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



— Vážení a milí členové Asociace Pět P v ČR,

přišel opět čas shrnout, co se nám v ukončeném roce 2010 

společně dařilo, s čím jsme bojovali a co stojí před námi 

jako nová výzva. Ale s tím současně přichází i čas pro vy-

jádření velkého poděkování vám všem, kteří jste se přičini-

li svou obětavostí,maximální snahou i přetrvávajícím nad-

šením pro to zajistit udržení Programu Pět P ve vašich regi-

onech, programu, který nám všem za ta léta již natolik při-

rostl k srdci, že si ani nedovedeme představit, že by již nadá-

le nepokračoval. A že nebylo jednoduché dokázat to v růz-

ných složitých konkrétních podmínkách, to dobře víme, 

a proto o to víc oceňujeme, že se vám to podařilo dokázat. 

A v mnohých centrech dokonce program nejen udržet, ale 

i rozvinout ho dále, zvýšit výrazně počet dvojic,získat nové 

zdroje finanční podpory,a v neposlední řadě poskytnout na-

tolik dobrý a následováníhodný příklad, který měl takovou 

sílu, že dokázal inspirovat i další města k úvaze o založení 

centra Programu Pět P a od této úvahy pak byl již jen krok 

ke vzniku dalších nových regionálních center. 

— Současně bych chtěla při této příležitosti velmi poděko-

vat i všem členům výboru Asociace Pět P, kteří se v mezidobí 

mezi jednotlivými celostátními setkáními pravidelně schá-

zeli s cílem projednávat všechny důležité organizační i me-

todické záležitosti spojené s vedením Asociace Pět P a nevá-

hali jezdit do Prahy i ze vzdálených měst,a to jak z jižních 

a ze severozápadních Čech,tak i ze severní i jižní Moravy.

— Zvláštní poděkování patří čestné člence výboru Asociace 

Pět P, Mgr. Tereze Brumovské,M.Sc. z Centra pro výzkum 

rodiny Irské národní univerzity v Galway,iniciátorce a rea-

lizátorce mezinárodního srovnávacího výzkumu mentorin-

gových programů BBBS.Díky spolupráci dvou  center Pro-

gramu Pět P na tomto mezinárodním srovnávacím výzku-

mu získávají zkušenosti s realizací Programu Pět P mezi-

národní rozměr. Rovněž i kniha Mentoring, kterou napsa-

ly společně s Dr. Gabrielou Seidlovou Málkovou, významně 

přispěla k rozšíření a posílení teoretických základů, ze kte-

rých vychází Program Pět P.

— Milí členové Asociace Pět P, ještě jednou vám všem veli-

ce děkuji za vaše úsilí v uplynulém roce 2010 a současně se 

velmi těším na další spolupráci s vámi v roce 2011 – v Ev-

ropském roce dobrovolnictví, který bude současně pro nás 

všechny i velkou příležitostí pro to, abychom mohli co nejví-

ce zviditelnit dosažené úspěchy tohoto programu, neboť rok 

2011 bude současně i 15. rokem úspěšné realizace tohoto 

programu v České republice.

PhDr.Dagmar Cruzová

předsedkyně Asociace Pět P v ČR

Úvodní slovo předsedkyně  
O programu Pět P si myslím 
PhDr.Olga Sozanská

— Program Pět P byl u nás založen v roce 

1997 z iniciativy a za podpory Open Soci-

ety Fund Praha. U jeho založení byli psy-

chologové Poradny pro rodinu, neboť se 

zdálo, že by program mohl významně pro-

spět především dětem z problematických 

rodin. To se ukázalo jako oprávněný před-

poklad, program si za dobu své existence 

získal prestiž, takže byl akreditován jako 

sociální služba.

Zhodnocení pozitivního vlivu programu Pět P /Big Brothers 

Big Sisters na děti, které je pravidelně prováděno v řadě roč-

níkových a diplomových prací, nám dává dostatečné argu-

menty pro to, aby se Asociace dále věnovala jeho rozšiřování 

a aby byl program Pět P vnímán jako významný zdroj indi-

viduální péče jak ze strany pedagogických pracovníků a ro-

dičů, tak také i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tě-

lovýchovy a regionální samosprávy. 

Od roku 1997 prošlo v ČR programem více jak dva tisíce 

dětí, nemalý význam má program i pro samotné dobrovol-

níky, kteří v jeho rámci získají nejen řadu zkušeností, ale 

i doplňkové vzdělání. 

V roce 2001 se v Praze sešla správní rada BBBSI, aby Asoci-

aci Pět P v ČR udělila mezinárodní členství. Bohužel, spo-

lupráce s BBBSI nefunguje příliš dobře a tak se domnívám, 

že v roce desátého výročí od této události bychom měli aktiv-

něji vystupovat na mezinárodním poli. Získaný grant Vel-

vyslanectví USA k 15 letům programu v roce 2011 může být 

pro to skvělou příležitostí. 

PhDr. Olga Sozanská

Zakladatelka programu Pět P v ČR



— také společné akce jsou fajn Výbor Asociace Pět P v ČR 



— 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 sdruže-
ní Spektrum preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži a v rámci Dobrovolnického centra působí jako od-
borný garant–psycholog i lektor výcviku dobrovolníků. O.s. Spektrum se podílelo společně s Klubem Unesco Kromě-
říž a Hestií Praha na organizaci celkem jedenácti celostátních konferencí o dobrovolnictví, které se uskutečnily v Kromě-
říži v letech 2001-2011. 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 téma-
tu Výchova k dobrovolnictví za Zlínský kraj v celostátním projektu MŠMT ve spolupráci s Národním institutem dětí a mlá-
deže „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 počát-
kem 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.

— 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 v Českých Budějovicích, od roku 2009 je členem Výbo-
ru Asociace Pět P v ČR. Programu Pět P, a obecně dobrovolnictví, se věnuje také v rámci své publikační, projektové a lek-
torské činnosti. Pracuje jako odborný asistent na katedře sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích. Je krajskou koordinátorkou průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví za Jihočeský a Pl-
zeňský kraj v celostátním projektu MŠMT ve spolupráci s NIDM „Klíče pro život“.

— Lenka Černá byla v roce 1998 pilotní koordinátorkou programu Pět P v ČR v Ústí nad Labem. Lektorka 17 výcviků dob-
rovolníků 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 Kar-
lovarský 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 služ-
by Sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, který je postaven na základě Programu Pět P je odborným garan-
tem projektu. Je krajskou koordinátorkou průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví za Moravskoslezský kraj v celo-
státním projektu MŠMT  ve spolupráci s NIDM „Klíče pro život“. 

PhDr. Jiří Tošner

Mgr. Lenka Černá

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D

PhDr. Dagmar Cruzová

Mgr. Hana Neugebauerová,DiS.



— Dvojce v programu Pět P
Přehled činnosti 
Asociace Pět P v ČR v roce 2010



— Jako každoročně jsme v lednu 2010 rozeslali všem 
členům Asociace Dotazník pro vyhodnocení roku 
předchozího a ptali se na témata, ve kterých chtějí být 
koordinátoři proškoleni. Výsledek zjištění jsme zapra-
covali do společných setkání v roce 2010. Hned na po-
čátku roku jsme aktualizovali Dohodu o spolupráci; 
také proto, že se hlásili noví zájemci z celé České re-
publiky. 
— Členské shromáždění proběhlo 8. února 2010 na 
Metropolitní univerzitě Praha ve společenské místnos-
ti HESTIA. Shromáždění se zúčastnil také Mgr. Ra-
dek Jiránek s informacemi o akreditacích programu 
Pět P. Připojil informace k novelizaci zákona o dob-
rovolnické službě a připravovaném Evropském roku 
dobrovolnictví. Referovali přítomní členové o dosaže-
ných výsledcích a schválili jsme členský příspěvek na 
rok 2010. Proběhla diskuse o evaluaci programu a re-
feráty o zkušenostech s Inspekcí poskytování Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Na závěr pro-
běhly 2 workshopy. Co děláme v době dvou měsíců 
před výcvikem dobrovolníků a co se děje na výcviku? 
Co je v kompetenci koordinátora?
— Druhé Členské shromáždění proběhlo v neděli 23. 
května 2010 v Kroměříži, tedy den před celorepubliko-
vou konferencí o dobrovolnictví; tentokrát v prosto-
rách Dobrovolnického centra Spektrum. Po referen-
ci účastníků prezentovala Bohdana Břízová statistické 
zpracování evaluace programu Pět P pomocí metody 
POE a Tereza Brumovská informovala o přípravě  spo-
lupráce na Mezinárodním srovnávacím výzkumu men-
toringu. V různém jsme se věnovali tématům pojist-
ných událostí, kontrolám OSPOD a dotacím.
— Třetí pracovní celodenní setkání středisek Pět P pro-
běhlo na Metropolitní univerzitě v Praze dne 11. říj-
na 2010 s prezentací Terezy Brumovské na téma vý-
voj Mezinárodního srovnávacího výzkumu mentorin-
gového vztahu v programu BBBS/Pět P v ČR a v Ir-
sku; Pavla Nohejlová z Písku prezentovala výstupy své 
diplomové práce o 8 dimenzích vztahů v aplikaci na 
vztah Pět P dle teorie R.A.Hindeho a Bohdana Břízo-

Činnost Asociace Pět P v ČR v roce 2010 

vá diskutovala se členy o aktuálním sběru dat meto-
dou POE. Po přestávce následovaly workshopy Burza 
osvědčených nápadů z výcviku dobrovolníků a Týmo-
vá spolupráce a řešení konfl iktních situací.

Zpracovala Mgr. Lenka Černá



— Tým koordinátorů programu Pět P v ČR Výzkum UNESCO – Srovnávací česko-irský



— Mezinárodní výzkum mentoringu v programu 
Big Brothers Big Sisters/Pět P probíhá pod zášti-
tou UNESCO Výzkumného centra pro rodiny a děti 
(UNESCO Child and Family Research Centre) v rám-
ci mezinárodního výzkumného program UNESCO 
Chair pro děti, mládež a občanskou angažovanost 
(UNESCO Chair for Chilred, Youth and Civic Enga-
gement) při Národní irské universitě v Galway, Irsko 
(NUI Galway) ve spolupráci s Fakultou humanitních 
studií UK v Praze (FHS UK). Vedoucí badatelkou vý-
zkumu je Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Supervizo-
rem výzkumu je prof. Pat Dolan, členy výzkumného 
výboru jsou Dr. Bernadine Brady a Dr. Gabriela Sei-
dlová Málková. 
— Hlavním cílem výzkumu je sledovat procesy příno-
sů mentorských vztahů, formálně zprostředkovaných 
mezi dobrovolníky a dětmi programem BBBS/Pět P. 
Dílčí cíle výzkumu se zaměřují na sledování zkušenos-
tí dětí, rodičů a dobrovolníků, kteří se programu Pět P 
účastní v průběhu jednoho roku, a přínosů, které men-
torské vztahy dětem i dobrovolníkům zprostředková-
vají. Výzkum také sleduje přístupy, jakými dobrovol-
ní ci – mentoři rozvíjejí vztah se svými svěřenci. Vý-
zkum si klade za cíl přispět k teorii procesů mentor-
ských vztahů a tím i k dobré praxi programu BBBS/
Pět P a dalších podobných sociálních intervencí v Čes-
ké republice i mezinárodně.
— V roce 2010 byl výzkumný projekt ve fázi přípra-
vy na sběr dat v terénu poté, co byl výzkumný návrh 
schválen Etickou komisí pro výzkum při NUI Galway. 
Hlavní badatelka výzkumu následně zahájila organi-
zaci sběru dat ve spolupráci s centry programu BBBS/
Pět P v Praze a v Ústí nad Labem, aby na podzim 2010 
ve spolupráci s koordinátorkami programu BBBS/Pět 
P oslovila dobrovolníky, děti a rodiče s nabídkou účas-
ti ve výzkumu. Následně bylo vybráno 11 nově sesta-
vených dvojic dobrovolných mentorů a jejich svěřenců 
– 8 dvojic v Praze a 3 dvojice v Ústí nad Labem. Díky 
výborné spolupráci s koordinátorkami Mgr. Radkou 
Koutnou, Bc. Monikou Redmerovou a Mgr. Míšou 

Srovnávací česko-irský výzkum UNESCO 

Procházkovou tak v lednu 2011 mohly být zahájeny 
první rozhovory s účastníky programu BBBS/Pět P, 
kteří na výzkumu spolupracují. 
— Za kooperaci při sběru dat děkujeme koordinátor-
kám, rodičům, dobrovolníkům a dětem, a těšíme se na 
další setkání při spolupráci na výzkumu.

Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc.

— Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. se 

začala o program Pět P zajímat v roce 

2000, kdy v něm působila jako dobrovol-

nice po dobu 3 let. Zkušenost s progra-

mem poté využila ve své bakalářské prá-

ci na Fakultě humanitních studií UK. 

Poznatky o dobrovolnictví následně roz-

šířila v magisterském studiu Občanského 

sektoru na FHS UK a v Mezinárodním magisterském pro-

gramu sociální práce na Goteborgské univerzitě ve Švédsku. 

V rámci magisterského studia zasadila program Pět P do me-

zinárodních souvislostí oboru mentoringu. Zkušenosti s dob-

rovolnictvím a mentoringem dále sbírala v sociálních služ-

bách pro děti a mládež ve Španělsku a v Irsku. 

— Je autorkou Příručky pro mentory v Komunitním men-

toringovém programu v Irsku, a spoluautorkou publika-

ce Mentoring – Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. 

— V současné době působí jako vedoucí výzkumu Meziná-

rodního výzkumu mentoringu v programu BBBS/Pět P pod 

záštitou Národní irské univerzity v Galway v Irsku, a Fakul-

ty humanitních studií UK v Praze.



— Celostátní výměna zkušeností na jednáních Asociace Pět P v ČR Souhrnné výsledky programu



Dotazníkové šetření za rok 2010

— Odpověď poslali: Spektrum Kroměříž, Dobro-
volnické centrum Ústí nad Labem, Elim Opava, DC 
Ústav zdravotně sociální práce ZSF JU České Budějo-
vice, STŘED – Třebíč a detašované pracoviště Morav-
ské Budějovice, SVP Domek Zlín, Arkáda Písek, Ado-
rea Vsetín, P-centrum Olomouc, HESTIA Praha, DC 
Kladno, OKNA Jindřichův Hradec, Maltézská pomoc 
Uherské Hradiště, Totem Plzeň, RADKA Kadaň, ITY-
TAKY Příbram a Dobříš.

Pět P v číslech

— Celkový počet Pět P dvojic dítě–dobrovolník 
od zahájení v roce 1997 v ČR 2030

— Celkový počet proškolených dobrovolníků 
od zahájení v roce 1997 v ČR 2860

— Počet dvojic založených v roce 2010 152
— Počet realizovaných výcviků Pět P (2010) 29
— Počet proškolených dobrovolníků (2010) 177
— Počet společných akcí (2010) 76
— Celkové fi nanční náklady Pět P v roce 2010 

ve střediscích Pět P v ČR  3,390.000

Témata a otázky, na kterých budeme pracovat 
v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011:

— Téma mentoringu a propojení s konkrétní realitou 
Programu Pět P, aplikace teoretických pravidel, de-
fi nic a znalostí o tomto tématu do praxe Programu 
Pět P.

— Zmapujeme, jakými psychodiagnostickými meto-
dami jsou diagnostikováni zájemci o dobrovolnic-
tví v Programu Pět P – výměna zkušeností mezi psy-
chology, kteří diagnostiku realizují a které metody 
se nejlépe osvědčují.

— Oblast komunikace a řešení konfl iktních situací při 
společných akcích.

— Používaná dokumentace programu Pět P – předání 

zkušeností s ostatními centry.
— Přímá práce s klientem a rodinou; jednání s rodiči, 

pěstouny a zákonnými zástupci dítěte.
— Způsob, jak navázat kontakt s dítětem při prvním 

setkání, jak s ním komunikovat, na co se zaměřit 
— Začlenění dobrovolníků do individuálního plánová-

ní rodiny. 
— Další vzdělávání dobrovolníků. 
— Jak v průběhu dobrovolnické činnosti motivovat 

dobrovolníky k setrvání v programu?



— V Pět P se nikdy nenudíme...
Členové Asociace programu Pět P 
v souvislostech



Členové Asociace programu Pět P v ČR 
v souvislostech

Organizace

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.

Příbram – o.s. ITYTAKY

Litoměřice – Naděje, o.s.

Jičín  – Oblastní charita Jičín

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 Ocenění dobrovolníci Pět P 



Ivo Dostál

— Dobrovolník Ivo Dostál, vystu-
doval žurnalistiku a  mediální stu-
dia na Fakultě sociálních věd Uni-
verzity Karlovy, nyní pracuje jako 
nástěnkář v ING Pojišťovně, má rád 
deskové hry, vaření, výlety, plavání 

a kolečkové brusle. Pochází ze Studénky (okres Nový 
Jičín, Severomoravský kraj), v Praze žije od roku 2001. 
Dobrovolníkem v Pět P je od roku 2003. Každý rok 
také jako instruktor jezdí na dětské tábory, které Pět 
P pořádá. 
— Ivo říká: „Moje dobrovolnická práce nezabere extra moc 

času. Zvládat se dá i při zaměstnání na plný úvazek. Od le-

toška mám „své“ druhé dítě (Radek z programu vyrostl a učí 

se na automechanika). S novým Petrem, chodíme často pla-

vat, naučil jsem se od něj nové fotbalové triky a hlavně mám 

někoho, se kterým můžu zkoušet nové infantilní hry. Když na 

sebe v obchoďáku střílíme pěnové šipky, což mě začalo dost 

bavit, nekoukají na nás lidi tak divně, jako kdybych to zkou-

šel se stejně starým kolegou z pojišťovny. Je to legrace a snad 

to i někomu trochu pomůže.“  

Kristýna Formanová 

— Dobrovolnické centrum STŘED, 
o.s. udělilo titul Vítězka ankety 
DOBROŠ ROKU 2010 dobrovolni-
ci Kristýně Formanové.
— Kristýna se v roce 2008 zapojila 
jako dobrovolnice do programu Pět 

P. Rok se věnovala dospívajícímu chlapci, kterému po-
máhala nejen s přípravou do školy, ale také přispěla 
k hladkému přechodu chlapce na střední školu. V sou-
časnosti se věnuje dívce ve věku 13 let, vídají se pravi-
delně již druhým rokem. Je pro ni, i celou její rodinu, 
velkým přínosem a podporou. Během své činnosti vě-
novala svým kamarádům v programu Pět P přes 150 
hodin svého volného času. 

— Ocenění DOBROŠ ROKU je Kristýně uděleno za 
dlouhodobou spolupráci, za obětavost se kterou do-
jíždí za svými kamarády, za přátelský přístup k dětem, 
mládeži i svému okolí, a za hodiny, které nezištně vě-
nuje dobrovolnické činnosti. 

Šárka Pipková

— Šárka Pipková byla dobrovol-
níkem už když studovala střední 
školu. Přišlo jí proto úplně nor-
mální zapojit se do nějaké dobro-
volnické činnosti i na vysoké ško-
le (studuje speciální pedagogiku).

— Před dvěma lety na podzim (ale my máme pocit, 
jako by s námi byla od nepaměti) se tak objevila na vý-
cviku dobrovolníků programu Pět P. Z některých lidí 
máte opravdu dobrý pocit hned na první pohled, cí-
títe důvěru a vnitřní radost. Takovou jemnou energii 
vyzařuje Šárka. V programu Pět P navázala přátelství 
s mladší dívkou s lehkým mentálním postižením, kte-
rá na prvním společném setkání působila pravým opa-
kem. Šárka si přes své obavy hned domluvila s kama-
rádkou první schůzku a začaly spolu tuto cestu hledat. 
— Během doby, kdy se scházejí každý týden na 2-3 ho-
diny se z nich staly velmi dobré kamarádky. Mnohým 
si prošly: od pomalého a tichého seznámení, příběhů 
plných výmyslů, kdy Šárka nevěděla čemu věřit, až 
po otevřenost, upřímnost a radost ze spolubytí. Dnes 
už se mladší kamarádka nevymýšlí. Nemá k tomu dů-
vod, neboť poznala kamarádku, která ji bere takovou 
jaká je. Nemusí se před ní dělat lepší, aby se zavděčila, 
prostě si vedle Šárky upřímně žije.  
— Šárka se v poslední době také zapojila do mediál-
ní propagace programu Pět P. Reportáž bude vysílána 
v Českém rozhlasu. Pro přiblížení Šárky se hodí staro-
věké pořekadlo: Mysl již na druhé straně hory je a pro 
fyzické tělo je to již hračka.

Ocenění dobrovolníci Pět P cenou KŘESADLO a DOBROŠ



— Dvě dvojce Pět P Vývoj vztahu dítěte a dobrovolníka 



Diplomová práce na Zdravotně sociální fakultě Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích
Autorka — 
Pavla Nohejlová, koordinátorka programu Pět P v Písku

Vedoucí práce — 
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. 

Datum odevzdání —
24.5.2010

— Program Pět P je preventivní program pro děti, 
kterým by mohlo být nějakým způsobem prospěšné 
kamarádství s dospělým dobrovolníkem. Přátelský 
vztah dítěte a dobrovolníka je základním principem 
programu. Právě kamarádské vztahy, kterých se dě-
tem zařazeným do programu obvykle nedostává, jsou 
velmi důležité pro zdravý vývoj dítěte školního věku.
Problematika popisu vztahů je poměrně složitou zále-
žitostí. Práce si kladla za cíl prozkoumat vývoj vztahu 
dítěte a dobrovolníka z hlediska teorie Hindeho, kte-
rý v roce 1988 určil osm dimenzí, podle kterých se dá 
každý vztah (tedy i kamarádský) popsat. Tyto dimen-
ze jsou: obsah, rozmanitost, kvalita, frekvence a orga-
nizace, reciprocita a komplementarita, intimita, inter-
personální percepce, závazek.  
— Výzkum v rámci diplomové práce probíhal v roz-
mezí dvou let a bylo do něj zařazeno pět dvojic, kte-
ré byly sledovány od počátku vztahu do jeho ukonče-
ní v rámci programu Pět P. Hlavní výzkumnou meto-
dou byla metoda dotazování technikou strukturova-
ného rozhovoru s otevřenými otázkami pro dobrovol-
níka, dítě a jeho zákonného zástupce. Celkem bylo 
zrealizováno 29 rozhovorů. Ve výzkumu byly použity 
dvě další metody: metoda zúčastněného pozorování 
a analýza dokumentů. Pozorování probíhalo na spo-
lečných akcích (u každé dvojice tři akce v průběhu 
vztahu), pro analýzu dokumentů byly použity zápisy 
ze supervizí dobrovolníků a zápisky ze schůzek s dítě-
tem, které píší dobrovolníci z každé schůzky. 
— Za použití všech výzkumných metod bylo zjištěno, 
že ve vztahu dítěte a dobrovolníka lze skutečně zazna-
menat vývoj. U každé dvojice byl zaznamenán určitý 

vývoj nebo posun ve všech dimenzích vztahu. Tento 
vývoj byl zaznamenám při použití všech metod, pro-
jevil se jak v analýze rozhovorů, tak i během pozoro-
vání a vyplynul také z analýzy dokumentů. Výzkum 
prokázal také to, že každá dvojice má svůj konkrét-
ní jedinečný příběh, každý vztah dítěte a dobrovolní-
ka se tedy vyvíjí jiným způsobem. Vývoj vztahu dítěte 
a dobrovolníka je tedy možné zaznamenat  na základě 
změn ve všech osmi dimenzích dle Hindeho.
— Během výzkumu byly zjištěny také různé zajíma-
vosti. Například to, že většina dvojic má stanovený 
jeden konkrétní den v týdnu, kdy se schází (tzv. svůj 
den) a tento den se v průběhu vztahu nemění. Dále 
bylo u dimenze „důvěrnost“ zjištěno, že také dobro-
volníci svěřují dětem svá tajemství (nejen děti svým 
starším kamarádům). Děti se také vyjadřují o dobro-
volnících spíše pozitivně, neuvažují, co jim na dob-
rovolnících vadí. Děti s dobrovolníky také ve větši-
ně případů komunikují i mimo schůzky pomocí sms, 
emailu, Facebooku. 
— Práce přináší nový pohled na problematiku vzta-
hu dítěte a dobrovolníka. Jde o oblast pro děti a dob-
rovolníky intimní, která vyžaduje citlivý přístup vý-
zkumníka, proto se vyplatí, pokud výzkum v této ob-
lasti provádí koordinátor programu, kterého oba čle-
nové dvojice znají, je s nimi pravidelně v kontaktu. 
 

Vývoj vztahu dítěte a dobrovolníka v programu Pět P



— Program pro děti ve věku 8-15 let Certifi kát – national membership 





Evropský rok dobrovolnictví 2011 — na výletě



Nastupující Evropský rok 
dobrorvolnictví 2011

— Cílem Evropského roku dobrovolných činností na 
podporu aktivního občanství je vytvářet prostředí 
příznivé pro dobrovolnictví, zlepšovat jeho kvalitu, 
oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti a zlepšit po-
vědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. 
— Proto byl v lednu 2011 vytvořen národní webový 
portál www.dobrovolnik.cz a zde mohou zájemci na-
lézt v sekci Oblasti dobrovolnictví také Dobrovolnic-
tví v sociálních službách s příspěvky řady organizací. 
Zájemcům je k dispozici Poradna s nejčastěji kladený-
mi dotazy, složka Management dobrovolnictví, člán-
ky, příběhy i novinky v oblasti dobrovolnictví. Jsou 
zde prezentovány články o programu Pět P, výroční 
zprávy Asociace a pozvánky na akce z celé ČR.
— Asociace Pět P v ČR realizuje v tomto výjimečném 
roce 2011 díky laskavé podpoře a grantu Velvyslanec-
tví USA projekt s názvem „15 let programu Pět P / Big 
Brothers Big Sisters v ČR – Živá komunita dobrovol-
níků jako součást demokratické Evropy“.



Adresář členů Asociace Pět P v ČR— Ani koordinátoři nemají nouzi o zážitky 



Adresář Asociace Pět P v ČR

České Budějovice – Ústav zdravotně sociální práce ZSF JU, 
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Mgr. Šárka Koubová, 

Jirovcova 24, 370 04 Česke Budějovice, tel.: 389 037 666, 
petpcb@seznam.cz, www.petcb.estranky.cz

Jindřichův Hradec – o.s. OKNA ve spolupráci s Fakul-
tou managementu VŠE
Lenka Havlová

Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec,
tel.: 721876138, Xhavl18@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz

Kroměříž – DC SPEKTRUM, o.s.
Bc. Lenka Chytilová, PhDr. Dagmar Cruzová

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměřiž, tel.: 573 333 333, 
602 781 101, spektrum.km@volny.cz, cruzova@volny.cz, 
www.spektrum-km.cz

Olomouc – P–centrum, o.s.
Ondřej Toth, Mgr. Jiřina Pončová

Lafayettova 9, 772 00 Olomouc, tel.: 585 221 983, 607 531, 
058, ondrej.toth@p-centrum.cz,
jirina.poncova@p-centrum.cz, www.p-centrum.cz

Opava – Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci 
a diakonii Opava, o.s.
Bc.Petra Hrušková

Rolnická 21A, 747 05 Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 563,
dobrovolnici@elimopava.cz,
www.elimopava.cz 

Písek – Arkáda, o.s.
Mgr. Pavla Nohejlová

Husovo náměstí 2/24, 397 01 Pisek,tel.: 775 588 539,
nohejlova@arkada-pisek.cz, www.arkadacentrum.cz

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

Praha – HESTIA Narodni dobrovolnické cent-
rum,o.s.
Bc Monika Redmerová, Mgr. Radka Koutová,

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 728 006 514, 
petp@hest.cz, program5p@tiscali.cz
www.petp.hest.cz

Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum, o.s
Mgr. Lenka Černá, Mgr. Michaela Procházková,

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Usti nad Labem,
tel.: 475 216 684, 721 570 084, lenka@dcul.cz,
m.prochazkova@dcul.cz, http://dcul.cz

Třebíč – STŘED, o.s.
Bc. Barbora Švaříčková

Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, tel.: 775 725 659, 
svarickova@stred.info, www.stred.info

Moravské Budějovice – STŘED, o.s., detašované 
pracoviště v Moravských Budějovicích
Bc. Barbora Švaříčková

Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice,
tel.: 775 725 659, svarickova@stred.info,
www.stred.info  

Uherské Hradiště – Oblastní charita Uherské Hra-
diště
Magdalena Postavová,Dis.

Moravni nábřeži č. 81, 686 01Uh. Hradiště,
tel.: 602 381 789, 606 641 980, 5p@uhradiste.charita.cz,
www.uhradiste.caritas.cz

Uherské Hradiště – Maltézská pomoc
Bc. Kateřina Valková

DiS., Studentské náměstí 1531, 686 01, Uherske Hra-
diště, tel.: 736 620 803, uh@maltezskapomoc.cz,
www.maltezska-pomoc.cz

Zlín – Domek, o.s
Marie Forgačová

Česka 4789, 760 05 Zlin, tel.: 577 242 786, 608 781 909, 

M.forgacova@seznam.cz, www.svpdomek.cz

Kladno – Dobrovolnické centrum Kladno
Bc. Kateřina Moravková

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,
danie la.vrbova@seznam.cz

Kadaň – RADKA, o.s.
Bc. Olga Šoltesová

Chomutovská 1619, Kadaň, tel.: 734 454 480,
scr@kadan.cz, www.radka.kadan.cz

Vsetín – ADOREA, o.s.
Ivana Tomečková

Tyršova 1271, Vsetin, tel.: 571 999 223,
dobrovolnik@adorea.cz, www.adorea.cz

Příbram – Labyrint, o.s. ve spolupráci s SVP Příbram
PaedDr.Jana Ptačková vedoucí SVP; Mgr. Jiři Štěpo SVP, 
Školní 129, 261 01 Příbram, tel.: 606 625 851,
jana.ptackova@centrum.cz, labyrintpb@seznam.cz

Příbram/Dobříš – ITYTAKY o.s.
Mgr. Jiři Štěpo,

Přemyslova 1034, Dobříš, Tel.: 604113125,
itytaky@gmail.com, www.itytaky.cz 

Jičín – Oblastní charita Jičín
Mgr. Gabriela Prodělalová,

Na Jihu 553, Jičín, Tel.: 606 465 750,
gabriela.prodelalova@seznam.cz
www.jicin.charita.cz 



— společně je nám fajn Hospodaření Asociace v roce 2010



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  48  24
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý fi nanční majetek celkem  48  24
1. Pokladna  9  1
2. Ceniny
3. Účty v bankách  1  23
Jiná aktiva celkem

Aktivita celkem  48  24

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

A. Vlastní zdroje celkem  10  24
Jmění celkem  10  24
1. Vlastní jmění 
2. Fondy    
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 
Výsledek hospodaření celkem    24
1. Účet výsledku hospodaření    24
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 

Pasiva celkem  10  24

RozvahaVýkaz zisku a ztrát

Náklady  Stav k rozvah. dni

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem 23
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 24

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 48

Výnosy celkem 48

Výsledek hospodaření před zdaněním 24

Výsledek hospodaření po zdanění 24



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

IČ: 26537664

Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800

e–mail: cruzova@volny.cz
webové stránky: www.petp.cz 

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

Kontakty


