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Úvodní slovo předsedkyně
Milí kolegové, přátelé, členové Asociace dobrovolnických mentoringových programů a také vy všichni, kteří jste se rozhodli otevřít
naši výroční zprávu, ráda bych vám všem především poděkovala.
Jsem si jistá, že bez vaší pomoci a podpory (nejen v plynulém
roce 2016) bychom zcela jistě nevytvořili tak zajímavý a užitečný
program, jakým se v České republice program Pět P stal.
A o něco později i celou naši asociaci, která vytváří báječný prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a rozšiřování popularity
dobrovolnictví obecně a zejména jedné z jeho forem, tj. dobrovolnický mentoring.
Letos oslavíme již 20 let od začátků fungování Programu Pět P
v Praze, odkud se později rozšířil do dalších měst a míst České
republiky a je mou milou povinností se společně s vámi ohlédnout nejen za tím, co jsme právě v Programu Pět P v roce 2016
zažili a vykonali, ale i seznámit vás se všemi důležitými informacemi, které naší asociaci rok 2016 přinesl.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem kolegům, kteří se podílejí na realizaci dobrovolnického mentoringu, ať už jej koordinují,
supervidují, organizují nebo jako dobrovolníci přímo vykonávají.
Dobrovolnictví i mentoring jako dva velmi zajímavé společenské
fenomény mají mnoho různých definic. Těší nás rostoucí ochota
lidí svobodně se rozhodnout, nabídnout a předat kus svého života a zkušeností někomu mladšímu a v roli průvodce mu pomoci
najít správný směr nebo řešení jeho situace.
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Vidím v České republice mnoho velmi zajímavých programů,
které prostřednictvím dobrovolníků mentoring využívají profesionálně i zcela spontánně. V programu Pět P jsme se v minulosti snažili najít efektivní a jednoduchou metodu, jak takové
dobrovolníky hledat, vzdělávat, koordinovat i oceňovat, aby jejich
snaha byla užitečná pro děti a mladé lidi, kteří v životě potřebují
nebo postrádají důležitý vzor nebo dobrého kamaráda.
Vycházeli jsme s desetiletími prověřeného a úspěšného modelu
amerického programu Big Brothers Big Sisters. Jsem velmi ráda,
že si program Pět P za 20 let vydobyl v českém neziskovém a veřejném sektoru velmi dobré jméno a že inspiroval i mnoho jiných
programů a organizací, které s námi v minulosti spolupracovaly
jen okrajově a nebo je potkáváme na konferencích a seminářích
o dobrovolnictví.
V závěru mi dovolte ještě jedno poděkování kolegům nejbližším, kteří se mnou spolupracují ve Výboru naší asociace.
Také oni patří mezi naše dobrovolníky, protože pro asociaci pracují zpravidla ve volném čase a často velmi intenzivně a s velkým
úsilím. Těší mne být součástí tak dobrého týmu našich kolegů
a členských organizací. Milí kolegové, přátelé, těším se na další
spolupráci s vámi všemi.
PhDr. Dagmar Cruzová
Předsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringových
programů
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Účel Asociace dobrovolnických
mentoringových programů
1) Účelem spolku je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy a veřejně prospěšné organizace pracující s dětmi, mládeží,
rodinou, seniory, či zdravotně postiženými, být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím
všech věkových či profesních skupin či organizací s podobnými
cíli.
2) Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a tím
přispívat k neformální výchově a vzdělávání, sociální aktivizaci
i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.
3) Účelem spolku je poskytovat služby svým členům a hájit
a prosazovat jejich zájmy a realizovat vzdělávací, informační
a poradenské aktivity pro své členy.
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Členové Výboru
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů

PhDr. Dagmar Cruzová
Činnosti v Asociaci:
předsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringových
programů,z.s., metodická podpora nových center,
administrativně-finanční agenda.
V BBBS/Pět P: od 2005
předsedkyně Asociace Pět P: od 2016
předsedkyně ADMP: od roku 2016
Pracoviště/město:
vedoucí Střediska výchovné péče v Kroměříži
Další významné aktivity: předsedkyně z.s. Spektrum preventivních
programů pro děti a mládež, externí psycholog, čestná členka Klubu
UNESCO Kroměříž.
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Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Činnosti v Asociaci:
místopředsedkyně Asociace Pět P v ČR, sběr dat a příprava
závěrečných zpráv, metodická činnost a podpora při evaluaci programu, působila též organizacích ADRA ČB a Temperi ČB.
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 speciálně-pedagogických věd Další významné aktivity: certifikovaný supervizor pracovníků i dobrovolníků v zařízení sociální služeb, publikační a lektorská
činnost v oblasti dobrovolnictví a supervize, členka Správní rady Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
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Bc.Vlasta Faiferlíková
Činnosti v Asociaci:
místopředsedkyně Asociace Pět P v ČR, administrativní agenda,
projektová činnost
V BBBS/Pět P: od roku 2007
Člen Výboru: od 2015
Pracoviště/město:
ředitelka Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Plzeň,
koordinace dobrovolnických projektů. Další významné aktivity: lektor
a garant Studia pedagogiky volného času NIDV MŠMT, členka Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace.
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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 realizovaném nadací OSF, podílí od roku 1996 jako garant odbornosti při
výběru, výcviku a supervizi dobrovolníků i koordinátorů. 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:
zakladatel Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Praha
Další významné aktivity: lektor a supervizor dvou cyklů kurzů
„Management dobrovolnictví“ a „Supervize v pomáhajících profesích“, koordinátor ceny Křesadlo v ČR, člen Rady vlády pro NNO.
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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
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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.
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Mgr. Zuzana Hasanová
Činnosti v Asociaci:
projektová činnost, fundraising
V BBBS/Pět P: od 2012
Člen Výboru: od 2015 do května 2017
Pracoviště/město:
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Praha
Další významné aktivity: členka mezinárodního týmu pracovníků
mentoringových dobrovolnických programů v projektu VoluMe
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Jan Dolínek
Činnosti v Asociaci:
projektová činnost, koordinátor a metodik asociace
Člen Výboru: od května 2017
Pracoviště/město:
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, EDUin
Další významné aktivity:
spoluzakladatel Dobrovolnik.cz, koordinátor Mezinárodního roku dobrovolníků 2001 v ČR, konzultant a lektor několika neziskových projektů
a organizací

15

Činnost asociace v roce 2016
Rok 2016 plynule navázal na zásadní s podstatné změny roku
předchozího. Ta změna a ten posun rozsahu asociace od jednoho
profesionálního programu Pět P k dalším dobrovolnickým mentoringovým programům byla pro nás velká výzva.
Potřebu znovu vytvořit profesionální a administrativní zázemí
asociace se nám podařilo vyřešit zejména ve druhé polovině
roku díky podpoře ze strany Evropského sociálního fondu a jeho
operačního programu Zaměstnanost.
Výbor asociace se v roce 2016 potkal celkem pětkrát ve dnech
31.3., 27.7., 21.9., 1.11., 23.11. S ohledem na projekt „PADMÉ Profesionalizace Asociace Dobrovolnických Mentoringových programů“ se většina klíčových aktivit odehrála na podzim. Členská
shromáždění se konala 28.4. a 24. až 25.11.
Proběhla dvě výběrová řízení na pozice metodika a koordinátora
asociace, naplánovali a zrealizovali jsme dvoudenní vzdělávací
setkání členů asociace, oslovili jsme ke spolupráci nové potenciální členy asociace (pražské neziskové organizace LATA, HoSt
a Pohoda) a pozvali je na setkání všech členů.
Opět jsme zahájili práci na další novější verzi Manuálu programu
Pět P, který byl naplánován pro aktualizované vydání v roce 2017.
Komunikovali jsme s americkou ambasádou v Praze a firmou
UPS nad možností požádat je o grant nebo finanční podporu
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s ohledem na naší historicky úspěšnou spolupráci s kolegy v Big
Brothers Big Sisters International v USA. Usilovali jsme rovněž
o podporu asociace ve výběrovém řízení, určeném střešním
organizacím pod hlavičkou Rady vlády pro NNO, kde se nám bohužel uspět nepodařilo. Asociace byla registrována v programu
TechSoup.
Závěr roku byl ve znamení výběru nové kanceláře a jejího vybavení, podařilo se nám získat výhodný pronájem na dobré a dobře
dostupné adrese v kancelářském komplexu Ženské domovy na
Praze 5.
Členové Výboru, stejně jako předchozí rok, pracovali na všech
aktivitách dobrovolnicky, ve svém volném čase, bez nároku na
honorář či cestovní náklady.
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Členské shromáždění
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů, z.s.
a pracovní celodenní setkání středisek programu Pět P
28.4.2016, Evropský dům,
Praha 1
Podstatnou částí setkání Výboru opět tvořilo vzájemné sdílení dobré praxe a výměna informací mezi členy asociace. Členská základna vzala na vědomí přesun sídla asociace do Plzně.
Debatovali jsme o potřebě i nadále bedlivě sledovat a měřit
kvalitu programu Pět P podle stanovené metodiky, ale současně
být efektivně otevření nové spolupráci s jinými dobrovolnickými
a mentoringovými programy. Členové schválili výši členského
příspěvku pro daný rok 2500 Kč pro organizace a 500 Kč pro
jednotlivce s návrhem jeho uhrazení na podzimním členském
shromáždění. Přítomní souhlasili s pozváním nových potenciálních členů asociace na příští shromáždění.
Členské shromáždění schválilo strukturu výroční zprávy, vzalo
na vědomí informace o plánovaném dvoudenním vzdělávacím
setkání asociace, přípravy plánu auditů programu Pět P v letech
2017/2018, informaci o podané žádosti o podporu do Evropského
sociálního fondu.
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Členské shromáždění
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů, z.s.
a dvoudenní vzdělávací setkání
středisek programu Pět P 24.
a 25. 11. 2017, Jůnův statek,
Sedlec u Prahy
Podzimní dvoudenní setkání členů asociace bylo výrazně ovlivněno tím, že hlavní částí programu tvořily vzdělávací aktivity zaměřené především na představení současných členů asociace
a předávání informací novým zájemcům o členství v asociaci.
Vzdělávání probíhalo formou jednotlivých prezentací zkušených
lektorů a částečně společnou prací ve skupině či skupinách.
Přednesená témata se týkala: 20-letá historie Pět P/BBBS v ČR,
Evaluační metoda MENTORING, Zkoušky profesní kvalifikace pro
koordinátory/ky dobrovolníků, Systém přípravy dobrovolníka
pro práci v mentoringových programech, Příklady dobré praxe
(Práce s dětmi se specifickými potřebami, Nábor nových
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dobrovolníků, Motivace dobrovolníků a motivační pohovory
s dobrovolníky, Střety zájmů v Pět P, Rodiny vhodné/nevhodné pro program Pět P, Spolupráce dobrovolníka s dítětem a její
evidence, Vedení supervize v Pět P, PR materiály BBBSI USA).
Členové vzali na vědomí plán aktivit na rok 2017 včetně obsahu projektu PADMÉ podpořeného z ESF ČR a návrh fungování
nové kanceláře asociace s plánovaným otevřením od ledna 2017
v Praze.
Zástupci organizací LATA, HoSt a Pohoda představily své dobrovolnické mentoringové programy a současně i svou představu
o možném zapojení do asociace. V diskusi zaznělo několik zásadních otázek a námětů, které bránily hned přijmout zájemce
o členství do asociace a proto vznikl plán po zpracování metodiky budoucího uspořádání asociace pro členy realizující program
Pět P nebo jiný dobrovolnických mentoringový program. Členové
asociace se shodli, že zájem asociace je získat do budoucna co
nejvíce členů a maximálně podpořit know how fenoménu dobrovolnického mentoringu v ČR.
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Program Pět P v roce 2016 v datech

6,25

109

Součet všech
úvazků koordinátorů programu Pět P
v ČR

Počet dvojic
(uzavřené smlouvy
v roce 2016)

4 904 000 Kč
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Celorepublikové
finanční náklady
Pět P

Počet realizovaných
výcviků Pět P

22

149

3 257

Počet proškolených
dobrovolníků

Celkový počet Pět P
dvojic (1997-2016)

64

3 948

Počet společných
akcí

Celkový počet proškolených dobrovolníků (1997-2016)
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Projekt „PADMÉ - Profesionalizace Asociace dobrovolnických
mentoringových programů“
Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002249
Název projektu: PADMÉ - Profesionalizace Asociace Dobrovolnických MEntoringových programů
Popis projektu
Cílovou skupinu tvoří zastřešující organizace příjemce a její členské organizace (nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálního začleňování) a též zaměstnanci těchto organizací.
Klíčové aktivity projektu
vznik a provoz metodického centra mentoringových
dobrovolnických programů
rozšíření členské základny Asociace dobrovolnických
mentoringových programů
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podpora osvěty a zvyšování informovanosti o oblasti
dobrovolnických mentoringových programů
zajištění metodické podpory členských organizací asociace
formou realizace auditu mentoringového programu Pět P,
včetně vývoje metodiky tohoto programu
zprostředkování vzdělávacích aktivit členským subjektům
Asociace dobrovolnických mentoringových programů
vytvoření on.line aplikace a sběr dat pro vyhodnocování
dopadů dobrovolnického mentoringového programu Pět P
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Členové Asociace dobrovolnických
mentoringových programů v ČR
v souvislostech 2016
Město
a pobočka

Akreditace
Registrace
Pověření k výkonu
u MV ČR sociální služby soc-práv. ochrany dětí

České Budějovice – Temperi,
o.p.s.
Jindřichův Hradec – o.s. OKNA
Jičín – Oblastní charita Jičín
Kadaň – RADKA, z.s.
Kladno – Dobrovolnické
centrum Kladno, z. s.
Kroměříž – Spektrum
preventivních programů pro
děti a mládež,z.s.
Olomouc – P–centrum, spolek
Plzeň – TOTEM – RDC o.s.
Praha – HESTIA Národní
dobrovolnické centrum z.ú.
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Město
a pobočka

Akreditace
Registrace
Pověření k výkonu
u MV ČR sociální služby soc-práv. ochrany dětí

Třebíč – STŘED, z.ú.
Ústí nad Labem – Dobrovolnické
centrum, z.s
Zlín – Domek, z.s.
Znojmo – ADRA, o.p.s.
– Dobrovolnické centrum
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Členové
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů v ČR
Temperi, o.p.s.
kraj/region: Jihočeský/České Budějovice
Adresa: J. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice
Koordinátorka: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Telefon: 380831415, 737764184
E-mail: bohdana.brizova@tempericb.cz, petpcb@seznam.cz
Supervizorka: Mgr. Šárka Pechková
Stránky dobrovolnického programu:
www.tempericb.cz/program-pet-p

Oblastní charita Jičín
kraj/region: Královéhradecký/Jičín
Adresa: ul. Vrchlického 824, Jičín, 506 01
Koordinátorka: Bc. Věra Vaníčková
Telefon: 733741692
E-mail: dobrovolnici@charitajicin.cz
Supervizor: Bc. David Rejlek, DiS
Stránky dobrovolnického programu:
http://jicin.charita.cz/dobrovolnicke-centrum/pet-p/
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Otevřená OKNA, z.ú.
kraj/region: Jihočeský/Jindřichův Hradec
Adresa: Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec
Koordinátorka: Denisa Pernicová
Telefon: 774942394
E-mail: denca.pernicova@seznam.cz
Supervizorka: PaedDr. Drahomíra Blažková
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.okenko.eu/volny-cas/program-pet-p/

RADKA, z.s.
kraj/region: Ústecký/Kadaň
Adresa: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Dobrovolnické centrum RADKA
Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň
Koordinátorka: Stanislava Hamáková, DiS.
Telefon: 734454480
E-mail: dcr@kadan.cz
Supervizorka: Mgr. Jana Lhotská
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.radka.kadan.cz/index.php/dobrovolnicke-centrum/programy/dobrovolniciproprogrampetp
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Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
kraj/region: Středočeský/Kladno
Adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Koordinátorka: Bc. Antonie Chrástecká
Telefon: 774333207
E-mail: chrastecka@dckladno.cz
Supervizorka: PhDr. Erika Panenková
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.dckladno.cz/pet-p/

SPEKTRUM preventivních programů pro
děti a mládež, z.s.
kraj/region: Zlínský/Kroměříž
Adresa: Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž
Koordinátorka: Mgr.Lenka Chytilová, DiS.
Telefon: 573333333
E-mail: cruzova@volny.cz
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.spektrumkm.cz/petp.html

P-centrum, spolek

kraj/region: Olomoucký/Olomouc
Adresa: Rodinné centrum U Mloka
Lafayettova 47/9, Olomouc, 779 00
Koordinátorka: Mgr. Kristýna Bajerová
Telefon: 585221983
E-mail: kristyna.bajerova@p-centrum.cz
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Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM z.s.
z.s. -raj/region: Plzeňský/Plzeň
Adresa: Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Koordinátorky: Bc. Petra Duliškovičová
a Bc. Růžena Hausnerová, Dis.
Telefon: 777343582
E-mail: duliskovicova@totemplzen.cz,
hausnerova@totemplzen.cz
Supervizorka: Mgr. Lenka Meteláková Pekařová
Stránky dobrovolnického programu:
www.totemplzen.cz/pet-p-new.htm

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
kraj/region: Hlavní město Praha/Praha
Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
Koordinátorky: Mgr. Radka Šimková Koutová,
Mgr.Zuzana Hasanová, Mgr. Alena Hladíková,
Mgr. Petra Mančušková, Aneta Rybáříková
Telefon: 728006514, 257328901
E-mail: petp@hest.cz
Supervizoři: Mgr. Tomáš Řezníček, MUDr. Jiří Ježek,
Mgr. Monika Havlíčková
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.hest.cz/cs-CZ/co-delame/program-pet-p
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STŘED, z.ú.
kraj/region: Vysočina/Třebíč
Adresa: Mládežnická 229, 674 01Třebíč
Koordinátorka: Bc. Magdalena Bulová
Telefon: 775725659
E-mail: bulova@stred.info
Supervizorka: Mgr. Hana Oravcová
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.stred.info/cs/?category=deti-a-

Dobrovolnické centrum, z.s.
kraj/region: Ústecký/Ústí nad Labem
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Koordinátorka: Veronika Pagáčová
Telefon: 774041420
E-mail: veronika.pagacova@dcul.cz
Supervizoři: Mgr. Ivana Vlčková, Mgr. Jan Vašat
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.dcul.cz/stranky/programy_5p.htm

Domek - prevence, podpora, výchova,
vzdělávání, terapie, z.s.
kraj/region: Zlínský/Zlín
Adresa: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Koordinátorka: Marie Forgačová
Telefon: 608781909, 731661024
E-mail: m.forgacova@seznam.cz
Supervizorka: Mgr. Zdeňka Polínková
Stránky dobrovolnického programu:
www.petp-zlin-cz.webnode.cz
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Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo o.p.s.
kraj/region: Jihomoravský/Znojmo
Adresa: Veselá 20, 669 02 Znojmo
Koordinátorka: Bc. Kateřina Kladenská
Telefon: 607144090, 734171306
E-mail: katerina.kladenska@adra.cz
Supervizorka: Bc. Kateřina Kladenská
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.adra.cz/dobrovolnictvi/znojmo/programy/
pomoc-detem

INSTAND z. ú., institut pro podporu vzdělávání
a rozvoj kvality ve veřejných službách
kraj/region: Karlovarský/Karlovy Vary
Adresa: Stará Kysibelská 602, 45, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice
Koordinátorka: Romana Trutnovská
Telefon: 605001954
E-mail: trutnovska@instand.cz
Pozn.: Program Pět P se teprve připravuje

Členové asociace - jednotlivci
Mgr. Lenka Černá
Mgr. Hana Hudáková,DiS.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
PhDr. Jiří Tošner
Daniela Vrbová
Jan Dolínek
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Hospodaření asociace
v roce 2016
Výkaz zisků a ztrát

A. Náklady

Stav

B. Výnosy

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

145

Provozní dotace

58

Přijaté příspěvky

32

Změny stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace
Osobní náklady

37

Daně a poplatky

2

Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba a použití rezerv
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

184

Stav

Tržby za vlastní výkony
a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

90

C. Výsledek hospodaření
před zdaněním:

-94

D. Výsledek hospodaření
po zdanění:

-94
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Aktiva

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem

71

593

Zásoby celkem
12

Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

71

581

Aktiva celkem

71

593

35

Pasiva

Vlastní zdroje celkem

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

71

-96

71

-96

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

689

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem

689

Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

71

593
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Certifikáty
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Kontaktní údaje
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.
Kaznějovská 51
323 00 Plzeň – Bolevec
Předsedkyně: PhDr. Dagmar Cruzová
IČ: 26537664
Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800
Email: info@admp.cz, cruzova@volny.cz
Web: www.admp.cz
FB: @asociacedmp

