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2 3Milí členové Asociace Pět P v ČR,
s ohlédnutím za rokem 2012 se mi vybavuje na prvním místě pocit sounáleži-
tosti a současně i obdivu k vám všem, kteří jste dokázali v mnohdy velice nároč-
ných podmínkách nejen vydržet,ale i dál rozvíjet Program Pět ve vašem regionu.

V roce 2012 jsme zaznamenali pozitivní výsledky rovněž na mezinárodním 
poli, jelikož se po delším úsilí podařilo znovu navázat komunikaci s president-
kou světové centrály Big Brothers Big Sisters International v USA. Dále na úrov-
ni evropské jsme dostali možnost díky grantu Grundtvig zapojit se do výměny 
zkušeností v oblasti dobrovolnictví formou osobních návštěv v jednotlivých vy-
braných zemích Evropské unie. Novou tvář dostaly také webové stránky Asocia-
ce Pět P v ČR a v roce příštím připravujeme i Facebookový profi l asociace.

Posílila se i regionální výměna zkušeností formou pravidelných setkávání 
moravských koordinátorů Programu Pět P, nyní nově pokaždé uskutečňované 
v jiném z center, abychom navzájem mohli poznat zblízka i konkrétní podmínky, 
ve kterých se daří Programu Pět P rozvíjet se a rozkvétat s maximálním využi-
tím lokálních možností, kontaktů a především osobního nasazení a velkého en-
tusiasmu jednotlivých koordinátorů.

Speciální poděkování patří všem členům výboru Asociace Pět P, kteří se 
v průběhu celého roku pravidelně sjížděli k řešení všech důležitých organizač-
ních a koordinačních záležitostí a k přípravě našich jednotlivých celostátních 
setkání.

Dále bych chtěla doporučit vaší pozornosti velmi zajímavé projekty a vědec-
ké výzkumy,jejichž autorem,odborným garantem a hlavním koordinátorem je 
významný španělský psycholog Dr. Roberto Roche Olivar z Autonomní univer-

úvodní 
slovo 
předsedkyně

zity v Barceloně,který je současně i ředitelem LIPA (Laboratorio de Investiga-
ción de Prosocialidad Aplicada – Univerzitní laboratoře aplikovaného výzku-
mu prosociálního chování). Výzkumné projekty realizované na tomto pracovišti 
jsou zaměřeny na témata prosociální výchovy, rozvoje emocionální inteligence 
a empatie a prosociální mediace. Dr. Roberto Roche Olivar je současně odbor-
ným poradcem v České republice i na Slovensku pro tvorbu programů etické vý-
chovy na školách a intervenčních programů zaměřených na rozvoj prosociálního 
chování u dětí a mládeže. Je rovněž i autorem do češtiny přeložené knihy Etická 
výchova. Měli jsme možnost se s ním osobně setkat před časem i na jeho odbor-
né konferenci v Kroměříži, na které vysoce vyzdvihl právě význam dobrovolnic-
tví jako nejpřirozenější formy prosociálního chování – svobodně zvoleného, ak-
tivně rozvíjeného a vlastním osobním příkladem se šířícího.

Dovolte mi vyjádřit své nejupřímnější poděkování vám všem, kteří nesete 
stále dál a dopředu světlo dobrovolnictví a formou vlastního příkladu se snaží-
te předávat ze sebe to nejlepší dětem, které to tolik potřebují. 
Přeji do roku 2013 upřímně co nejvíce radosti, pohody a energie vám všem
a vašim dobrovolníkům hodně Pochopení a Pravého, Pěkného a Plnohodnotné-
ho Přátelství s jejich malými kamarády.

                        
PhDr. Dagmar Cruzová                                                                                                                                          

                                          předsedkyně Asociace Pět P v ČR

2

*



4 5k Dagmar Cruzová realizaci Programu Pět P iniciovala ve Středisku výchov-
né péče v Kroměříži od roku 1999 a od té doby je do programu zapojeno každo-
ročně kolem 30 dvojic dobrovolník -dítě. Patří k zakladatelům občanského sdru-
žení 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 podílelo společně s Klubem Unesco Kroměříž 
a Hestií Praha na organizaci celkem jedenácti celostátních konferencí o dobro-
volnictví, 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.

f 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 regio-
nálních centrech programu. S počátkem platnosti zákona o dobrovolnické službě 
zpracoval za HESTIA jednu z prvních žádostí o akreditaci programu jako dob-
rovolnické služby. V dalších letech se podílel na procesu začlenění dobrovol-
níků podle zákona o sociálních službách, zejména na registraci programu jako 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V současnosti se podílí na přípra-
vě standardů profese „Koordinátor dobrovolníků“ pro jeho zařazení do Národní 
soustavy kvalifi kací v rámci expertního týmu MŠMT a TREXIMA.
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k Bohdana Břízová byla součástí týmu, který začal program Pět P realizovat 
v Českých Budějovicích v roce 1999, do roku 2005 pracovala jako koordinátor-
ka 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 dobro-
volnictví, 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. 

k Lenka Černá byla v roce 1998 první koordinátorkou programu Pět P v ČR 
v Ústí nad Labem. Lektorka výcviků dobrovolníků v programu Pět P, členka Vý-
boru Asociace Pět P v ČR. Ředitelka Dobrovolnického centra, o. s. v Ústí nad 
Labem (www.dcul.cz), kde program Pět P dodnes působí 16 rokem a zapojil více 
jak 220 dvojic dětí a dobrovolníků. Program Pět P je v Ústí nad Labem součástí 
komunitního plánování města Ústí nad Labem. V roce 2001 absolvovala měsíč-
ní stáž v Big Brothers Big Sisters of Canada. Nyní koordinuje dobrovolníky v ne-
mocnicích Ústeckého kraje a věnuje se příhraničnímu dobrovolnictví s německý-
mi partnery v rámci RADY dobrovolnických center Severozápad.

k Hana Neugebauerová pracuje jako ředitelka Centra ELIM OPAVA o. s. (v sou-
časné době na MD), které program Pět P realizuje na Opavsku od roku 2005. 
Programu Pět P se věnuje jako lektor odborných školení a jako intervizor, v rám-
ci sociální služby Sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, který je po-
staven na základě Programu Pět P, je odborným garantem projektu.

Členové Výboru 
Asociace 
Pět P v ČR 
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text Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

V roce 2012 byla činnost Asociace velmi pestrá. Výbor Asociace se věnoval mno-
ha tématům, svolal v roce 2012 dvě Členská shromáždění, sám měl 4 pracovní 
setkání (30. 1., 29. 3., 11. 7. a 27. 8). Nutno také zmínit, že se Výbor skládá z 5 
lidí, kteří pracují na všech aktivitách dobrovolně, ve svém volném čase, bez ná-
roku na honorář.

> Členské shromáždění a pracovní celodenní setkání programu Pět P 

v Praze, 23. 4. 2012

PhDr. Jiří Tošner informoval o výsledcích a výstupech Evropského roku dobro-
volnictví 2011, Mgr. Lenka Černá představila roll-up programu Pět P, který byl 
vytvořen v rámci grantu US Embassy. 

Členské shromáždění odsouhlasilo výši příspěvků Asociaci Pět P v ČR, vzalo 
na vědomí aktualizaci některých kontaktů poboček Pět P a současný stav 24 čle-
nů shromáždění. Přijalo také nové členy – Dobrovolnické centrum ADRA Znoj-
mo a Brandýsek Matýsek o. s. – centrum pro rodinu. 

8 V tématickém odpoledni proběhla diskuse na téma PR a fundraising v pro-
gramu Pět P. Mgr. Radka Koutová a jeden aktivní dobrovolník z pražské poboč-
ky prezentovali nový program 3G jakožto podporu aktivního stárnutí a mezige-
nerační solidarity.

> Členské shromáždění a pracovní celodenní setkání programu Pět P 

v Praze, 4. 10. 2012

Mgr. Josef Boček (host) představil Program Grundtvig Partnerství a projekt „Jak 
poskytnout reference dobrovolníkům? Uznávání a využití dobrovolnických zku-
šeností pro získání zaměstnání.“, do kterého se Asociace Pět P zapojila. Projekt 
má celkem sedm partnerů, dobrovolnické organizace z Německa, Británie, Mal-
ty, Slovenska, Slovinska a Rumunska, realizace projektu je od července 2012 do 
července 2014. Cílem je především výměna zkušeností, postupů a metod, vzá-
jemná motivace jednotlivých partnerů. Výstupem projektu by mělo být dopo-
ručení dobrovolnickým organizacím, jak poskytovat dobré reference svým dob-
rovolníkům.

V rámci pracovního odpoledne se účastníci věnovali problematice vstupu ci-
zích osob (výzkumníků, reportérů atd.) do programu Pět P. Mgr. Radka Koutová 
z  pražské pobočky prezentovala jejich zkušenosti a navrhnuté změny v doku-
mentaci. Všem zúčastněným byla také představena „hymna“ programu Pět P, 
která pochází z pobočky ve Zlíně.

Členské shromáždění vzalo na vědomí hospodářský výsledek Asociace Pět P 
v ČR za rok 2011, dále vzalo na vědomí podobu Výroční zprávy Asociace za rok 
2011 a přijalo nového člena – Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice.

9Činnost 
Asociace Pět P 
v ČR Prostory k oběma setkáním poskytl Evropský dům 

v Jungmannově ulici 24, Praha 1, za což mu patří velké díky!
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text Mgr. Lenka Černá

Na počátku každého roku Výbor Asociace Pět P v ČR rozesílá pobočkám progra-
mu Pět P krátký dotazník s prosbou o vyplnění. Data z dotazníku jsou souhrnný-
mi výsledky celorepublikové práce a názorů všech koordinátorů, kteří se progra-
mu Pět P věnují. Jsou to pro nás velmi cenné informace, které dokladují velké 
zaujetí a nadšení těch, kteří se rozhodli zapojit se do pětpéťácké rodiny.

10 > Dotazník za rok 2012 poslali:
Futra o. s. Orlová; Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s. Písek; P-cent-
rum Olomouc, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích; DC ADRA České Budějovice; ELIM OPAVA, o. s.; Brandýský Matýsek o. s.;
HESTIA, o. s. Praha; Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem; ADRA Znojmo; 
Občanské sdružení Okna, Jindřichův Hradec; Střed, o. s.; Dobrovolnické centrum 
Kladno; o. s. Domek Zlín; RADKA o. s. Kadaň; TOTEM – RDC, Plzeň; Oblastní cha-
rita Uherské Hradiště; Sdružení Nové Město na Moravě, o. s; Adorea – DC Vse-
tín, o. s.; P-centrum, Olomouc; Oblastní charita Jičín; Maltézská pomoc, o. p. s.,
Centrum Uherské Hradiště / Centrum Otrokovice;

11Dotazníkové 
šetření v pobočkách 
programu Pět P 
za rok 2012
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= Součet všech úvazků koordinátorů programu Pět P v ČR (na 24 poboček) 

= Počet proškolených dobrovolníků 

= Počet společných akcí: 

= Počet realizovaných výcviků Pět P

= Celorepublikové fi nanční náklady Pět P v tisících 
   

= Počet dvojic (uzavřené smlouvy v roce 2012) 

= Celkový počet Pět P dvojic (1997-2012)

= Celkový počet proškolených dobrovolníků (1997-2012) 
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> Témata, ve kterých by koordinátoři Pět P chtěli být proškoleni:

 – komunikace s rodiči v různých situacích
 – motivace dobrovolníků + motivování a poskytování zpětné vazby 
 – nábor zájemců o dobrovolnictví (oslovení vhodných lidí)
 – náměty na výcvik Pět P
 – PR aktivity v rámci lepší propagace programu  
 – Co s klienty, kteří Pět P potřebují, ale přesahují věkovou hranici? 
 – diskuse ohledně individuálního plánu, ne obecně, ale konkrétně – co třeba  

 v  tom našem chybí nebo je navíc, kdo jaký bod považuje za důležité apod.
 – Kdy provádět psychodiagnostiku dobrovolníků? 
 – Děti a starší dobrovolníci (35+) – opravdový rovnocenný přátelský vztah,   

 nebo už je dobrovolník litlíkem vnímán jako nadřazená autorita ekvivalentní  
 například vychovateli?

 – nové náměty na aktivity a činnosti v programu Pět P 
 – efektivní vedení supervize dobrovolníků Pět P + zajímavější supervize
 – Program Pět P jakou součást SAS pro rodiny s dětmi – povinná a doporučená 

 dokumentace, příprava na inspekci 
 – jak vytvořit plakát Pět P
 – jak jednat s rodiči problémových dětí
 – přístup dalších osob (stážisti, studenti apod.) k informacím a nakládání 

 s nimi – ošetření, co by měla obsahovat směrnice, manuál
 – možnosti dalšího vzdělávání či jiného odměňování dobrovolníků
 – evaluace a ukončování v programu Pět P 
 – jak se bránit manipulaci ze strany rodičů

2xogramu mu 
přesahují věkovořesahují věkov
ne obecně, ale kne obecně, ale k

3x
– komuni
– motivacmotivac
– nábor zábor 
– námětynáměty

5xeni:eni:

text Mgr. Lenka Černá

Dotazníkové šetření 
v pobočkách programu Pět P 
za rok 2012

12

 – jak postupovat u dětí, kde hrozí pohlavní zneužívání a jak pracovat s dětmi,  
 kde již k pohlavnímu zneužívání došlo

 – rady, typy, nápady pro zpestření práce mentora a dobrovolníka
 – na co zaměřit při individuálních výcvicích dobrovolníka pro Pět P
 – rozpor špatné rodinné výchovy a zdravého přístupu dobrovolníka (špatná ko- 

 munikace s rodiči)
 – aktualizované informace o programu BBBS ve světě v jednotlivých konkrét- 

 ních zemích
 – mentoring

13



> Doplňující projekty/aktivity/dotazy nebo činnosti, které by koordiná-

toři Pět P uvítali:

 – společné propagační materiály Pět P (např. třička, kšiltovky, suvenýry) 
 – podobnou akci jako loni oslava 15 let Pět P v Praze 

 (setkání Pět P včetně dobrovolníků z různých měst s doprovodným programem)
 – čím se podařilo komu nalákat nové dobrovolníky – nápady a zkušenosti  
 – hromadné setkání dobrovolníků z různých orgnizací za účelem vyměňová- 

 ní zkušeností častější aktualizace webových stránek – chybí některá centra
 – validní výzkumy Pět P za spolupráce všech poboček
 – nabídka dalšího vzdělávání dobrovolníků   
 – jak více informovat okolí o dobrovolnictví 
 – společný facebook pro dobrovolníky Pět P + vkládat info o akcích Pět P
 – tip na úspěšnou společnou akci
 – semináře pro dobrovolníky, kde by se řešily sociální otázky, které patří do Pět P

 (děti ze soc. slabých rodin, agresivita, problémy ve škole, s vrstevníky, komu- 
 nikace s rodiči, atd.)

 – historie implementace Programu Pět P v ČR – předat mladým novým koordi-
 nátorům osobní zážitky 

14 15

Dotazníkové šetření 
v pobočkách programu Pět P 
za rok 2012
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text Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc., Doctoral Fellow, UNESCO Chair in Children, Youth and 
Civic Engagement, UNESCO Child & Family Research Centre, School of Political Science and Sociology
Science Engineering & Technology Building, National University of Ireland, Galway 

16 Mezinárodní výzkum mentoringu je doktorandský projekt vedený Mgr. Terezou 
Brumovskou, M.Sc. pod supervizí prof. Pata Dolana, držitele UNESCO Chair for 
Children, Youth and Civic Engagement a výkonného ředitele UNESCO Child and 
Family research Centre při NUI Galway, a co-supervizí Dr. Benadine Brady, speci-
alistky ve výzkumu mentoringu, dětí a mládeže při NUI Galway, UNESCO Child 
and Family Research Centre, a Dr. Gabriely Seidlové Málkové, specialistky ve vý-
zkumu školní a vzdělávací psychologie při Fakultě Humanitních Studií Univer-
zity Karlovy v Praze. 

Studie sleduje 11 dvojic programu Big Brothers Big Sisters/Pět P během jed-
noho roku jejich fungování. Cílem výzkumu je sledovat charakteristické faktory 
vztahů se zaměřením na přístup mentorů k dětem, a vliv těchto faktorů na efek-
tivitu pomáhajícího chování dobrovolníků v mentorských vztazích.  

V roce 2012 byla ve výzkumném projektu ukončena fáze sběru dat. Všechna 
data ve formě 3 kol rozhovorů s dobrovolníky, dětmi a jejich rodiči byla opako-
vaně poslouchána, doslovně přepsána a utříděna pro analytickou fázi výzkumu. 
Ve druhé polovině roku začala analýza těchto rozhovorů s využitím NVivo soft -
waru pro kvalitativní analýzu dat. 

V roce 2013 je naplánováno ukončení projektu formou výstupů, tj. odborných 
publikací výsledků projektu včetně doktorandské disertace vedoucí výzkumu. 

17Zpráva o Mezinárod-
ním výzkumu mento-
ringu v programu Big 
Brothers Big Sisters
Pět P za rok 2012



18 Report on Interna-
tional Research in 
Youth Mentoring Re-
lationships in Big 
Brothers Big Sisters
5P programme in the 
Czech Republic for 
the year 2012

The International Research on Youth Mentoring Relationships in BBBS pro-
gramme in the Czech Republic is led by Ms. Tereza Brumovská, a PhD. Candidate 
at National University of Ireland, Galway, UNESCO Child and Family Research 
Centre. It is supervised by Prof. Pat Dolan, UNESCO Chair in Children, You-
th and Civic Engagement holder and director of UNESCO Child and Family Re-
search Centre, NUI Galway, and co-supervised by Dr. Bernadine Brady, a resear-
cher in youth mentoring, children and community development at NUI Galway, 
and Dr. Gabriela Seidlová Málková, a senior researcher in educational and scho-
ol psychology, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, the Czech 
Republic.

The Research Project tracks 11 case studies of formal youth mentoring ma-
tches during the one year of the relationships´ course. It aims to explore the 
moderators of the relationships that impact on the perceived effi  cacy and sa-
tisfaction in mentoring relationships. The research study focuses on the sty-
les of helping behavior of mentors as moderators of the perceived benefi ts and 
level of satisfaction of participants in formal youth mentoring relationships. 

In 2012, the fi eld work period consisted of three round of interviews with 
mentors, children and their parents, was fi nished. Following that, the data were 
transcribed in verbatim, listened repeatedly and set up for the qualitative ana-
lysis with the use of NVivo soft ware.

In 2013 the research project will be fi nished with the results of analysis pub-
lished in diff erent forms of scientifi c publications, including PhD. thesis of the 
leading researcher.
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Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovol-
nictví, neziskový sektor a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt 
k těm, kteří ji vykonávají. Cena se předává každoročně v Praze a několika dal-
ších regionech České republiky, předává se slavnostním způsobem za přítom-
nosti hejtmana či starosty. Cenu může získat jakákoli fyzická osoba, která se vě-
nuje dobrovolnické činnosti, a navrhnout ji může jiná fyzická či právnická osoba 
(obvykle nezisková organizace). Výběrová komise obvykle složená se zástupců 
neziskových organizací, zástupců kraje, regionu, města, zástupců médií a ko-
merčních fi rem podílejících se na charitativních projektech vybere max. 10 „nej“ 
dobrovolníků, které ocení. Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět s ná-
pisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku. Dále se předává dopis či di-
plom s osobním poděkováním obvykle podepsaný představitelem kraje či města 
a představitelem pořádající organizace. Možné jsou i drobné dárky od sponzorů.
V roce 2012 byli v některých regionech oceněni také dobrovolníci programu Pět P.

20 Dobrovolníci
programu Pět P 
a cena Křesadlo

„Mám radost, že se můj malý kamarád zlepšil ve škole a vím, že jsem se k tomu snažila přispět. Dále ráda 
vzpomínám i na svoji minulou parťačku, kde se mi podařil navázat tak přátelský vztah, že se mi ote-
vřela, ačkoliv to byl spíše uzavřený typ. Dobrovolnictví mi přináší radost, přátelství, zkušenosti a dob-
rý pocit. Největší radost mám z toho, když vidím, že se dítě z něčeho raduje nebo že se mu něco daří, že 
se směje a baví s ostatními dětmi.“

> Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. – Martina Řezáčová

Martinu Řezáčovou přivedla k dobrovolnictví chuť někam patřit a být nějak pro-
spěšná. U fi nančních darů prý neměla jistotu, že skutečně pomohou a v rámci 
dobrovolnictví přesně ví, kam její energie směřuje a jaké to má výsledky. Marti-
na je zapojena v programu Pět P již třetím rokem. Dříve se scházela s romskou 
holčičkou a nyní se stará o jednoho malého chlapce, který žil v Azylovém domě 
a v současné době žije v ubytovně v nesnadných sociálních podmínkách. Spo-
lu chodí na procházky, čtou si, hrají si, skládají LEGO, učí se, jezdí na výlety, atd. 
Za dobu, kdy se Martina vídá s tímto malým kamarádem, jsou u něho vidět velké 
pokroky, především ve čtení a celkově v sociálních dovednostech. Je velmi přá-
telská, ochotná a spolehlivá.

j



byla zábava, mohli spolu třeba sportovat nebo se i učit nebo realizovat skrom-
ná Mírova přání, jako např. jít do útulku. A tohle se mu bezpochyby zcela splni-
lo. S Verčou se schází již přes dva roky. Byla mu nejbližším člověkem, když mu-
sel svůj domov i se svými staršími sourozenci vyměnit za zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc. Pro Míru i jeho bratra a sestru to byl obrovský životní 
zlom a Veronika všem třem byla a stále je velkou oporou. 

Verča však nelení a hledá stále další příležitosti v dobrovolnické oblasti. Od 
února 2012 zavítala i mezi pacienty Masarykovy nemocnice, kam bude pravidel-
ně docházet. 

Veronika je jedním z nejaktivnějších lidí v oblasti dobrovolnictví, které znám. 
Velice ráda se zapojuje i do pomoci při sportovních akcích – např. půlmarató-
nu či Mistrovství Evropy v tancích, je spolehlivou pomocnicí při přípravě všech 
společných akcí pro děti a dobrovolníky v rámci sociálně aktivizační služby Dob-
rovolnického centra. Je i pravidelným „Ježíškem“ – nikdy nezapomene koupit 
k Vánocům dárek do klubovny, který slouží našim dětem a dobrovolníkům při 
jejich schůzkách.

Veronika je člověk, na kterého je opravdu spolehnutí. Je velmi zodpovědná, 
pečlivá, kreativní, přátelská. Je jakýmsi prototypem úžasného a vzorného dob-
rovolníka, který by mohl být dáván za vzor. 

23> Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem – Veronika Pagáčová

Veronika je mladá 23letá energická slečna, která se dobrovolnictví věnuje více 
než 1/3 svého života. Začínala již na střední škole, byla jednou ze dvou slečen ve 
třídě, které myšlenka vykonávat něco nezištně pro druhé zaujala. A tak po celou 
dobu střední školy společně s dalšími parťáky vymýšlela různé projekty, zkou-
šela získávat granty na jejich podporu a následně je realizovala. Uskutečnili tak 
např. taneční se závěrečným plesem pro seniory, různé výlety a hry pro obyvate-
le obou ústeckých domovů pro seniory nebo aktivity pro děti z dětského domo-
va. V rámci této činnosti se seznámila i klientem DOZP, panem Romanem, který 
měl diagnostikovanou středně těžkou mentální retardaci. Za ním docházela po 
dobu 6 let, povídala si s ním, brala ho na výlety, byla příjemnou společnicí. 
Panu Romanovi pak další dva roky dělala opatrovnici a pomáhala mu zařizo-
vat téměř všechno – přes nákupy, úklid, návštěvy lékařů či úřadů po hledání za-
městnání i pomoc se stěhováním. 

V březnu 2009 přišla do Dobrovolnického centra s přáním získávat zkuše-
nosti, poznávat nové lidi a přiblížit se myšlení dětí. Zapojili jsme ji do programu 
Pět P, ve kterém působí již čtyři roky. Nejprve se věnovala Davídkovi, klučinovi, 
který měl na první pohled vše, ale přeci jen mu něco scházelo. Jeho rodiče byli 
hodně zaměstnaní, a tak se Verča stala blízkým člověkem, který s ním trávil vol-
ný čas, nabídl své životní hodnoty a mimo jiné ho učil, že pro spokojený život 
není nutné jen vyhrávat. Po Davídkovi jsme Veroniku seznámili s Mírou. Míra se 
k nám dostal na doporučení pracovníků OSPOD. Rodinná situace byla složitá 
a bylo potřeba Míru povzbudit, aktivizovat a ukázat mu i jiné životní možnosti. 
Míra si přál mít dospělého kamaráda, někoho chytrého a spolehlivého, s kým by 

Dobrovolníci 
programu Pět P 
a cena Křesadlo
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> Program 5P nám, především Anetce, přinesl setkání a seznámení s novými 
lidmi, spoustu zajímavých zážitků. Myslím si, že rodiče postižených dětí, kteří 
mají možnost získat prostřednictvím programu 5P pro své dítě staršího kama-
ráda, by neměli, pokud to jen trochu jde, váhat. Budou mít pár hodin pro sebe a 
dítě zažije něco nového. Handicapované děti nemají zdaleka tolik možností, jak 
trávit volný čas, oproti zdravým dětem. 

maminka (Anetka, 13let)

> Naše Martina (dobrovolnice) si dovedla Ríšu okamžitě získat, poznala jeho 
potřeby. Ríša byl dříve nekomunikativní, co se pocitů týče. Vzhledem k tomu, 
že má sourozence s artismem, napodoboval ho, byl protivný, žárlil na jeho asis-
tentky.Příchodem Martiny se velmi zlepšila celková situace v rodině, Ríša se za-
čal více svěřovat. Na Martinu se vždy těšil, získal pocit, že i on má svoji „velkou“ 
kamarádku. Doma je uvolněnější. Kvůli svému artistickému bratrovi zůstával 
Ríša často doma „osamocen“, případně se musel sourozenci podřídit v činnos-
ti, např. nemohl jít ještě sám ven, je malý a musel zůstávat doma, když byl bratr 
nemocný. Pokud přišla Martina, povídali si o jeho problémech, šli ven, za svými 
koníčky. Bohužel bydlíme v centru města a Ríša zde nemá kamarády, proto bylo 
moc fajn, že mohl jít s Martinou, kam se dohodli.

maminka Milena (Ríša, 8 let)

Texty a vzkazy od ro-
dičů dětí zapojených 
v programu Pět P

V Čem program Pět P pomohl mému dítěti? odpovídají maminky

> Syn je mnohem průbojnější a dokáže řešit problémy ústně. Ví, co chce“

> V osamostatnění, přebírání kladných vzorců chování.“

> „Jakub se více otevřel lidem, je více kamarádský, našel si 
i kamarádku, přestal se bát chodit mezi lidi, více komunikuje.“

> „Program Pět P podpořil Jirku ve víře 
sám v sebe, ve svoje možnosti a schop-
nosti, dal mu skvělého kamaráda.“

> „Zklidnění dítěte, pocit, že ho má někdo rád, stojí o něj a mohou si povídat o všem.“

l
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26 Členové Asociace 
Pět P v ČR 
v souvislostech 

27Brandýs nad Labem BRANDÝSKÝ MATÝSEK, O. S. +  
České Budějovice DC ZSF JU   +
České Budějovice ADRA O. S. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM   
Jindřichův Hradec O. S. OKNA VE SPOLUPRÁCI S FAKULTOU MANAGEMENTU VŠE +  +
Jičín OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN   +
Kadaň RADKA, O. S. + + +
Kladno DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KLADNO + + 
Kroměříž SPEKTRUM PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, O. S. +  +
Neratovice OSVZ MĚÚ NERATOVICE  + +
Nové Město na Moravě SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, O. S. + + +
Olomouc P–CENTRUM, O. S. + + +
Opava SAS 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 – DC VSETÍN, O. S. +  
Zlín DOMEK, O. S. +  +
Znojmo ADRA O. S. – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM +  

Město a pobočka Registrace 
sociální 
služby

Akreditace 
u MV ČR

Pověření 
k výkonu soc-právní

ochrany dětí



Brandýs nad Labem BRANDÝSKÝ MATÝSEK O. S.

Andrea Svobodová
Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem 250 01
tel. 739 02 76 77
petp@brandyskymatysek.cz
www.brandyskymatysek.cz

České Budějovice DC ÚSTAV ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ 

PRÁCE, ZSF JU

Mgr. Šárka Koubová
Jírovcova 24, 370 04 Česke Budějovice
tel.: 389 037 661
skoubova@zsf.jcu.cz

České Budějovice DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 

ADRA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Markéta Skálová
Fráni Šrámka 34, 370 04 České Budějovice
tel: 777 195 247
petpcb@seznam.cz, www.petpcb.cz

Jindřichův Hradec O. S. OKNA VE SPOLUPRÁCI S FAKULTOU 

MANAGEMENTU VŠE

Ing. 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
Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
tel.: 734 454 480
scr@kadan.cz, www.radka.kadan.cz

28 Adresář členů 
Asociace Pět P 
v ČR 
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Kladno DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KLADNO

Bc. Šárka Melenová, Dis. 
Litevská 2720, 27201 Kladno 
tel: 774 333 207
smelenova.dck@seznam.cz, www.dckladno.cz

Kroměříž SPEKTRUM PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ, O. S.

Bc. Lenka Chytilová
PhDr. Dagmar Cruzová
Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 333 333, 604 531 773
spektrum.km@volny.cz, www.spektrumkm.cz

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 

Neratovice OSVZ MĚÚ NERATOVICE

Daniela Vrbová
Kojetická 1021, 277 11 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.

Bc. Jiří Klimeš, DiS
Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
tel.: 585 221 983, 607 531 058
jiri.klimes@p-centrum.cz, www.p-centrum.cz

Opava SAS ELIM OPAVA, O. S.

Mgr. Lenka Řehánková
Rolnická 21A, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239, 775 938 066
douceni@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 
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
tel.: 377 260 425, 603 438 178
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz

Praha HESTIA NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O. S.

Mgr. Monika Caudrová, Mgr. Radka Koutová
Štefanikova 21, 150 00 Praha 5
tel.: 728 006 514
petp@hest.cz, program5p@tiscali.cz
www.petp.hest.cz
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Příbram ITYTAKY O. S.

Mgr. Jiři Štěpo
Přemyslova 1034, Dobříš 263 01
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 , Bc. Michaela Vašťáková
Velehradská Třída 181, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 602 381 789
dc@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.svojanovska@dcul.cz, http://dcul.cz

Vsetín ADOREA – DC VSETÍN, O. S.

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

Znojmo DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA ZNOJMO

Mgr. Adéla Bartesová
Veselá 20, 669 02 Znojmo
tel.: 734 171 306
adela.bartesova@adra.czw
ww.adraznojmo.cz

w
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Výkaz zisku a ztráty

Náklady stav 

Spotřebované nákupy celkem                           

Služby celkem 298

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem  4

Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv

a opravných položek celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmů celkem  

Náklady celkem 302                                         

Hospodaření Asociace 
Pět P v ČR, o.s. 
v roce 2012 

Výnosy stav

Tržby za vlastní výkony celkem                                                                          

Změna stavu vnitroorg.zásob celkem

Aktiva celkem

Ostatní výnosy celkem

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv

a opravných položek celkem 

Přijaté dotace celkem                                                               307

Provozní dotace celkem                                                           307

Výnosy celkem:                                                                          55

Výsledek hospodaření před zdaněním:                                  55

Výsledek hospodaření po zdaněním:                                  55

33

Rozvaha   Stav k prvnímu dni            Stav k poslednímu dni

Aktiva                                            

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 43  55

Zásoby celkem                                                   

Pohledávky celkem

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 43 55

1. Pokladna 3 2

2. Ceniny

3. Účty v bankách 40 53

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 43 55

Pasiva 

A. Vlastní zdroje celkem 43 55

B. Jmění celkem 55

C. 1. Vlastní jmění

D. 2. Fondy

E. 3. Oceňovací rozdíly z přeceň.maj. a záv.  

Výsledek hospodaření celkem 55

1. Účet výsledku hospodaření  55

2. Výsledek hospodaření ve schval.řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráty minulých let

Pasiva celkem 43 55



34 Certifikát 
členství v Big Bro-
thers Big Sisters 

35

pomoc přátelství prevence podpora péče



36 Summary Number of trained volunteers: 218
Number of joint events: 69
Total number of pairs since 1997: 2643
Total number of trained volunteers since 1997: 3337

> In addition, two all-day meetings of the Program co-ordinators took place in 
the premises of the Permanent Representation of the EC in Prague. 
In terms of international activities, the Association got involved into a Grundtvig 
Learning Partnership project named Reference – Valuing and using skills develo-
pment through volunteering as a pathway into employment, together with other 
partners from Germany, Malta, Slovakia, Slovenia, Romania and the UK. The pro-
ject is implemented between July 2012 and July 2014 and aims at exchanging ex-
periences in valuing and validating skills gained through volunteering for the 
purpose of improving volunteer´s prospects on the labour market.

> Last but not least, in 2012, two volunteers of the Program (from the affi  liated 
organisations in Kladno and Ústí nad Labem) were awarded the Křesadlo Price for 
“ordinary people who do extraordinary things”.

> The President of the Executive Board PhDr. Dagmar Cruzová expresses her dee-
pest appreciation to all those who have been spreading the light of voluntee-
ring and who, through personal examples, seek to give their best to the children 
in need.

37

> Asociace Pět P v ČR (Association of the Program Pět P in the Czech Republic) is 
an umbrella organisation for the affi  liates of the Big Brother Big Sister Program 
across the country. The main aims of the Association include promotion of the 
Program and support for its spreading to new locations, methodical assistance 
for existing affi  liates and further development of the Program in general. The As-
sociation is steered by an Executive Board consisting of fi ve members who work 
exclusively on voluntary basis without any remuneration. 
 
> In 2012, the Program Pět P was implemented in 24 affi  liate organisations ac-
tive in 22 communities throughout the Czech Republic.

> Number of employed co-ordinators (full-time equivalent) in 24 affi  liates: 6,06
Total costs of the implementation in thousands of CZK: 4.722
Number of pairs child – volunteer (new agreements made in 2012): 156
Number of realised training sessions: 33

a





Kontaktní údaje
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
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