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Úvodní
slovo
předsedkyně
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Matka Tereza: „Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu
by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla.“
Milí členové Asociace Pět P v ČR,
uplynul opět další rok a tentokrát se stal posledním rokem, ve kterém Asociace
fungovala pod názvem Asociace Pět P v ČR. Na říjnovém členském shromáždění
bylo odsouhlaseno nové budoucí směřování Asociace, a z toho vyplývající
změna názvu na Asociace dobrovolnických mentoringových programů. Došlo
ke změněsídla Asociace, ke jmenování nového složení Výboru a k rozšíření vedení
Výboru o dvě zvolené místopředsedkyně.
Velké množství práce bylo vykonáno na rozpracování Evaluační metody
MENTORING a byly učiněny potřebné kroky k zajištění ochranné známky pro
tuto speciální metodiku hodnocení efektivity dobrovolnického programu, aplikovatelnou i na jiné dobrovolnické programy.
Speciální pozornost byla věnována i přípravě oslav 20. výročí začátku
realizace programu Pět P v České republice, která stojí před námi v roce 2017.
Toto významné 20. výročí by se mělo stát příležitostí k veřejné prezentaci
nesmírného množství vykonané poctivé práce a úctyhodného počtu fungujících dvojic, která za tyto dvě dekády prošly programem Pět P.
Proto i při hodnocení roku 2015 náleží největší poděkování všem koordinátorům programu Pět P, jejichž profesionální práce i osobní nasazení jsou
zárukou kvality realizace v centrech po celé republice. Dále pak patří velký dík
všem dobrovolníkům do programu Pět P aktivně zapojených, a touto formou

ze svého vnitřního rozhodnutí umožňujících dětem mít svého nezapomenutelného staršího kamaráda či kamarádku. Dovolte mi rovněž velmi poděkovat všem
členům Výboru Asociace za jejich celoroční intenzivní, náročnou a obětavou dobrovolnickou práci zaměřenou na kvalitní fungování Asociace i její další rozvoj.

PhDr. Dagmar Cruzová
předsedkyně Asociace Pět P v ČR, z.s.
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Členové Výboru
Asociace Pět P
v ČR
k PhDr. Dagmar Cruzová
Činnosti v Asociaci:
předsedkyně Asociace
			
metodická podpora nových center
			administrativně-finanční agenda
V BBBS/Pět P:		
od 1999
Člen Výboru:		
od 2005
Pracoviště/město:		
Vedoucí Střediska výchovné péče v Kroměříži
Další významné aktivity:
Předsedkyně z.s. Spektrum preventivních programů
			
pro děti a mládež, externí psycholog Klokánku FOD
			v Kroměříži, čestná členka Klubu UNESCO Kroměříž.
			Od října 2015 předsedkyně Asociace dobrovolnických
			mentoringových programů.
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f PhDr. Jiří Tošner
Činnosti v Asociaci:
mezinárodní a národní spolupráce, zástupce u orgánů
			státní správy a samosprávy
V BBBS/Pět P:		
jako člen HESTIA se na programu Pět P, zpočátku reali			
zovaném nadací OSF, podílí od roku 1996 jako garant
			
odbornosti při výběru, výcviku a supervizi dobrovolníků
			
i koordinátorů v kontaktu s Dagmar McGill z BBBSI.
			
Od září 1998 HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
			
Praha převzala program Pět P jako realizátor a národní
			koordinátor celého projektu.
Člen Výboru:		
od jejího založení v roce 2001 v Kroměříži
Pracoviště/město:		
předseda – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Praha
Další významné aktivity:
lektor a supervizor dvou cyklů kurzů „Management
			dobrovolnictví“ a „Supervize v pomáhajících
			
profesích“, člen Rady vlády pro NNO.

Členové Výboru
Asociace
Pět P v ČR
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k Mgr. Lenka Černá
Činnosti v Asociaci:
svolávání, organizace a vedení zasedání členského
			shromáždění
			
evaluace roční činnosti členské základny
V BBBS/Pět P:		
V roce 1998 nastoupila jako první regionální
			
koordinátorka programu Pět P v Ústí nad Labem.
Člen Výboru:		
od 2003
Pracoviště/město:
ředitelka Dobrovolnického centra, z.s., Ústí nad Labem
Další významné aktivity:
Předsedkyně RADY dobrovolnických center
			Severozápad, předsedkyně Sociálně zdravotní komise
			
Rady města Ústí nad Labem, lektorka pilotních kurzů
			
pro koordinátory a dobrovolníky s názvem
			
Profesionalizace dobrovolnictví v Ústeckém kraji.

k Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Činnosti v Asociaci:
sběr dat a příprava závěrečných zpráv
			metodická činnost a podpora při evaluaci programu
V BBBS/Pět P:		
V roce 1999 nastoupila jako první regionální
			koordinátorka v Českých Budějovicích
Člen Výboru:		
od 2009
Pracoviště/město:		
vysokoškolský pedagog, Zdravotně sociální fakulta
			
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav
			
sociálních a sociálně pedagogických věd
Další významné aktivity:
supervizor pracovníků i dobrovolníků v zařízení
			
sociální služeb, publikační činnost v oblasti
			dobrovolnictví a supervize, člen správní rady Hestia –
			
Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., od října 2015
			místopředsedkyně Asociace dobrovolnických
			programů.
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Členové Výboru
Asociace
Pět P v ČR
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k Mgr. Hana Neugebauerová, DiS.
Činnosti v Asociaci:
auditor kvality
			metodická činnost
V BBBS/Pět P:		
od roku 2008
Člen Výboru:		
od 2009
Pracoviště/město:
Horní Benešov, pracuje jako lektor, supervizor
			a metodik
Další významné aktivity:
Od roku 1999 aktivním členem organizace YMCA
			
v ČR, členem výkonného výboru YMCA DAP.

k Bc. Vlasta Faiferlíková
Činnosti v Asociaci:
administrativní agenda, projektová činnost
V BBBS/Pět P:
od roku 2007
Člen výboru:
od roku 2015
Pracoviště/město:		
Ředitelka mezigenerační a dobrovolnické centrum
			
TOTEM, z.s. Plzeň, koordinace dobrovolnických 		
			projektů
Další významné aktivity:
Lektor a garant Studia pedagogiky a volného času
			
NIDV MŠMT, členka rady vlády pro seniory
			a stárnutí populace, od října 2015 místopředsedkyně
			Asociace dobrovolnických a mentoringových programů

k Mgr. Zuzana Růžková
Činnosti v Asociaci:
projektová činnost fundrasing			
V BBBS/Pět P:		
od roku 2012
Člen Výboru:		
od roku 2015
Pracoviště/město:		
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Praha
Další významné aktivity:
Členka mezinárodního týmu pracovníků mentorin			gových dobrovolnických programů v projektu VoluMe
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Činnost
Asociace Pět P
v ČR v roce 2015

Y

Rok 2015 byl rokem plným změn. Výbor se hned na začátku roku rozšířil
od dva nové členy, a to o Zuzku Růžkovou a Vlastu Faiferlíkovou (viz kapitola
o Výboru). Jako každý rok pilně pracoval, sešel se dokonce 4x, a to 15. 1. ,3. 6. ,
31. 7. a 17. 9. Od počátku roku jsme diskutovali o transformaci Asociace Pět
P v ČR do zastřešující Asociace dobrovolnických mentoringových programů,
a to hlavně v souvislosti s Koncepcí vlády pro NNO 2014 – 2020 a také v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z nového Občanského zákoníku. Na posledním
setkání jsme vytvořili koncepci a na Členském shromáždění dne 21. 10. vše prodiskutovali a odsouhlasili. Dále Výbor pracoval na procesu získání ochranné
známky pro Evaluační metodu MENTORING, což se bohužel během celého roku
nepodařilo. Nicméně manuál Evaluační metody je hotov a připraven k distribuci
do jednotlivých poboček. Výbor v roce 2015 také živě diskutoval o možných
oslavách 20 letého výročí začátku realizace programu Pět P v ČR.

Členové Výboru, stejně jako předchozí rok, pracovali na všech aktivitách
dobrovolně, ve svém volném čase, bez nároku na honorář.
Od 21. 10. 2015 – Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.
Sídlo:				
Kaznějovská 51, Plzeň – Bolevec, 323 00
Předsedkyně Výboru:		
PhDr. Dagmar Cruzová
Místopředsedkyně Výboru: 		
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
		
		
Bc. Vlastimila Faiferlíková
Členové Výboru:			
Mgr. Lenka Černá
				Mgr. Hana Hudáková
				Mgr. Zuzana Růžková
				PhDr. Jiří Tošner.
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Výbor Asociace
svolal dvě členská
shromáždění:
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> Členské shromáždění a pracovní celodenní setkání programu Pět P
v Praze, 20. 4. 2015, American Center, Praha 1
Úvodní slovo pronesl zástupce US Embassy z Rady pro kulturní a tiskové
záležitosti pan Ray Castillo a také předsedkyně Asociace Pět P v ČR. Z jednotlivých poboček jsme sdělili novinky a diskutovali jsme o možnostech financování
Pět P.
Podstatná část programu byla věnována implementaci Evaluační metody
MENTORING do praxe, jejíž celorepublikové užívání bylo odsouhlaseno
na Členském shromáždění v roce 2014. Znovu byly představeny všechny nástroje
sběru dat a vysvětleny hlavní principy evaluační metody. Dále byl prezentován
program 3G – Tři generace, který realizuje Hestia Praha, a všem pobočkám
byla nabídnuta spolupráce a podpora při jeho případném rozjezdu. Jde také
o mentoringový program (vychází z Pět P), který spojuje tři generace a zaměřuje
se na mezigenerační soužití a volný čas účastníků. Odpolední část byla věnována
workshopům, které se zaměřily na práci s dobrovolníkem s jinou sexuální
orientací, na motivaci dlouhodobě působících dobrovolníků a na práci s nemotivovaným rodičem.
Členské shromáždění schválilo výši příspěvku Asociace na rok 2015 a vzalo
na vědomí zůstatek účtu.
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> Členské shromáždění a pracovní setkání programu Pět P v Praze,
21. 10. 2015, Evropský dům, Praha 1
Toto shromáždění bylo zlomové pro další vývoj a směřování celé Asociace.
Členové Výboru přednesli přítomným koordinátorům představu a koncepci nové
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, která by zastřešovala nejen
pobočky programu Pět P, ale také dalších mentoringových programů, např. 3G
– Tři generace, Kompas, Lata, HomeStart atd. Vysvětlili důvody, nastínili další
možnosti a příležitosti do budoucna, pročetli nové Stanovy. Členské shromáždění
nakonec odhlasovalo tuto změnu, tzn. že se schválil nový název Asociace, nové
sídlo a nový Výbor. Také byly zvoleny hlavní funkce, tzn. předseda a místopředseda
(viz Usnesení)
Po této stěžejní části následoval blok věnovaný Evaluační metodě MENTORING – koordinátoři si vyměňovali zkušenosti z praxe a dávali si různé tipy
na lepší distribuci, zpracování či zadávání evaluačních dotazníků. Dále Zuzka
Růžková prezentovala výstup z projektu partnerství Grudtvig, do kterého byla zapojena Hestia, a to metodiky mentoringových programů a příklady dobré praxe.
Hovořilo se také o plánovaných oslavách 20 letého výročí začátku realizace
programu Pět P v ČR – vymýšleli jsme možnosti, jak výročí oslavit a jak jej celé
zorganizovat. Odpolední workshopy se zaměřily na to, jak připravovat dvojici
Pět P na ukončení vztahu a jak předávat program novému koordinátorovi.
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Usnesení členského
shromáždění
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112

Počet proškolených dobrovolníků

22

Program Pět P
v roce 2015
v číslech
38

3 459 000
Celorepublikové
finanční náklady Pět P

Počet společných akcí

6,6

3 020

Celkový počet Pět P
dvojic (1997 – 2015)

Součet všech úvazků koordinátorů
programu Pět P v ČR

99
19

Počet realizovaných výcviků Pět P

sběr dat: Mgr. Lenka Černá

Počet dvojic
(uzavřené smlouvy
v roce 2015)

370

Celkový počet
fungujících dvojic
v roce 2015

3 799

Celkový počet proškolených
dobrovolníků (1997 – 2015)
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Dobrovolníci
programu Pět P
a cena Křesadlo
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví,
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 dalších regionech České republiky, předává se slavnostním způsobem za přítomnosti hejtmana
či starosty. Cenu může získat jakákoli fyzická osoba, která se věnuje 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 komerčních firem podílejících
se na charitativních projektech vybere max. 10 „nej“ dobrovolníků, které ocení.
Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením
kalendářního roku. Dále se předává dopis či diplom s osobním poděkováním obvykle
podepsaný představitelem kraje či města a představitelem pořádající organizace.
V roce 2015 byl cenou Křesadlo oceněn také následující dobrovolník
z programu Pět P z Plzně.

25

Dobrovolnící
programu Pět P
a cena Křesadlo
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> Jáchym Wiesner – Totem – RDC, Plzeň
Jáchym je student Lékařské fakulty, reprezentant v bojových uměních na úrovni
světových šampionátů, dobrovolný trenér malých budoucích sportovců, který
ve svém bohatém životě nachází i prostor pro pomoc těm, kteří naši pomoc
velmi potřebují.
V TOTEM RDC pracuje jako dobrovolník druhým rokem a v rámci mentoringových programů se věnuje chlapci, kterému je 16 let a po těžké autonehodě
je již 6 let postižený kvadruplegií, kdy fyzicky je odkázán na nemocniční lůžko
s podporou životních funkcí, ale mentálně nebyl autonehodou postižen. V okamžiku, kdy byla legislativě ukončena povinná školní docházka, a za chlapcem
přestal docházet učitel, nastalo v životě chlapce velké prázdné místo. Rodina
se velmi dobře stará o rodinný kontakt, nicméně další sociální kontakty, důležité
pro základní kvalitu mladého života, jsou minimální. Po výzvě lékařů z FN Plzeň
jsme s ošetřujícím personálem a sociální pracovnicí připravili individuální plán
dobrovolnické podpory a Jáchym začal po dobrovolnické a odborné přípravě
okamžitě s chlapcem pracovat. Kromě témat přírodovědných, historických,
matematických, která chlapce zajímají a rozvíjejí, sdílejí i běžná témata života
16letého mladého muže. Jáchym naučil chlapce pracovat s počítačem – objevili
společně řízené meditace, které mohou i člověka upoutaného na lůžko provést
místy, kam se takto postižený člověk nikdy nedostane, hrají společně strategické
hry, baví je sledování filmů a diskuse s tématy spojenými, apod.
V současné době se Jáchym aktivně angažuje i v akci, kdy se snažíme získat
pro jeho kamaráda ústní ovladač počítače, který poskytne chlapci svobodu
pracovat na počítači bez závislosti na pomoci rodiny, personálu nebo dobrovolníka.

Bc. Vlasta Faiferlíková

–

TOTEM

–

regionální dobrovolnické centrum

Místo a poslání, které si Jáchym pro svoje dobrovolnické působení vybral,
vyžaduje duševní vyspělost, spolehlivost, ochotu, trpělivost, vyrovnanost, smysl
pro humor, empatii, kreativitu, laskavost, pochopení a stálost. Umožňují mu být
neocenitelným společníkem chlapci, který nemá lékařsky pozitivní prognózu,
a přesto má radost z každého prožitého dne. Společně trávený čas přináší
životům obou aktérů nový rozměr.
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Co přináší
program Pět P
dobrovolníkům?
Program Pět P je primárně určen pro děti – jde o podporu a pomoc v těch
situacích, kdy to děti mají v životě o něco těžší než jejich kamarádi. Ovšem také
pro dobrovolníky může být program přínosem. Volba věnovat část svého volného
času mladšímu dítěti je důkazem jejich vědomí společenské zodpovědnosti.
Zapojení do programu nabízí dobrovolníkovi možnost prožít reminiscenci svého
dětství, odpočinout si od každodenních starostí. Umožňuje jim vlastní seberozvoj, zisk nových zkušeností, znalostí, dovedností, mohou mít vědomí vlastní
potřebnosti, smysluplnosti a v neposlední řadě uplatňují základní občanskou
ctnost – pomoc druhému.
Sami dobrovolníci uvádějí nejčastěji jako přínos hlavně pocit smysluplné
práce, možnost rozšíření a prohloubení kvalifikačních předpokladů, vhodné
vyplnění volného času a posílení sebevědomí. Motivací dobrovolníků dále bývá
vztah k dětem, ochota pomoci jim, touha dozvědět se více o sobě, pocit užitečnosti i zážitek legrace a možnost vrátit se do dětství, či připravit se na vlastní
rodičovství nebo povolání.

> „Ahoj, chtěla bych vás je informovat o tom, že jsem opravdu ráda, že můžu
být dobrovolníkem v Pět Pé. Samozřejmě z důvodů, které mi působení přináší,
ve vtahu s Luckou, se zkušeností z minulého vztahu, se supervizí, tábora atd.
Dnes jsem však díky programu Pět Pé získala nové pracovní místo – od září
budu pracovat jako asistentka pedagoga u dítěte s Aspergerovým syndromem
na základní škole. Poté, co jsem začala vyprávět o programu Pět Pé a mých
zkušenostech v něm (+ něco málo o svých školních praxích) paní ředitelka absolutně neváhala a přijala mě na tuto pracovní pozici.“
dobrovolnice Zuzka

> „Co se týče poděkování – moje práce z minulého semestru na téma
Supervize v pomáhajících profesích bude oceněna školou. Bez Pět P
bych si pravděpodobně toto téma nevybrala a taktéž bych neměla
odpovědi na svůj dotazník. Tímto tedy Pět P moc děkuji za pomoc.“
dobrovolnice Zdenka
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Vzpomínka

30

Ahoj, možná už ani nevíš, o koho jde, ale chci ti napsat něco, co mě trápí už hodně
dlouho. Ty jsi se snažila mi dát šanci a radost, ale já ti to oplácel ignorací. Dělala
jsi pro mě věci, který se mnou nikdo nikdy nedělal a chovala jsi se jako přítel,
ale já tvoje přátelství přijmout nechtěl. Možná je to dospívání nebo slabá chvilka,
ale cítím, že jsem udělal obrovskou chybu, za kterou se nikdy nebudu moci dostatečně omluvit. Když jsme u Pět P podepisovali ukončení smlouvy, bylo mi zle,
ale nedal jsem to znát. Byl jsem jen malej kluk, kterej neměl kamarády, a když
se mu naskytla příležitost, tak kamaráda odmítl. Utrácela jsi za mě svoje peníze,
i když jsi vůbec nemusela. Ty jsi to dělala kvůli tomu, že já byl osamělý, a ty jsi mi
chtěla pomoci. Je to už 3 nebo 4 roky zpátky, ale i teď si pamatuji ten minigolf
na Hluboký. Pamatuju si i to, že jsi mi koupila nanuka, a vím, že to byl zelený Twister.
Jestli někdy budu mít možnost tě potkat, a teď už to myslím opravdu, udělám něco,
co jsem měl udělat už dávno. Poděkuji ti. Tohle slovo už se dneska používá jen
zřídka, a proto má pro mě obrovský význam. Dlouho jsem sbíral odvahu ti napsat,
a teď se ztrácím v textu. Děkuju ti, že ty jsi mě navedla na správnou trasu života,
a děkuju ti, že ty jsi byla ta, která to nevzdala.

31

Město a pobočka
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Členové Asociace
Pět P v ČR
v souvislostech

Akreditace
u MV ČR

Registrace
sociální
služby

Pověření

k výkonu soc-právní
ochrany dětí

České Budějovice ADRA Z.S. Dobrovolnické centrum
+		
Jindřichův Hradec o.S. OKNA, VE SPOLUPRÁCI S FAKULTOU MANAGEMENTU VŠE +		
Jičín Oblastní charita Jičín
+
+
+
Kladno Dobrovolnické centrum Kladno, Z.S.
+
+
Kroměříž Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, Z.S. +		+
Neratovice Sociální služby města Neratovice 		 +
+
P-centrum, Z.S.
Olomouc
+
+
Písek Arkáda, Z.S.
+		+
+		+
Plzeň Totem – RDC, Z.S.
Praha HESTIA Narodni dobrovolnické centrum
+
+
+
STŘED, Z.S.
Třebíč
+		+
Ústí nad Labem Dobrovolnické centrum, Z.S.
+
+
+
ADOREA – DC Vsetín, Z.S.
Vsetín
+		
Zlín Domek, Z.S.
+		
ADRA o.p.s. – Dobrovolnické centrum
Znojmo
+		

33

34

České Budějovice ADRA o.p.s. -

Kroměříž Spektrum preventivních

Dobrovolnické centrum České Budějovice

programů pro děti a mládež, z.s.

Sandra Karasová
Fráni Šrámka 34, 370 04 České Budějovice
tel: 777 195 247,
petpcb@seznam.cz

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

Jindřichův Hradec z.s. OKNA

Adresář členů
Asociace Pět P
v ČR

Dobrovolnické centrum

m

Bc. Věra Vaníčková
Na Jihu 553, 506 01 Jičín
tel.: 733 741 692
dobrovolnici@charitajicin.cz
www.jicin.charita.cz

Ve spolupráci s Fakultou managemenu VŠE

Hana Dlouhá
Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 721876138
hana.dlouha125@seznam.cz
www.fm.vse.cz

Jičín Oblastní charita Jičín

Neratovice Sociální služby města
Neratovice, Nízkoprahové centrum dětí a mládeže

Daniela Vrbová
Kojetická 1021, 277 11 Neratovice
tel.:723 737 292
daniela.vrbova@seznam.cz
www.sosneratovice.cz
www.neratovice.cz

Olomouc P–centrum, z.s.

Klára Červinková
Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
tel.: 585 221 983, 739 201 206
klara.cervinkova@p-centrum.cz
www.p-centrum.cz

Kadaň RADKA, z.s.

Dis. Petra Neubauerová
Chomutovska 1619, 432 01 Kadaň,
tel.:734 454 480
scr@kadan.cz
www.radka.kadan.cz

Kladno Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
Hana Dlouhá, Dis
od 1. 8. 2015 Antonie Chrástecká
Cyrila Boudy 1444, 27201 Kladno,
tel: 774 333 207
dlouha@dckladno.cz
http://www.dckladno.cz

Písek – Arkáda Sociálně psychologické centrum, z.s.
Lenka Koryčanová
Husovo náměstí 2/24, 397 01 Pisek
tel.: 775 588 538
korycanova@arkada-pisek.cz
www.arkadacentrum.cz

Plzeň TOTEM, z.s.

Bc. Vlasta Faiferlíková
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
tel.: 377 260 425, 603 438 178
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
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Adresář členů
Asociace Pět P
v ČR

Praha HESTIA Národní dobrovolnické centrum, z.s.
36

Mgr. Monika Caudrová, Mgr. Radka Koutová,
Bc. Zuzana Růžková, Bc. Alena Archalousová
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
tel.: 728 006 514
petp@hest.cz
www.hest.cz

Třebíč STŘED, z.ú.

Mgr. Hana Dvořáčková
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč,
tel.: 775 725 658
dvorackova@stred.info
www.stred.info

Ústí nad Labem Dobrovolnické centrum, z.s.

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 – dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.
Andrea Šmerdová
Tyršova 1271, Vsetin
tel.: 571 999 223, 730 155 363
dobrovolnik@adorea.cz
www.adorea.cz

Zlín Domek, z.s.

Marie Forgačová
Česká 4789, 760 05 Zlín
tel.: 577 242 786, 608 781 909
M.forgacova@seznam.cz
www.svpdomek.cz

Znojmo ADRA o.p.s. - Dobrovolnické centrum Znojmo
Mgr. Adéla Bartesová
Veselá 20, 669 02 Znojmo
734 171 306
adela.bartesova@adra.cz
www.adraznojmo.cz
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Rozvaha			

Stav k prvnímu dni		

Stav k poslednímu dni

Aktiva
A.Dlouhodobý majetek celkem
38

Hospodaření
Asociace Pět P v ČR
v roce 2015

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

55

70

0

0

55

70

55

70

2. Ceniny
stav

Výnosy

stav

27

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Pasiva

Aktivace celkem

Osobní náklady celkem

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem:

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

70

Pohledávky celkem

3. Účty v bankách
Náklady

55

Zásoby celkem

1. Pokladna

Výkaz zisku a ztráty

39

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Ostatní výnosy celkem

A. Vlastní zdroje celkem

55

70

Ostatní náklady celkem

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv

B. Jmění celkem

55

70

Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv

a opravných položek celkem

a opravných položek celkem

Přijaté dotace celkem

32

D. 2. Fondy

Poskytnuté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

32

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

Daně a poplatky celkem

2

C. 1. Vlastní jmění		

Daň z příjmů celkem:
Náklady celkem

29

Výsledek hospodaření celkem		

15

1. Účet výsledku hospodaření

15

2. Výsledek hospodaření ve schval.řízení
Výsledek hospodaření před zdaněním:

15

3. Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráty minulých let

Výsledek hospodaření po zdanění:

15

Pasiva celkem

55

70

40

Certifikát členství
v Big Brothers
Big Sisters
International
pomoc

přátelství

prevence

podpora

péče

41 41

42

43

Kontaktní údaje:

Asociace Pět P v ČR
Národní koordinační centrum
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž
Předsedkyně: PhDr. Dagmar Cruzová
Od října 2015
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.
Kaznějovská 51
323 00 Plzeň – Bolevec
Předsedkyně: PhDr. Dagmar Cruzová
IČ: 26537664
Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800
Email: cruzova@volny.cz
Web: www.petp.cz
FB: Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

