na udržitelnosti Programu Pět P zásadní podíl. I přes
všechny obtíže a překážky, nedostatek finančních prostředků
i případné komplikace různého druhu stále znovu vznikají
další a další dvojice dobrovolník–dítě, které se svým setkáváním vzájemně obohacují novými zážitky a stále přibývá
nových center, která si již nedovedou svou činnost bez Programu Pět P představit.
— Právě proto jsme všichni uvítali i nový mezinárodní srovnávací výzkum vedený Mgr. Terezou Brumovskou, M.Sc.,
neboť nás všechny velmi zajímá, jaké vlastně mechanismy to
v nitru životem pulzujícího Programu Pět P fungují a jak by
bylo možné slovy odborné terminologie popsat to, co všichni
cítíme – že totiž Program Pět P je skutečným přínosem jak
pro děti, tak i pro dobrovolníky, a to ve světovém kontextu
již více než 100 let.
— A rovněž ze stejného důvodu jsou pro nás pro všechny
zajímavé výstupy z vědeckého výzkumu Mgr. Bohdany
Břízové,Ph.D. ohledně tvorby funkční metodiky ke zjišťování efektivity Programu Pět P, neboť bychom velmi rádi
podložili toto naše vnitřní pozitivní subjektivní hodnocení
efektivity programu i vědeckými argumenty.
— Předkládáme vám Výroční zprávu Asociace Pět P v ČR
za rok 2009 a přejeme vám všem mnoho sil a energie
na realizaci výzev, které má pro nás připraven rok 2010
a současně i hodně radosti z fungujícího programu, který
má potenciál na to, aby rozvíjel to dobré v dětech, v dobrovolnících i v nás všech, a zanechal tím dobrou stopu v naší
zemi a tím i ve světě, který nás obklopuje.
PhDr. Dagmar Cruzová
Předsedkyně Asociace Pět P v ČR

— Byla jsem členkou týmu, který začal program Pět P realizovat na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Bylo to v roce 1999 (to jsem byla
ještě studentka) a stali jsme se třetí regionální pobočkou
programu Pět P v České republice. A protože mě tento program velmi zaujal, věnovala jsem tomuto tématu svoji ročníkovou, diplomovou i disertační práci, které jsem úspěšně
obhájila. Po skončení studií, kdy jsem nastoupila na fakultu
jako asistent, jsem však Pět P neopustila. Do roku 2005 jsem
zastávala roli koordinátora a poté se stala garantem programu. Společně s mými studenty jsme v rámci bakalářských
či diplomových prací zrealizovali několik výzkumů, které
se týkaly programu Pět P, a jejichž výsledky přinesly nové
informace a doporučení do praxe. V roce 2004 jsem byla
řešitelem projektu Asociace Pět P v ČR na téma „Vytvoření
nové evaluační metody Pět P“ a do současné doby se tématu
evaluace věnuji.
— V roce 2009 proběhla v rámci mojí disertační práce
rozsáhlá statistická analýza výsledků programu Pět P, a to
za celou dobu realizace programu v České republice. Pro
tuto analýzu bylo sesbíráno ze 7 měst celkem 437 dotazníků
této evaluační metody, vyplněných rodiči a dobrovolníky
dětí zařazených do programu v letech 1999 – 2009.
— Na základě výsledků můžeme říci, že k největšímu zlepšení u dětí zařazených v programu Pět P minimálně jeden
rok došlo:
– v zájmu o nové věci (až 95,5 %!!!)
– v sebedůvěře (až 79 %)
– v samostatném rozhodování (až 79 %)
– v začlenění do školního kolektivu (až 76 %)
– v samostatnosti (až 75%)
– v dostatku kamarádů (až 74 %)
— Na základě dalších výsledků můžeme konstatovat,
že ke zlepšení dochází také v somatické oblasti (především
tiky, bolesti břicha, enuréza a enkopréza), v oblasti emoční
lability, úzkostnosti, unavitelnosti, fixace a méněcennosti.
— Rodiče a dobrovolníci se ve svém hodnocení pozitivních
změn u dítěte velmi často shodují. Tam, kde se neshodují,
většinou hodnotí lépe rodiče než dobrovolníci. U dotazníků
se také objevuje velký posun v hodnocení v čase, v průběhu

2. roku se hodnocení rodičů i dobrovolníků průkazně zlepšuje. Z toho můžeme usuzovat, že déletrvající vztahy jsou
přínosnější. Dlouhodobý vztah (tj. trvající déle než 12 měsíců) má znatelně na dítě pozitivní vliv. Dále je na základě
výzkumu zřejmé, že v programu Pět P se často nesetkáváme
s výraznými problémy v chování, jako je záškoláctví, toulky,
krádeže, vandalismus, sebepoškozování či že dítě šikanuje
vrstevníky. Ani somatické problémy typu enuréza, tiky
a koktavost nejsou časté.
— Díky statistické analýze tohoto rozsáhlému výzkumu,
a také díky zkušenostem a připomínkám regionálních koordinátorů programu, se evaluační metoda programu Pět P
na začátku roku 2010 upravila do snad již konečné podoby,
kterou v současné době používají všechny regionální pobočky v ČR. Již několik měsíců sbíráme data z celé republiky,
která bychom chtěli ke konci roku 2010 vyhodnotit a popsat
tak podrobně vývojové trendy u dětí zařazené v programu
Pět P.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

— také společné akce jsou fajn

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Evropský rok dobrovolnictví 2011 –
PhDr. Jiří Tošner
— Rada EU vyhlásila rok 2011 jako Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství
(ERD 2011). Tento rok bude podobně, jako byl Mezinárodní rok dobrovolnictví v roce 2001, dobrou příležitostí k oslovení veřejnosti, organizací, municipalit,
státní správy i médií směrem k dalšímu stupni rehabilitace občanské společnosti v oblastech jako je vzájemná důvěra, pomoc potřebným i zapojení se do veřejně
prospěšných aktivit.

Cíle ERD 2011 jsou:
1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí
příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti
a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných
a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;
2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby
zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné
činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování
kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou
společností a dalšími oblastmi v rámci EU;
3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem
podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské
společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního
a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů,
pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;
4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti
dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která
přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti
a sociální soudržnost.

— Již v roce 2010 budeme v rámci jednotlivých členů
Asociace připravovat aktivity navazující na cíle ERD
2011, jako je seznámení veřejnosti s možným zapojením do dobrovolnické činnosti, včetně získání nových
dobrovolníků pro mentoringové programy zaměřené
na děti a mládež, jako je právě Pět P.
— Důležitým prvkem je také od roku 2009 účast
několika členů Asociace Pět P v projektu „Klíče
pro život“, v průřezovém tématu „Výchova k dobrovolnictví“. V dubnu 2009 bylo v rámci tohoto projektu,
pod garancí HESTIA, autorkami Mgr. Terezou Brumovskou M.Sc. a Dr. Gabrielou Seidlovou–Málkovou, zpracováno výzkumné šetření na téma „Výchova
k dobrovolnictví – mentoring“.
— Koncem roku 2010 vyjde v nakladatelství Portál
publikace těchto autorek pod názvem: „Mentoring:
výchova k profesionálně vedenému dobrovolnictví“.
Kromě teoretické části o podstatě a významu mentoringu a citací ze zahraničních pramenů, obsahuje kniha praktické zkušenosti s mentoringem, jako s účinnou
metodou neformálního vzdělávání a výchovy, představenou právě na analýze efektivity českého mentoringového programu Pět P.
— Asociace Pět P i všichni její členové budou připraveni na ERD 2011 k oslovení dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží a přispějí tak k většímu záběru
programu Pět P.
— Budeme tak nejen naplňovat cíle ERD 2011,
ale i základní poslání dobrovolnických mentoringových
programů (Pět P, KOMPAS, LATA a další), které prostřednictvím dlouhodobého podpůrného vztahu dítě
– dobrovolníci pomáhají dětem, které jsou v důsledku
svého chování či nepříznivé životní situace ohroženy
sociálním vyloučením. Tyto programy nabízí nejen
přátelství, pomoc a sdílení dětem, ale jsou i pro dobrovolníky účinnou formou neformálního vzdělávání.

Evropský rok dobrovolnictví 2011

— také společné akce jsou fajn

Výbor Asociace Pět P v ČR

PhDr. Dagmar Cruzová

PhDr. Jiří Tošner

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D

Mgr. Lenka Černá

Mgr. Hana Neugebauerová,DiS.

— 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 deset.
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. Je krajskou koordinátorkou průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví za Zlínský kraj v celostátním projektu MŠMT ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže „Klíče pro život“.

—Jiří Tošner z HESTIA –Národního dobrovolnického centra se od roku 1996 ve spolupráci s nadací OSF podílel jako
psycholog na programu Big Brothers Big Sisters, včetně zpracování metodiky české varianty Programu Pět P. Několik
let se účastnil výcviků i supervizí dobrovolníků v Praze i v nově vznikajících regionálních centrech programu. S počátkem platnosti zákona o dobrovolnické službě zpracoval za HESTIA jednu z prvních žadostí o akreditaci programu jako
dobrovolnické služby. V dalších letech se podílel na procesu začlenění dobrovolníků podle zákona o sociálních službách,
zejména na registraci programu jako Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V současnosti je HESTIA pod jeho
vedením dodavatelem průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví projektu Klíče pro život, ve kterém mentoringové
programy jako je Pět P hrají významnou úlohu.

— 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. Je krajským koordinátorem (pro jihočeský a plzeňský kraj) průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví projektu „Klíče pro život“.

— 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. Program 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. Krajská koordinátorka průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví za Ústecký a Karlovarský kraj v celostátním projektu MŠMT ve spolupráci s NIDM „Klíče pro život“.

— 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
služby Sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, který je postaven na základě Programu Pět P je odborným
garantem projektu. Je krajskou koordinátorkou průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví za Moravskoslezský kraj
v celostátním projektu MŠMT ve spolupráci s NIDM „Klíče pro život“.

— PětPéťáci jsou spolu rádi

Přehled činnosti
Asociace Pět P v ČR v roce 2009

Přehled činnosti Asociace Pět P v ČR

— Rok 2009 byl rokem řady významných aktivit a dalšího rozvoje Asociace Pět P v ČR. Počet regionálních
center se v tomto roce se zvýšil na celkem 20.
— Uskutečnila se tři celostátní setkání center Programu Pět P. První z nich se konalo 23. února na Metropolitní univerzitě v Praze a bylo zaměřeno na téma
registrace programu Pět P jako sociální služby v rámci
sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi
a na podrobné modelové rozpracování jednotlivých
standardů. O své bohaté zkušenosti z této oblasti
se s ostatními zástupci center Programu Pět P podělila Mgr. Lenka Černá, členka výboru Asociace Pět P
v ČR a ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad
Labem.
— Druhé celostátní setkání ve poté konalo 22. června
v nových prostorách Metropolitní univerzity v Praze
a bylo zaměřeno na výměnu zkušeností mezi jednotlivými centry i na upřesnění dalšího směřování Asociace
Pět P v ČR. O připravovaném mezinárodním srovnávacím výzkumu mentoringu pro děti a mládež v programu Big Brother Big Sisters podrobně informovala
Mgr. Tereza Brumovská,M.Sc. Tento výzkumný projekt je součástí programu UNESCO Chair pro děti,
mládež a občanskou angažovanost (Child, Youth and
Civic Engagement).
— Třetí celostátní setkání se konalo 20.10.2009, tentokrát v Českých Budějovicích na půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a program zajistila
členka výboru Mgr. Bohdana Břízová, která rovněž
prezentovala dosavadní výsledky výzkumu zaměřeného na evaluaci efektivity Programu Pět P. Hostem
našeho setkání byla opět Mgr. Tereza Brumovská,
M.Sc., z Národní univerzity Irska v Galway s prezentací na téma mentoringu a s aktuálními informacemi
o připravovaném mezinárodním výzkumu. Na tomto
celostátním setkání byl také schválen Etický kodex
koordinátora Pět P/BBBS.
— Ke konci roku 2009 ohlásily ukončení realizace Programu Pět P dvě regionální pobočky – v Novém městě
na Moravě a v Rychnově nad Kněžnou.

— Výbor Asociace Pět P se pravidelně scházel a aktivně pracoval na metodických materiálech Asociace
i v období mezi jednotlivými celostátními setkáními.
— Rovněž webové stránky Asociace Pět P v ČR www.
petp.cz dostaly svou novou tvář a staly se důležitým
zdrojem informací pro všechna centra Programu Pět P
a průběžně byly aktualizovány.
— Na konci roku 2009 bylo v České republice celkem 18
aktivních realizátorů Programu Pět P a tři noví zájemci o členství v Asociaci Pět P v ČR z Kadaně, Příbrami
a ze Vsetína.
PhDr. Dagmar Cruzová
Předsedkyně Asociace Pět P v ČR

— PětPéťáci jsou spolu rádi

Souhrnné výsledky programu

Dotazníkové šetření za rok 2009

— Odpověď poslali: Kroměříž, Ústí nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Kladno, Opava, Zlín, Ratolest
Brno, Písek, Uherské Hradiště, Třebíč, Vsetín, Moravské Budějovice, Praha, České Budějovice, Plzeň,
Kadaň, Jindřichův Hradec, Neratovice, Olomouc.

Pět P v číslech
— Celkový počet Pět P dvojic dítě–dobrovolník
od zahájení v roce 1997 v ČR
2151
— Celkový počet proškolených dobrovolníků
od zahájení v roce 1997 v ČR
2683
— Počet dvojic založených (2009)
203
— Počet realizovaných výcviků Pět P (2009)
30
— Počet proškolených dobrovolníků (2009)
218
— Počet společných akcí (2009)
88
— Počet neuspokojených uživatelů (2009)
19
(nezapojených rodin s dítětem)

Dosažený úspěch v Pět P
— udržení kontinuity programu, zapojení dětí s poruchami autistického spektra do programu – Kroměříž
— výsledek provedené inspekce poskytování sociální
služby – dosažení maximálního počtu bodů u hodnocených kritérií – Ústí nad Labem
— zapojení muže dobrovolníka do programu – Kladno
— realizace Tábora Pět P – Opava
— nárůst počtu dobrovolníků, 3 muži – Zlín
— rozšíření služby o práci s rodinnými klienty s využitím prvků rodinné terapie. Podařilo se do této
části služby aktivně zapojit již 3 rodiče – Brno
— zvýšení počtu zájemců o dobrovolnictví v programu, spolupráce s několika dalšími školami, udržení
ročního počtu dvojic nad 60 (62), dostatek nezbytných ﬁnančních prostředků – Praha
— povedlo se zorganizovat 5 společných akcí, včetně
pětidenního tábora Pět P, získat více ﬁnančních prostředků od Města Písek oproti loňským rokům – Písek
— vytvořené fungující dvojice, pozitivní hodnocení
účastníků – Uherské Hradiště

— akreditace programu – Vsetín
— zajištění kvalitní péče o dobrovolníky – výcviky sociálně–psychologických dovedností, pravidelné supervize, pojištění, proplácení cestovného, vydávání osvědčení
a potvrzení. Personální zajištění služby. Aktivní členství
v Asociaci programu Pět P v ČR – účast na pracovních
setkáních. Absolvování inspekce ke Standardům kvality
služeb – získání 127 bodů (88,19%) – Moravské Budějovice
— úspěchem je pro nás oživení programu díky vytvořeným dvojicím – Plzeň
— zajištění supervize pro koordinátory a zapojení
dobrovolníků nad rámec jejich povinností do projektů programu – České Budějovice
— v říjnu jsme zahájili a přihlásilo se již šest dobrovolníků – Kadaň
— společné akce – Neratovice
— nalezení náhrady za současnou koordinátorku
a letní tábor – Jindřichův Hradec
— zapracování Programu Pět P do SAS pro rodiny
s dětmi – Olomouc

Konkrétní problém, se kterým jsme se potýkali
— náročné období vzhledem k přípravě na následnou
inspekci (také v souvislosti s oslabením v týmu)
— nedostatek časových prostor a prostorů k setkávání
dvojic při špatném počasí, chybí vlastní klubovna
— dobrovolníci namítají, že často hradí dítěti aktivitu
— nedostatek mužských dobrovolníků a dobrovolníků
— rozpor ve vnímání dobrovolníků v sociálních službách mezi námi a Jihomoravským krajem
— v poslední době jsme narazili u dobrovolníků
na různé vnímání supervize (odpor, neochota tam
chodit, nesmysluplnost supervize, obtížné stanovení témat supervizí)
— vnímáme určitý pokles zájmu o dobrovolnictví,
nicméně zároveň také vnímáme, že jedinci, kteří
se k dobrovolnictví v organizaci přihlásí, jsou výraz
něji motivovaní a osobnostně vyzrálejší
— velký počet nepřijatých dobrovolníků (a jejich
nespolehlivost – více práce, výsledek stejný)
— větší počet ukončených dvojic než dvojic nově vzniklých
— odchody dobrovolníků na VŠ

— nespolehlivé dojednávání dobrovolníků, víkendu
pro ně, nakonec odřekli
— špatná komunikace se zákonnými zástupci dítěte,
nespolehlivost dětí a rodičů
— ﬁnanční zajištění programu, ﬁnanční nejistota
— zatím se přihlásil pouze jeden klient

Témata, na kterých bude Asociace Pět P v ČR
pracovat v roce 2010
— burza osvědčených námětů z výcviku dobrovolníků,
techniky při výcviku
— mentoringové programy ve světě – mezinárodní
zkušenosti
— tipy k náboru dobrovolníků, jak působit na dobro
volníky, aby plnili své povinnosti
— nedostatek dobrovolníků, nábor dobrovolníků, jak
získávat nové
— jak vést lidi, týmová spolupráce, jak motivovat
rodiče ke spolupráci
— spolupráce koordinátor – supervizor (kompetence
v rozhodování)
— supervize dobrovolníků
— možnosti práce s rodinou či rodinnými příslušníky
jako celistvým systémem
— zájem o odbornou diskuzi a výměnu zkušeností
— fundraising – zaměření na ﬁrmy
— vedení výcviku dobrovolníků, sebezkušenostní aktivity
— komunikace s rodiči, úvodní rozhovor s rodiči
— motivace občanů k dobrovolnictví
— práce s uživatelem služby (dítě a rodina)
— jak realizovat individuální školení dobrovolníka
— individuální práce s klientem
— jak dostat informaci o Pět P k uživatelům, jakým
způsobem je informovat
— řešení konﬂiktních situací
— evaluace v programu Pět P; hodnocení vztahu dítě
x dobrovolník
— stanovování cílů schůzek dítě x dobrovolník (kontrakt)

Finanční náklady
Celkové ﬁnanční náklady
ve střediscích Pět P

4 854 000 Kč

— Přátelství, Pomoc, Péče, Podpora, Prevence

Certiﬁkát – national membership

— na výletě

Etický kodex koordinátora programu Pět P

Etický kodex koordinátora programu
BBBS/Pět P v ČR
Etické zásady obecně
1) Koordinátor dbá na dodržování lidských práv, která jsou vyjádřena v Listině základních práv a svobod
a v Úmluvě o právech dítěte.
2) Koordinátor ctí jedinečnost každého člověka bez
ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci,
náboženské, politické a jiné přesvědčení.
3) Koordinátor pomáhá na základě svých znalostí,
dovedností a zkušeností jednotlivcům a usiluje o vysokou odbornou úroveň, přičemž poskytuje jen takové
služby, které jsou speciﬁkovány v Manuálu programu
Pět P.
4) Profesní odpovědnost má prioritu před osobními
zájmy.

Koordinátor a dobrovolník
1) Koordinátor respektuje dobrovolníka jako partnera se všemi právy a povinnostmi, které jsou uvedeny
ve Smlouvě o spolupráci.
2) Koordinátor zajistí, aby náplň výcviku dobrovolníků byla v souladu s principy a pravidly programu Pět
P. V případě, že na některou aktivitu realizovanou na
výcviku nemá požadovanou kvaliﬁkaci a zkušenost,
zajistí přítomnost dalších lektorů.
3) Na výcviku dobrovolníků se koordinátor snaží
poskytnout dobrovolníkům takové vzdělávání, které integruje teoretické znalosti s praktickou aplikací. Pokud se ukáže, že dobrovolník není vhodný
k výkonu své budoucí role staršího kamaráda, nebude
s ním sepsána Smlouva o spolupráci. Dobrovolníkovi
se v tomto případě dostane srozumitelného a profesionálního vysvětlení .
4) Koordinátor shromažďuje od dobrovolníka pouze
data a informace nezbytně nutné pro realizaci programu Pět P. Informuje jej o jejich potřebnosti a použití.
Žádnou informaci o dobrovolníkovi neposkytuje bez
jeho souhlasu.

5) Koordinátor vykonává svoji roli na základě
upřímných a otevřených vztahů s dobrovolníky,
jimž se na tomto základě dostává jistoty, že to,
co dělají, je významné a slouží dobré věci.
6) Koordinátor se snaží udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi
dobrovolníků.

nosti ostatních koordinátorů, garantů i supervizorů, ale také rozdíly v jejich názorech a praktické
činnosti.
4) Koordinátor poskytuje své znalosti a dovednosti ostatním koordinátorům při implementaci programu Pět P v ČR.

Koordinátor a jeho odbornost
Koordinátor a klient
1) Koordinátor jedná tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva klientů.
2) Koordinátor pomáhá se stejným úsilím všem
klientům, bez jakékoliv formy diskriminace.
3) Koordinátor shromažďuje pouze data a informace nutné k výběru dvojice dítě–dobrovolník.
Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost
jeho sdělení.
4) K vytipování dvojice dítě–dobrovolník přistupuje koordinátor zodpovědně, bere v úvahu dobrovolníkovy preference, ale především potřeby
a přání dítěte.
5) Koordinátor zasahuje do vztahu dítě–dobrovolník pouze tehdy, dojde–li k narušení základních
pravidel programu Pět P. Vážnější problémy konzultuje koordinátor se supervizorem programu.
6) Koordinátor předchází závislosti klienta
na službě.

Koordinátor a Asociace Pět P v ČR
1) Koordinátor je řádným členem Asociace Pět P
v ČR a odpovědně plní své povinnosti vyplývající
z cílů Asociace.
2) Koordinátor navrhuje změny v metodice programu Pět P s ohledem na co nejvyšší úroveň, snaží
se aplikovat nové postupy, schválené Asociací Pět
P v ČR, a konstruktivně spolupracuje s ostatními
koordinátory a dalšími odborníky.
3) Koordinátor respektuje nejen znalosti a zkuše-

1) Koordinátor se aktivně podílí na udržování
a zvyšování své odborné připravenosti.
2) Koordinátor má právo na supervizi.
3) Koordinátor si je vědom svých profesních hranic.

— Přátelství, Pomoc, Péče, Podpora, Prevence

Tabulka
přidělených registrací, akreditací, pověření

Členové Asociace programu Pět P v ČR
v souvislostech
Organizace

Brno – RATOLEST, o.s.
České Budějovice – DC, ZSF Jihočeské univerzity
Jindřichův Hradec – o.s. OKNA, VŠE, fak. manag.
Kroměříž – SPEKTRUM,o.s.
Nové Město na Moravě – EZOP, o.s.
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, o.s.
Uherské Hradiště – Maltézská pomoc, o.p.s
Zlín – Domek, o.s
Kladno – Dobrovolnické centrum, o.s
Plzeň – Totem, o.s
Oblastní charita Uher.Hradiště – Dobrovol. centrum
Neratovice – Město Neratovice
Rychnov nad Kněžnou – PPP
Vsetín – ADOREA dobrovolnické centrum, o.s
Kadaň – RADKA, o.s.

Akreditace
a registrace

Pouze registrace
sociální služby

Pouze akreditace
dobrovolnické služby

Ani akreditace,
ani registrace

Pověření k sociálně
právní ochraně dětí

— Přátelství, Pomoc, Péče, Podpora, Prevence

Adresář členů Asociace Pět P v ČR

Adresář Asociace Pět P v ČR

Organizace, které ukončily nebo pozastavily činnost
Brno – INEX–SDA (ukončeno)
Bc.Karla Břinková, Anenská 10, 602 00 Brno, tel.: 543 331 775,
brno@inexsda.cz, www.inexsdabrno.cz
Český Těšín – AVE (ukončeno)
Jana Svobodová,Dis., Ostravská 1628, Český Těšín
tel.: 736 627 933 , svobodova@osave.cz, www.osave.cz
Liberec – „D“, o.s. (pozastaveno)
Bc. Marcela Linková, Švermova 32, Liberec 10,
tel.: 608 977 623, dorothycoco@seznam.cz, www.d-os.net
Nové Město na Moravě – Sdružení Nové Město
na Moravě (pozastaveno)
Hana Kincová, Drobného 366, 592 31 NMM
tel.: 566 616 980, sdruzeninmnm.ezop@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz

Kroměříž – DC SPEKTRUM, o.s.
Bc. Lenka Chytilová, PhDr. Dagmar Cruzová
Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž, tel.: 573
333 333, 602 781 101, spektrum.km@volny.cz,
cruzova@volny.cz, www.spektrum–km.cz
Olomouc – P–centrum, o.s.
Bc. Marek Němec, Petra Chromková, Lafayettova 9,
772 00 Olomouc, tel.: 585 221 983, 607 531 058,
marek.nemec@p-centrum.cz,
petra.chromkova@p-centrum.cz, www.p–centrum.cz
Písek – Arkáda, o.s.
Mgr. Pavla Nohejlová, Husovo nám. 2/24, 397 01 Písek,
tel.: 775 588 539,nohejlova@arkada–pisek.cz
www.arkadacentrum.cz

Organizace aktivní

Plzeň – Totem, o.s.–RDC
Kateřina Sladká, Rodinná 39, 312 00 Plzeň
tel.: 377 260 425, 603 438 178, totem@totem–rdc.cz
603438178@seznam.cz, www.totem–rdc.cz

Brno – RATOLEST BRNO o.s.
Mgr. Markéta Procházková, Špitálka 16, 602 00 Brno
tel.: 545 243 839, 605 269 688,
marketa.prochazkova@ratolest.czm,
radka.zahradnickova@ratolest.cz, www.ratolest.cz

Praha – HESTIA Národní dobrovolnické centrum,o.s.
Šárka Jakubcová, Dis, Mgr. Radka Koutová,
Štefánkova 21, 150 00 Praha 5
tel.: 728 006 514, petp@hest.cz, program5p@tiscali.cz,
www.petp.hest.cz

České Budějovice – DC Ústav sociální práce, ZSF Jihočeské univerzity
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – garant Bc.Pavla Valentová, Jan Talich, Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice,
tel.: 389 037661, 724 029 370, brizova@zsf.jcu.cz,
talich.jan@seznam.cz, www.petpcb.wz.cz

Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum, o.s
Mgr. Lenka Černá, Mgr. Michaela Procházková,
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 684, 721 570 084, lenka@dcul.cz
m.prochazkova@dcul.cz, http://dcul.cz

Jindřichův Hradec – o.s. OKNA ve spolupráci s Fakultou managementu VŠE
Lenka Havlová, Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 721876138, Xhavl18@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz

Třebíč – STŘED, o.s.
Michaela Svobodová, DiS., Mládežnická 229, 674
01 Třebíč, tel.: 775 725 657, svobodova@stred.info
www.stred.info
Moravské Budějovice – detašované střed.STŘED, o.s.
STŘED,o.s., Barbora Švaříčková, Husova 189,

676 02 Moravské Budějovice
tel.:775 725 659, svarickova@stred.info
Uherské Hradiště – Oblastní charita Uherské Hradiště
Magdalena Postavová,Dis., Moravní nábřeží č. 81, 686 01
Uh. Hradiště, tel.: 602 381 789, 606 641 980,
5p@uhradiste.charita.cz, www.uhradiste.caritas.cz
Uherské Hradiště – Maltézská pomoc
Bc. Kateřina Válková, DiS., Na Stavidle 1266, 686 01
Uherské Hradiště, tel.: 736 620 803,
uh@maltezskapomoc.cz, www.maltezska–pomoc.cz
Zlín – Domek, o.s
Marie Forgačová, Česká 4789, 760 05 Zlín
tel.: 577 242 786, 608 781 909, M.forgacova@seznam.cz
www.svpdomek.cz
Kladno – Dobrovolnické centrum Kladno
Bc. Kateřina Morávková, ul. 5. května 1870, 272 09
Kladno, tel.: 774 333 207, 312 660 139, kkudejova.dck@
seznam.cz, kmoravkova.dck@seznam.cz,
www.dckladno.estranky.cz
Neratovice – OSVZ MěÚ Neratovice
Daniela Vrbová, Školní 162, 277 11 Neratovice,
tel.:723 737 292, daniela.vrbova@seznam.cz
Kadaň – RADKA, o.s.
Bc. Olga Šoltésová, Chomutovská 1619, Kadaň,
tel.: 734 454 480, scr@kadan.cz, www.radka.kadan.cz
Vsetín – ADOREA, o.s.
Ivana Tomečková, Tyršova 1271, Vsetín,
tel.: 571 999 223, dobrovolnik@adorea.cz, www.adorea.cz
Příbram – Labyrint, o.s. ve spolupráci s SVP Příbram
PaedDr.Jana Ptáčková vedoucí SVP; Mgr. Jiří Štěpo,
Školní 129, 261 01 Příbram, tel.: 606 625 851, jana.ptackova@centrum.cz, labyrintpb@seznam.cz

— společně je nám fajn

Zpráva o hospodaření 2009

Výkaz zisku a ztrát

Náklady

Rozvaha

Stav k rozvah. dni

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

Náklady celkem

Výnosy

33

1

34

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

44

Výnosy celkem

44

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Aktivita

A. Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Aktivita celkem

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

44

10

44
16

10
9

28

1

44

10

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

44
44

10
10

-1

10
10

10

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

10

Pasiva celkem

44

10

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
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IČ: 26537664
Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800
e–mail: cruzova@volny.cz
webové stránky: www.petp.cz

péče

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