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Program Pět P v České republice

Ohlédnutí po 15 letech

— Příprava prvních setkání dobrovolníků
s jejich dětskými kamarády byla tak trochu
dobrodružství, nevěřili jsme, že se projekt
v postsocialistickém opojení tržním hospodářstvím ujme, dokonce jsme zaznamenali výrok rodiče: „Vy jste snad nějaká sekta,
když se tomu našemu klukovi chcete věnovat zadarmo …“
— Uplynulo 15 let a dnes je Program Pět P
jedním z nejrozšířenějších dobrovolnických
programů, navíc s velkou dávkou přidané hodnoty kvalitního managementu dobrovolnictví, který se stal podkladem
pro řadu dalších programů zaměřených na různé cílové skupiny i činnosti dobrovolníků.
— Pět P byl jedním z prvních programů, které byly akreditovány podle zákona o dobrovolnické službě. Uplatnil se v oblasti preventivních programů sociální práce s dětmi a mládeží, je uznáván jako mentoringový program neformálního
vzdělávání dětí a mládeže.
— Díky podpoře ambasády USA jsme mohli 1. 12. 2011
v Americkém centru uspořádat reprezentativní konferenci
u příležitosti 15. výročí programu Pět P, v současnosti realizovaného ve více než 20 střediscích po celé ČR.
— Konference byla příležitostí vzpomenout na původní pramen českého Programu Pět P – na 100 letý světový program
Big Brothers Big Sisters a zároveň možností k ocenění 3.000
proškolených dobrovolníků pro 2.500 dětí v České republice
za uplynulých 15 let.

PhDr. Jiří Tošner
Člen Výboru Asociace Pět P v ČR

Úvodní slovo předsedkyně Asociace Pět P v ČR

— V roce 2011 jsme oslavili 15 let úspěšné realizace programu Pět P v naší zemi. Díky iniciativě PhDr. Olgy Sozanské, ve spolupráci s Dr. Jiřím Tošnerem, byla započata tato
dlouhá cesta, během níž postupně vznikal dlouhý řetězec nezapomenutelných vztahů ve dvojicích dobrovolník – dítě,
který nepřerušeně vede až do dnešních dnů.
— Tato kontinuita je nejlepším dokladem velké vnitřní lidské síly tohoto programu,která napomohla desítkám koordinátorů stále znovu mobilizovat své síly a zvládat náročné
organizační vedení programu, a umožnila nyní již tisícům
dobrovolníků nabídnout svůj čas, otevřené srdce a pomocnou ruku tisícům dětí.
— Rovněž velké ocenění si zaslouží obětavá práce všech
členů výboru Asociace Pět P, zajišťujícího organizaci celostátních setkávání všech center několikrát ročně, přípravu
a tisk výročních zpráv, přijímání a metodické vedení nových center, grantové, administrativní a účetní záležitosti.
— Rok 2011 probíhal ve znamení Evropského roku dobrovolných činností na podporu občanských iniciativ. Všechna
centra našla svůj způsob a formu, jak se do aktivit tohoto
Evropského roku dobrovolnictví zapojit. Grantová podpora
MŠMT k ERD rovněž napomohla k rozvoji řady center programu Pět P v různých regionech České republiky. V roce
2011 se počet našich center rozrostl na celkem 21.
— Velmi přínosnou a zajímavou výměnu zkušeností přinesla
i účast na 11. celostátní konferenci k Evropskému roku dobrovolnictví, která se konala pod názvem „Dobrovolnictví –
opora občanské společnosti – čeho jsme dosáhli a kam směřujeme” v Kroměříži v květnu.
— Díky grantové podpoře Velvyslanectví USA v Praze jsme
mohli v Americkém centru společně oslavit 15. výročí realizace programu Pět P v České republice a předat centrům
roll-upy připomínající jak toto výročí, tak i historický vývoj
rozvoje Asociace Pět P a aktuální celostátní síť všech center
Programu Pět P.

Předkládáme Vám Výroční zprávu Asociace Pět P v ČR za
rok 2011, velice děkujeme vám všem za veškeré vaše osobní úsilí, které jste do realizace programu vložili a současně vám přejeme hodně radosti a krásných zážitků z dalšího
rozvoje programu Pět P v roce 2012, tak aby mohl i nadále přinášet a šířit
Pohodu, Porozumění, Přívětivost, Prospěšnost a Pohlazení
po duši.
PhDr. Dagmar Cruzová
předsedkyně Asociace Pět P v ČR

— Workshop koordinátorů Programu Pět P
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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. Je zakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení
Spektrum preventivních programů v Kroměříži a v rámci Dobrovolnického centra působí jako odborný garant–psycholog
i jako lektor výcviku dobrovolníků. O.s. Spektrum se podílelo společně s Klubem Unesco Kroměříž a Hestií Praha na organizaci celkem jedenácti celostátních konferencí o dobrovolnictví, které se uskutečnily v Kroměříži 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 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 v Českých Budějovicích, od roku 2009 je
členem Výboru Asociace Pět P v ČR. Programu Pět P, a obecně dobrovolnictví, se věnuje také v rámci své publikační, projektové a lektorské činnosti. Pracuje jako odborný asistent na katedře sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je krajskou koordinátorkou průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví za Jihočeský a Plzeňský kraj v celostátním projektu MŠMT ve spolupráci s NIDM „Klíče pro život“.

— Lenka Černá byla v roce 1998 první 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 15 rokem a zapojil více jak 210 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 projektu MŠMT „Klíče pro život“. Nyní koordinuje dobrovolníky v nemocnicích Ústeckého kraje a věnuje se příhraničnímu dobrovolnictví s německými partnery.

— Hana Neugebauerová pracuje jako ředitelka Centra ELIM OPAVA o.s. (v současné době na MD), 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“. Nyní se podílí na vzniku nového střediska Pět P v Orlové jako konzultant a supervizor.

— Redaktorka Českého rozhlasu při rozhovoru s účastníkem Programu Pět P
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Přehled činnosti
Asociace Pět P v ČR v roce 2011

Živá komunita dobrovolníků
jako součást demokratické
Evropy

15

let programu Pět P
Big Brothers
Big Sisters v ČR

… Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí …
Malý princ – Antoine de Saint Exupéry

PŘÁTELSTVÍ
POMOC
PODPORA
PÉČE
PREVENCE

a společné zážitky pro děti a dobrovolníky

jako zábava

Individuální

o vzájemný vztah

Volnočasové aktivity jako

Program Pět P je národní variantou
mentoringového programu Big Brothers Big Sisters
Historie (USA — svět — Česká republika)
1904 – Vznik Big Brothers Big Sisters (BBBS) v USA
V 90. letech rozšíření BBBS z USA po světě do Evropy, Japonska nebo Austrálie
1996 – V Praze se schází prvních 11 dvojic dítě – dobrovolník
1998 – HESTIA, o.s. podporuje vznik poboček BBBS – Pět P po celé ČR
2001 – Vznik Asociace Pět P v ČR a oficiální přijetí do BBBS International
2005 – Národní koordinační centrum Asociace Pět P v ČR přesunuto do Kroměříže
2011 – Více něž 20 poboček programu Pět P v ČR
České Budějovice – Jindřichův Hradec – Praha – Kroměříž – Nové Město na Moravě
– Olomouc – Písek – Plzeň – Ústí nad Labem – Třebíč – Moravské Budějovice – Neratovice
– Uherské Hradiště – Zlín – Kladno – Jičín– Kadaň – Vsetín – Příbram – Opava – Litoměřice

3 000 proškolených dobrovolníků
2 500 zapojených dětí v ČR

Asociace
PČt P v ýR

Činnost Asociace Pět P v ČR v roce 2011

— Na počátku roku jsme již tradičně rozeslali všem
členům Asociace Dotazník shrnující výsledky programu Pět P předchozího roku z jednotlivých poboček.
Také jsme se ptali na témata a otázky, na kterých budeme pracovat v rámci Evropského roku dobrovolných
činností 2011.
— První setkání poboček programu Pět P proběhlo
dne 31. 3. 2011 v Praze. Jiří Tošner informoval o průběhu Evropského roku dobrovolnictví a o projektu
Flag Ship. Také představil připravovanou publikaci se
sbírkou příběhů dobrovolníků a novou knihu Pavola
Friče a Terezy Pospíšilové Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21.století,
vydanou nakladatelstvím Agnes. Lenka Černá informovala o průběhu mezinárodního srovnávacího mentoringového výzkumu, realizovaného Mgr. Terezou
Brumovskou, M.Sc., v Ústí nad Labem a Jiří Tošner
doplnil informace o realizaci v centru programu Pět P
v Praze. Odpolední workshop proběhl s ředitelem
HESTIA o.s, panem Mgr. Michalem Brožem a byl zaměřen na možnosti získávání ﬁnančních prostředků
pro program.
— Členské shromáždění členů Asociace Pět P se uskutečnilo 8. 5. 2011 v Kroměříži, den před již tradiční
konferencí. Jiří Tošner referoval o novinkách v rámci
Evropského roku dobrovolnictví 2011 a o následující
konferenci. Hana Kušková představila připravovaný
projekt na US Embassy. Členské shromáždění odsouhlasilo výši příspěvku na rok 2011, došlo k přijetí nových členů do Asociace.
— Asociaci se v roce 2011 podařilo získat grant US
Embassy s názvem 15 let Big Brothers Big Sisters of
Czech republic – Živá komunita dobrovolníků jako
součást demokratické Evropy, který se realizoval od
srpna do prosince 2011. Díky tomuto projektu Asociace získala nejen na 5 měsíců výkonnou koordinátorku,
skvělou a sympatickou Hanku Kuškovou, ale také připravila pro členy dvě slavnostní setkání a spoustu prezentačních a propagačních materiálů.
— První konference se konala 3. 10. 2011 v Americkém centru v Praze a účastnili se jí nejen koordináto-

ři, ale také dobrovolníci programu Pět P. Zde během
dopoledne vznikaly návrhy pro prezentační materiály
programu Pět P, pro roll-up a plakát k 15 letům Pět P
v ČR. Odpoledne se členové rozdělili na pracovní skupinu koordinátorů, kteří diskutovali o dalším vzdělávání dobrovolníků, a na pracovní skupinu dobrovolníků, kterým Tereza Brumovská představila pojem mentoring v souvislosti s programem Pět P.
— Druhá, slavnostní konference, se konala 1. 12. 2012
také v Americkém centru v Praze za účasti významných osobností pro program Pět P. Byly slavnostně odhaleny plakáty a roll-upy programu Pět P, které si jednotliví koordinátoři poté odvezli. Po uvítání a slavnostních přednesech pozvaných představila Bohdana
Břízová výsledky z hodnocení úspěšnosti programu
Pět P pomocí evaluační metody POE, které se realizovalo v roce 2010 a 2011. Pracovní skupina koordinátorů ještě před obědem pracovala na sestavení tiskové
zprávy k 15. výročí programu, a pracovní skupina dobrovolníků diskutovala o tom, co jim zapojení v programu Pět P dává a přináší. Příjemným zakončením konference bylo interview moderátorky a novinářky s dvojicí programu Pět P.
—Také Výbor Asociace byl v roce 2011 velmi činný–
setkání Výboru proběhlo 18. 8., 13. 9., 26. 10. a 21. 11.
2011.
Zpracovala Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Člen Výboru Asociace Pět P v ČR

— Slavnostní konference Programu Pět P v Americkém centru, Praha
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Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření za rok 2011

— Odpověď poslali: DC Ústav zdravotně sociální práce ZSF JU České Budějovice, STŘED – Třebíč a detašované pracoviště Moravské Budějovice, Spektrum
Kroměříž, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem,
Elim Opava, SVP Domek Zlín, Arkáda Písek, Adorea Vsetín, P-centrum Olomouc, HESTIA Praha, DC
Kladno, OKNA Jindřichův Hradec, Maltézská pomoc Uherské Hradiště, Totem Plzeň, RADKA Kadaň,
ITYTAKY Příbram a Dobříš, Sdružení Nové Město
na Moravě, Městský úřad Neratovice, Naděje Litoměřice, Oblastní charita Jičín, Oblastní charita Uherské
Hradiště

Pět P v číslech
— Celkový počet Pět P dvojic dítě–dobrovolník
od zahájení v roce 1997 v ČR
2487
— Celkový počet proškolených dobrovolníků
od zahájení v roce 1997 v ČR
3119
— Počet dvojic založených v roce 2011
184
— Počet realizovaných výcviků Pět P (2011)
31
— Počet proškolených dobrovolníků (2011)
259
— Počet společných akcí (2011)
73
— Celkové ﬁnanční náklady Pět P v roce 2011
ve střediscích Pět P v ČR
3,343.000 Kč

Jak jsme prožili Evropský rok dobrovolnictví 2011?
— Praha: V rámci ERD prezentace Pět P v muzeu hudby,
freezing, který zahřeje, předávání Křesadel a koncert
v Novoměstské radnici, větší zájem novinářů – několik článků v novinách a časopisech (MF Dnes, Závislosti a my, Marianne, Pražská Pětka) , Pět P v Malé
farmě na ČT 1, TV Metropol, spot o dobrovolnictví v ČT a v kinech, účast na výstavě DobroVolnost.
— Vsetín: Projekt Dobrovolnictví je IN – výstava fotograﬁí o dobrovolnictví ve Vsetínském regionu, propagační materiály o dobrovolnictví – brožura, zálož-

ky do knihy, vzdělávací aktivity pro dobrovolníky.
— Kadaň: Vydali jsme Metodiku dobrovolnického centra RADKA o.s. a otevřeli klub pro mládež Underground, do kterého mohou dobrovolníci pravidelně
docházet.
— České Budějovice: Naše organizace je součástí neformálního sdružení Dobrovolnictví pro České Budějovice – v rámci tohoto sdružení proběhl Průvod dobrovolníků, osvětová akce pro studenty středních škol
a informační akce pro širokou veřejnost.
— Jindřichův Hradec: Průvod dobrovolníků.
— Kladno: Křesadlo 2011, Den Dětského úsměvu, vydání upravené brožurky Rukověť dobrovolníka, natočení ﬁlmu o DCK a dobrovolnících, propagace
dobrovolnictví v rámci studentského ﬁlmového klubu v Sportovním gymnáziu Kladno.
— Nové Město na Moravě: Proběhly 3 speciální jednorázové akce v rámci týdne dobrovolnictví.
— Olomouc: S dobrovolníky jsme napsali a získali jako
neformální skupina grant na volnočasové aktivity
pro děti, protože v roce 2011 jsme na to neměli prostředky.
— Ústí nad Labem: Teambuilding/výlet pro dobrovolníky; větší propagace dobrovolnictví na Facebooku;
vydávání tiskových zpráv; fotodokumentace dobrovolnictví v praxi; profesionálním fotografem; aktivní
zapojení do konferencí.
— Neratovice: Výtvarná soutěž na téma Ideální dobrovolník a jeho odměna.
— Uherské Hradiště: Prezentace plakátu na výstavě
v budově Zlínského kraje.
— Opava: Účast na Konferenci v Kroměříži, otevření
nové pobočky ve městě Vítkově.

— Dvojice Pět P v Ústí nad Labem
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Evaluace programu Pět P 2010 – 2011

— Již několik let se v rámci programu Pět P věnuji jeho
evaluaci a evaluačním dotazníkům. Původní evaluační
metoda programu byla pro ČR přeložena z amerického originálu. Jde o sadu dotazníků, kterou respondenti
vyplňují po 6 a 12 měsících vztahu dítě a dobrovolník, dále každý rok. Metoda zjišťuje zejména pozitivních změny v chování, které u dítěte nastaly během trvání vztahu s jeho dobrovolníkem. V ČR se od roku
2004 používala modiﬁkovaná verze upravená pro naše
sociokulturní podmínky, která byla v rámci mé disertační práce v roce 2009 dále upravena do snad již konečné podoby.
— Od dubna 2010 do října 2011 jsme sbírali vyplněné
dotazníky – podařilo se nám jich shromáždit 96, a to ze
7 měst (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Opava,
Praha, Třebíč, Ústí nad Labem, Zlín). Dotazník vyplnilo celkem 48 rodičů a 48 dobrovolníků, tzn. měli
jsme údaje o 48 dětech. Mezi těmito dětmi bylo 20 dívek (42%) a 28 chlapců (58%), děti byly ve věku od 7
do 19 let.
— Na základě výsledků z těchto dotazníků můžeme
říci, že nejčastěji se v programu Pět P setkáváme s dětmi, které mají problém se sebedůvěrou, rozhodováním, s vyjádřením pocitů. Jde také o děti, které mají
málo kamarádů a nedostatek zájmů. Naopak nejméně
časté se objevují problémy jako záškoláctví, vandalismus, krádeže či sebepoškozování.
— Dobrovolníci i rodiče hodnotí děti víceméně stejně, zlepšení ovšem lépe zaznamenávají rodiče. V dotaznících můžeme vidět posuny především v pozitivním slova smyslu, procenta zhoršení jsou minimální.
Celkově rodiče i dobrovolníci shodně uvádí největší
posuny u dětí v těchto položkách:
• Zájem o nové věci (68%)
• Schopnost vyjádřit pocity (62%)
• Má zájmy nebo koníčky (58%)
• Sebedůvěra (54%)
• Samostatné rozhodování (50%)
— Na základě dalších výsledků můžeme konstatovat,
že ke zlepšení u dětí dochází také v somatické oblasti (především tiky a bolesti břicha), dále se zmírňu-

je agresivita či používání nevhodných výrazů. Shodně uvádí rodiče i dobrovolníci velký posun v nesamostatnosti.
— Po důkladné analýze výsledků je opravdu zřejmé,
že program Pět P působí preventivně, a to díky nabídce smysluplné volnočasové aktivity. Nabízí dětem individuální podporu v období života, kdy ji potřebují.
Základem je přátelství a společné zážitky, péče o vzájemný vztah. Program Pět P je také důkazem toho, že
pomoc může být i zábava.
Zpracovala Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

— Společný čas vyplněný zábavou i trochou učení
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cenou Křesadlo a Čestným uznáním 2011

Písek – Arkáda, o.s.
Tereza Bernášková
oceněná Čestným uznáním 2011
— Tereza se zapojila do Programu Pět P v Písku v roce 2010. Hned od začátku se stala pro
všechny cenným pomocníkem, neutuchajícím gejzírem
nápadů a hlavně pro svého malého svěřence opravdu
dobrou kamarádkou. Tereze se podařilo do dnešního
dne udržet vztah s Honzou, přestože kvůli nástupu na
vysokou školu do Prahy museli oficiálně vztah ukončit. Tereza nejen že nevynechá žádnou společnou akci
Programu Pět P, ale vždy pomůže i s organizací a přípravou a bez ní by snad ani nebylo možné uspořádat
letní tábor. Velmi na ní oceňujeme její úžasný přístup
ke svému malému kamarádovi, ochotu a čas, který Programu Pět P věnuje.

Jindřichův Hradec – Občanské sdružení
OKNA
František Kocar
oceněn Čestným uznáním 2011
— František začal v programu před šesti lety
a jako jeden z nejlepších dobrovolníků funguje dodnes. Během této doby byl starším kamarádem pro tři
děti a této role se zhostil velmi dobře. Momentálně
je již třetím rokem ve dvojici s dívkou s handicapem
a kromě her a různých tvořivých činností ji také Fanda
pomáhá se zvládnutím učební látky z různých předmětů a to velmi kreativním a zároveň i profesionálním
způsobem, ačkoli pedagogiku nikdy nestudoval. Kromě schůzek ve dvojici se také František zapojuje do
všech společných akcí a podílí se na jejich organizaci a přípravě. Velmi tak ulehčuje práci koordinátorce
programu a posiluje týmovou atmosféru v programu.

Praha – Hestia, o.s.
Kateřina Červená
— Smlouva o fungování v programu Pět
P je podepisována na povinných 10 měsíců. V tomto případě se podařilo mezi
oběma vytvořit tak silný podpůrný
vztah, že povinných 10 měsíců mnohonásobně překročili. Stali se skutečnými kamarády, kteří se na sebe mohou
spolehnout. Nutno dodat, že pro Kateřinu byly okolnosti
kolem klienta velmi psychicky a časově náročné – klient
byl nejprve v dětském domově, pak v pěstounské péči,
odtud se dostal do diagnostického ústavu a pak opět do
dětského domova, který byl mimo Prahu.
— Kateřina se však nevzdala svého dobrovolnického konání a nejen, že se schází pravidelně se svým malým parťákem, působí i jinak. Pravidelně už několikátým rokem
jezdí na tábory pořádané Programem Pět P jako oddílová vedoucí, pomáhá při jednorázových akcích a aktivitách Programu Pět P.
— Závěrem je nutno podotknout, že Kateřinu vnímáme
jako dobrovolníka duší srostlého s naším Programem. Velmi oceňujeme její nasazení a přístup, který vyvíjela a stále vyvíjí v rámci Pět P a zejména ve vztahu se svým malým
parťákem. Pro něj je jediným člověkem, oporou a kamarádem, který mu zůstal. Je pro něj vzorem, „zásobárnou“
citu a jediným stabilním bodem v jeho nelehkém životě.

Ústí nad Labem –
Dobrovolnické centrum, o. s.
Lucie Zpěváková
— Tato na první pohled nenápadná mladá žena vás nepochybně nabije
svou energií a všudypřítomným úsměvem… Dobrovolnictví se věnuje neuvěřitelných 9 let. Tehdy na podzim 2003 začínala působit
v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem v programu Pět P. Tři roky se pak pravidelně setkávala se slečnou Kristinkou. Ta žila pouze s maminkou, která
trpěla duševní poruchou, a tak byla Lucka pro Kristinku úžasnou příležitostí, jak poznávat nové věci a místa.
— Lucka si svým citlivým přístupem brzy získala Kris-

tinčinu důvěru a stala se blízkým a důležitým člověkem
v jejím životě.
— Po dokončení studia vedly její kroky do Brna. Protože
je to člověk velmi činorodý, pátrala i v novém městě po
smysluplném uplatnění. V organizaci Ratolest a programu pro ohroženou mládež Lata, se dostala k pomáhání
v Diagnostickém ústavu pro mládež od 15–18 let. Po dokončení studia v Brně se vrátila zpět do Ústí zároveň i do
programu Pět P. Lucie se s přátelským přístupem sobě
vlastním ujala malé Nikolky. Velkým úspěchem bylo, že
Lucce začala důvěřovat i maminka a děvčata tak spolu
mohla trávit volné chvilky mimo bydliště, řádit na bruslích i s pejskem a odbourávat tak Nikolčiny obavy i životní překážky.
— Lucka je studnicí nápadů, inspirací pro ostatní, spolehlivým prvkem, přemýšlivým i nadšeným dobrovolníkem, člověkem na správném místě…

Plzeň – TOTEM – RDC
Adam Štrunc
— Trošku nesmělý mladý muž, který do
TOTEMu vstoupil poprvé v roce 2008.
Začínal studovat VŠ, obor speciální pedagogika a přišel s takovým prostým
„chci pomáhat“.
— A u nás v TOTEMu čekal na kamaráda Tomášek,
kluk, který si rád povídal, vyráběl a ve škole se cítil hodně osamocený. Společně si dokázali užít každou chvilku a stali se z nich opravdoví kamarádi. A nejenom na
jeden rok. Adam Tomáše naučil spoustu věcí a ledaccos
se na oplátku naučil od něj. Tak jak to má v Pět P být.
V roce 2011 jsme Adama nominovali na cenu Křesadla.
Jednak za čas, energii a výsledky, které v Pět P vysoce
hodnotila koordinátorka, supervizorka, Tomáš i rodiče
a jednak za ochotu kdykoli pomoci i mimo svůj mentoringový program. Adam se zúčastňoval jako organizační zabezpečení jednorázových akcí našich a dalších plzeňských organizací, za tým TOTEMu bojoval ve ﬂorballovém turnaji, prostě, když bylo potřeba byl na telefonu. Je to báječný kluk, pohodový, spolehlivý. Ocenění
Křesadlo 2011 za Plzeňský kraj skutečně získal a všichni z TOTEM – RDC mu drželi palce, protože jsou přesvědčeni, že právem.

— S pětpéťáky se nikdy nenudíme
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Bc. Michaela Salvetová
sponzor programu Pět P ve Zlíně
— S programem Pět P jsem se seznámila prostřednictvím paní Forgačové již v roce 2009 a od této doby
mám možnost jakožto sponzor programu pravidelně
sledovat jeho činnost a vývoj. Z mého osobního dojmu
mohu říci, že se jedná o program velmi záslužný, protože jde o podporu a adaptaci těch nejvíce ohrožených
sociálními nerovnostmi – dětí. Předpokládám, že každý pozitivní čin v této oblasti bude v budoucnu zúročen, protože děti logicky příjmají do svého života vzorce chování, které znají právě z doby, kdy se vyvíjí nejen
po stránce znalostní, ale také po stránce sociální. Myslím si, že právě celé nastavení programu Pět P je velmi
přirozené, už jen například proto, že průvodci dětí v jejich životech jsou dobrovolníci, tedy lidé, kteří považují pomoc druhým za poslání, a nikoliv placení zaměstnanci, kteří mohou celou svou existenci v programu
Pět P považovat za zdroj obživy. Osobně bych uvítala ještě větší rozvoj těchto dobrovolnických programů,
protože se obávám, že dětí ze sociálně ohrožených rodin bude přibývat a díky programům typu Pět P by se
mohl dopad tohoto trendu zásadním způsobem zmírnit. Z tohoto důvodu budu i do budoucnosti podporovat program Pět P.

— Jednání koordinátorů Pět P z celé České republiky
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Filip – bývalý dětský klient navštívil po osmi letech po ukončení své činnosti pražskou pobočku
programu Pět P
— Začalo to někdy na přelomu ledna a února 1999.
Bylo mi necelých 12. Tenkrát jsem do Pět P přišel,
bylo to zcela jiný poznání pro mě, něco úplně jiného!
Zalíbilo se mi v Pět P, začal jsem do klubovny několikrát týdně chodit. Jednou jsem se tam dokonce zapomněl až do večera až mě začali shánět rodiče, trošku
jsem to přetáhl, ale nic se nestalo!
— Jo, octnul jsem se v Pět P z prostého důvodu, neměl jsem dost kamarádů. Většinou jsem narazil na nějaký pitomce anebo tak… Koukal jsem jak vyjevenej,
nic takového jsem nečekal. Je to táty zásluha, že mě to
našel, chytil se toho a přihlásil mě sem.
Parťačku jsem získal rychle, jmenovala se Jana. Říkali
jsme si „litlíci a bigoši“.
— Těšil jsem se hlavně na tábor. Byl to můj úplně první
tábor v životě, první zkušenost ze čtyř. Když jsem přijel na ten první tábor, byl jsem trochu zklamaný – na
fotkách to vypadalo útulněji. Chatky byly vysoko na
kopci a k nim celá řada betonových schodů, nestačil
jsem se divit. Účelem celého tábora byla honba za svatým grálem. Hned první noc nás vyhnali ven, podpálili pochodní středověkou listinu a vyslali nás pátrat. Během tábora jsme třeba chodili po kládách, přecházeli
přes bažinu poslepu a všelijaký šílený disciplíny. Líbilo
se mi spoustu věcí. Líbilo se mi, jak jsme spali pod širákem. Nejvíc se mi líbil celodenní výlet. Natáčela to i televize, rok na to jsem se dokonce v televizi viděl!
— V Pět P jsem poznal i jiný lidi, narazil i na primitivy,
zažil spoustu divokých dětí. Já mám štěstí na tohleto,
nedalo by mi to, abych se nepopral. Jo, měl jsem trest,
zrovna první rok na táboře. Kamarád mě přinutil lítat
večer mezi chatkama, nechtěl vypadat jako srab, tak
jsme jako trest měli povinnou ranní rozcvičku. Čtvrtej tábor byl celej nejlepší. Poprvé jsem byl na raftech
a to byl originální zážitek. Nejskvělejší bylo, že zrovna lilo, byli jsme ve vestách a sandálech a promočený
se pak drali k autobusu, ale to předbíhám.

—V na podzim 1999 jsem dostal svou novou parťačku,
jmenovala se Martina. Je to skvělá hodná holka, procourali jsme spolu leccos. Má to být, abychom se oba
dohodli, s tím Martina nikdy neměla problém. S Janou předtím to muselo být hodně podle ní, to mně tolik nevyhovovalo. I když je fakt, že já jsem taky nebyl
v nejlepší pozici, měl jsem jiný chování taky, nedospělý,
řekl jsem jí to třeba trošku přidrzleji a tak ...
— S Martinou jsme byli na hodně místech. Proběhli
jsme spolu muzea – technický, vojenský na Vítkově,
muzeum hraček, policie, byli jsme taky na chatě u jednoho jejího kamaráda, víc věcí, i v kině. Povídali jsme
si o všem možným, říkala spoustu lákavých věcí, kam
bysme mohli vyrazit, … na něco se bohužel nedostalo,
to je škoda. Celkově, co si ještě vzpomenu, dělali jsme
různý věci bláznivý, co mě zajímaj. Martina věděla,
že mám rád těžkou techniku – byli jsme se podívat
na staveništi, na další moji lásku – na lokomotivy, na
nádraží, takový speciální věci, no. Ona nikdy neměla
problém, byla vždycky pro – jí se líbilo v ZOO, vždycky bylo něco, co jí zaujalo nebo tak.
— V půlce dubna 2004, to mě bylo téměř 15 let, jsem
se oficiálně rozloučil s Martinou, ale mám na ní kontakt dosud. Ona odjela na 4 měsíce na studijní pobyt
do Anglie a já ji dlouho neviděl. Občas jsem se pak
s Martinou viděl na limonádu nebo v cukrárně. Pamatuju, jak jsem od ní dostal svatební kartu, že se bude
vdávat, tu mám někde schovanou doteď. Pak se Martina odstěhovala do Poděbrad. Od té doby jsem jí neviděl, akorát s ní občas mluvím po telefonu. Je to půl
roku zpátky, co jsem s ní mluvil naposled. Teď plánuju, že se jí znovu ozvu. Už má asi 3 děti nebo kolik,
to je skvělé! Já nemám žádný výběr, jsem jenom sám,
bez sourozenců.
— Každý den ve volném čase jsem chodil pobýt do
klubovny. Byli rádi, když jsem tam byl, že prý se na
mě těší. Jednou jsem nepřišel pár dní a už po mě měli
sháňku a volali mámě. To jsem ani nečekal, že si mě tolik oblíbí. Koordinátorka Lucka dokonce pojmenovala
svoje mimino po mně, protože se jí líbilo moje jméno!

— Líto mi bylo, když se mi těsně před Vánocemi stal
nepříjemný úraz, uklouzl jsem doma z palandy a nemohl jsem se dostavit na vánoční besídku. Jako naschvál bylo hodně sněhu a já měl nohu zafačovanou.
Do té doby jsem jedinou besídku nevynechal. Když
jsem skončil základku, tolik času už jsem neměl. Školy mám dvě, kuchař–číšník a zahradník. Dlouho jsem
nemohl sehnat práci, pomohl mi s tím táta. Věděl, že
celý život mě bavila letadla a chodili jsme se na ně
koukat. Trávil jsem tam nějak moc času, až tam nakonec pracuju. Dělám na letišti skoro 4 roky, pěstuju
kufry a někdy jim dávám řádnou zálivku. Kamarády
mám. Martina je moje kamarádka a pak mám ještě
jednu kamarádku, z učňáku. Ostatním bych chtěl
vzkázat, ať se jim v Pět P líbí, ať si toho ceněj a že na
to budou jednou v dobrém vzpomínat!

— společné aktivity nás baví
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Organizace

České Budějovice – DC ZSF JU
Jindřichův Hradec – o.s. OKNA ve spol.Fakul. manag. VŠE
Jičín – Oblastní charita Jičín
Kadaň – RADKA, o.s.
Kladno – Dobrovolnické centrum Kladno
Kroměříž – DC SPEKTRUM, o.s.
Litoměřice – Naděje, o.s.
Neratovice – OSVZ MěÚ Neratovice
Nové Město na Moravě – Sdružení Nové Město na Moravě, o.s.
Olomouc – P–centrum, o.s.
Opava – Dobrovolnické centrum Elim Opava o.s.
Písek – Arkáda, o.s.
Plzeň – Totem – RDC
Praha – HESTIA Narodni dobrovolnické centrum,o.s.
Příbram – ITYTAKY o.s.
Třebíč – STŘED, o.s.
Uherské Hradiště – Oblastní charita Uherské Hradiště
Uherské Hradiště – Maltézská pomoc
Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum, o.s
Vsetín – ADOREA, o.s.
Zlín – Domek, o.s

Akreditace
u MVČR

Registrace
sociální
služby

Pověření k sociálně
právní ochraně
dětí

— Práce dobrovolníků na workshopu Slavnostvní konference programu Pět P, Mgr. Hana Kušková
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České Budějovice – DC Ústav zdravotně-sociální práce, ZSF JU
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – garant, Mgr. Šárka Koubová
– koordinátor
Jirovcova 24, 370 04 Česke Budějovice,
tel.: 389 037 661, 737 764 184, brizova@zsf.jcu.cz
www.petpcb.estranky.cz
Jindřichův Hradec – o.s. OKNA ve spolupráci s Fakultou
managementu VŠE
Lenka Havlová
Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 721 876 138
havlova.l@gmail.com, www.fm.vse.cz
Jičín – Oblastní charita Jičín
Mgr. Gabriela Prodělalová
Na Jihu 553, 506 01 Jičín, tel.: 605 521 429
gabriela.prodelalova@seznam.cz, www.jicin.charita.cz
Kadaň – RADKA, o.s.
Petra Neubauerová
Chomutovska 1619, 432 01 Kadaň, tel.: 734 454 480
scr@kadan.cz, www.radka.kadan.cz
Kladno – Dobrovolnické centrum Kladno
Bc. Šárka Melenová, Dis.,
Litevská 2720, 272 01 Kladno, tel: 774 333 207
smelenova.dck@seznam.cz, www.dckladno.estranky.cz
Kroměříž – DC SPEKTRUM, o.s.
PhDr. Dagmar Cruzová, Bc. Lenka Chytilová, DiS.,
Husovo naměsti 229, 767 01 Kroměřiž, tel.: 573 333 333,
602 781 101, spektrum.km@volny.cz, cruzova@volny.cz ,
www.spektrumkm.cz
Litoměřice – Naděje, o.s.
Ing. Daniela Plevová
Dům Naděje, Želetická 11, 421 01 Litoměřice
Tel. 775 889 638, litomerice@nadeje.cz
http://www.nadeje.cz/litomerice/

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

Praha – HESTIA Narodni dobrovolnické centrum,o.s.
Bc Monika Redmerová, Mgr. Radka Koutová,
Štefanikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 728 006 514,

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

petp@hest.cz, program5p@tiscali.cz, www.petp.hest.cz

Neratovice – OSVZ MěÚ Neratovice
Daniela Vrbová,
Kojetická 1021, 270 00 Neratovice, tel.: 723 737 292,
daniela.vrbova@seznam.cz, www.sosneratovice.cz
Nové Město na Moravě – Sdružení Nové Město na
Moravě, o.s.
Zuzana Šafaříková, Dis.
Drobného 301, 591 31 Nové Město na Moravě
tel.: 734 679 893, dobrovolnictvi@sdruzeninovemesto.cz,
www.sdruzeninovemesto.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 – Dobrovolnické centrum Elim Opava o.s.
Jarka Pirunčíková
Rolnická 21A, 747 05 Opava, tel.: 553 653 239,
775 938 563, dobrovolnici@elimopava.cz,
www.elimopava.cz
Písek – Arkáda, o.s.
Lenka Koryčanová
Husovo náměstí 2/24, 397 01 Pisek, tel.: 775 588 538,
korycanova@arkada-pisek.cz, www.arkadacentrum.cz
Plzeň – Totem – RDC
Bc. Vlasta Faiferlíková
Rodinná 39, 312 00 Plzeň, tel.: 377 260 425, 603 438 178,
faiferlikova@totem-rdc.cz, www.totem-rdc.cz

Příbram – ITYTAKY o.s.
Mgr. Jiři Štěpo,
Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš, tel.: 604 113 125,
itytaky@gmail.com, www.itytaky.cz
Třebíč – STŘED, o.s.
Mgr. Hana Dvořáčková
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, tel.: 775 725 658,
dvorackova@stred.info, www.stred.info
Uherské Hradiště – Oblastní charita Uherské Hradiště
Mgr. Eva Malůšková
Moravni nabřeži č. 81, 686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 602 381 789, 606 641 980, 5p@uhradiste.charita.cz,
www.uhradiste.caritas.cz
Uherské Hradiště – Maltézská pomoc
Mgr. Monika Matějíčková
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 736 620 803, uh@maltezskapomoc.cz,
www.maltezskapomoc.cz/centrum-uherske-hradiste
Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum, o.s
Mgr. Lenka Černá, Mgr. Michaela Svojanovská,
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 684, 721 570 084, lenka@dcul.cz,
m.svojanovská@dcul.cz, http://dcul.cz
Vsetín – ADOREA, o.s.
Ivana Tomečková,
Tyršova 1271, 755 01 Vsetin, tel.: 571 999 223,
dobrovolnik@adorea.cz, www.adorea.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

— dvojice programu Pět P v Písku
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Hospodaření Asociace v roce 2011

Výkaz zisku a ztrát

Náklady

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

64
166

Náklady celkem

245

Výnosy

15

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 dotace celkem
140
Provozní dotace celkem
148

Výnosy celkem

43

Výsledek hospodaření před zdaněním:
Výsledek hospodaření po zdanění:

43
43

Rozvaha

Aktivita

Stav k prvnímu dni
účetního období

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

24

43

24
1

43
3

23

40

24

43

Stav k prvnímu dni
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem
B. Jmění celkem
C. 1. Vlastní jmění
D. 2. Fondy
E. 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

24

Pasiva celkem

24

Vyúčtování grantu US Ambasády
21 kusů roll up
500 ks plakáty
Graﬁcké práce
Poštovné
Občerstvení
Koordinátorka projektu
Administrativní práce a účetnictví
Celkem

Stav k posled. dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období
43
43

43
43

43

Kofinancování:
35
14
12
4
15
46
14
140

Tisk Výroční zprávy
15
Graﬁcké práce VZ
10
Prezentace na webu
5
Administrativní náklady centrum Kroměříži 10
Nepřímé náklady Hestia
50
Koﬁnancování roll-upy
15
Doﬁnancování
105
Celkem

245

— k Pět P patří také letní tábory či víkendové pobyty
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e „Pět P“ Programme

The „Pět P“ Programme (Big Brothers Big Sisters) in the Czech Republic in 2011

— e Pět P Programme has been implemented in the
Czech Republic since 1996. It is a preventive programme oﬀering meaningful leisure time activities and individual support to disadvantaged children in a challenging period of their lives. e Programme is based on
friendship, shared experience and carefully built relationship between a child client and a young adult voluntary mentor.
— In 2011, the Pět P Programme was realized in 21
centers all over the Czech Republic. A total of 259 new
volunteers were trained to be able to enter the Programme and 184 child – volunteer pairs were created.
In addition, some of the centers organized week end
events, summer camps etc. for their pairs.
— e Pět P Association which supports the activities
of the Pět P centres organized two working meetings
of the Programme´s coordinators (March and May
2011), in the second half of the year two festive conference events for coordinators, supervisor, volunteers
and supporters of the Programme were held at the occasion of the 15. anniversary of the Programme in the
Czech Republic. e events were generously supported by the US Embassy in the CR.
— Furthermore, three volunteers of the Pět P Programme were granted the Křesadlo Award – the price “for
ordinary people who do extraordinary things”. On top
of that, two Pět P volunteers received other honorable
certiﬁcates.
— Between April 2012 and October 2011, a countrywide evaluation research of the Pět P Programme
was conducted. Based on the results, following most
signiﬁcant impact on the clients of the Programme
have been identiﬁed:
• Interest in new topics/areas (68%)
• Ability to express feelings (62%)
• Interest in leisure activities and hobbies (58%)
• Self conﬁdence (54%)
• Autonomous decision making (50%)
In addition, improvements in physical wellbeing as
well as reduced aggressive behavior and less frequent
usage of vulgar vocabulary have been stated.

On the other hand, no signiﬁcant impact has been proved in terms of reduction of risk behavior (truancy,
lying, retorting etc.) and in terms of school success.
— Last but not least, in two centers of the Programme
another research was continued in 2011 which focused
on mentoring and was carried out by NUI Galway in
cooperation with Faculty of Humanistic Studies of the
Charles University Prague.

— společně je nám fajn

_Ohlédnutí po 15 letech PhDr. Jiří Tošner
_Úvodní slovo předsedkyně PhDr. Dagmar Cruzové

Národní koordinační centrum Asociace Pět P v ČR

_Výbor Asociace Pět P v ČR
_Přehled činnosti Asociace Pět P v ČR v roce 2011
_Dotazníkové šetření za rok 2010

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

_Křesadlo

DC SPEKTRUM, o.s.
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž
tel.: 573 333 333

_Prostě jen tak o programu Pět P...

IČ: 26537664

_Členové Asociace Pět P v ČR

Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800

– Evaluace programu Pět P v ČR

_Adresář Členů Asociace Pět P v ČR
_Hospodaření Asociace Pět P v ČR
_Identifikační a kontaktní údaje

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

_The „Pět P“ Programme

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

Obsah výroční zprávy

Kontakty

za rok 2011 Asociace Pět P v ČR
Big Brothers Big Sisters Association in Czech Republic

Výroční zpráva 2011 Asociace Pět P v ČR

