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Ralph Waldo Emerson
„Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem.“

Vážení a milí členové Asociace dobrovolnických programů,
opět po roce vás vítám nad výroční zprávou Asociace dobrovolnických mentoringových 
programů a s radostí vám nabízím ohlédnutí nad jedním z nejproduktivnějších roků v his-
torii našeho zapsaného spolku.

Výrazný vliv na všechny realizované aktivity v roce 2017 byl náš úspěch v roce předešlém 
a zahájení a pokračování projektu „PADMÉ - Profesionalizace
Asociace dobrovolnických mentoringových programů“ podpořeného z  fondů Evropské 
unie. Více se o realizovaných aktivitách dozvíte ve výroční zprávě, ale já bych ráda vyzdvi-
hla skutečnost, že nám realizovaný projekt nejen pomohl vytviřit profesionální metodické 
centrum, ale současně pomohl vytvořit profesionální zázemí celé asociace, což se pro-
mítlo mj. také do dalšího dotačního úspěchu tentokráte na Úřadu vlády ČR v programu 
„Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“.

Personálně jsme měli možnost zajistit chod kanceláře a posílit fungující dobrovolnickou 
činnost členů Výboru ADMP a tým pracovníků, který se v roce 2017 vytvořit potvrdil sku-
tečnost, že naše asociace umí nabídnout efektivní a potřebnou pomoc nejen členských 
organizacím, ale také prezentovat dobrovolnický mentoring veřejnosti odborné i laické.

Navštívili jsme v roce 2017 několik měst a míst, kde jsme představili nejen program Pět 
P – naše rodinné stříbro – ale také ukázali, že fenomén mentorování je jednou z nejlépe 
fungujících a rozvíjejících se oblastí dobrovolnictví nejen v ČR.

Dámy a pánové děkuji vám za zájem o naši výroční zprávu, o asociaci jako takovou a sa-
mozřejmě připojuji poděkování vám všem – kolegům, členským organizacím, podporova-
telům i těm, kteří našem snažení třeba jen drží palce.

Přeji Vám příjemné čtení a v případě otázek či nápadů, které vám při čtení naší zprávy 
vytanou na mysli jsem vám já i kolegové z kanceláře Asociace dobrovolnických mento-
ringových programů kdykoliv k dispozici.

PhDr. Dagmar Cruzová
Předsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringových
Programů

  1) Účelem spolku je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy a ve-
řejně 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 or-
ganizací s podobnými cíli.

  2) Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a  dob-
rovolnických 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.

Úvodní slovo předsedkyně 
Účel Asociace dobrovolnických
mentoringových programů, z.s.
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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, Rodinné centrum Kroměříž-externí psycholog, čestná členka 
Klubu UNESCO Kroměříž.

Členové Výboru  
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů, z.s.
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Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Činnosti v Asociaci:
místopředsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s., 
metodická činnost a podpora při evaluaci programu,

V BBBS/Pět P: 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.

Bc. Vlasta Faiferlíková

Činnosti v Asociaci:
místopředsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s., 
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, koordina-
ce 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.

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: členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
ČR,  členka Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem, lektorka 
kurzů pro koordinátory a dobrovolníky s názvem Profesionalizace dobrovolnictví.
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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.

Jan  Dolínek

Činnosti v Asociaci:
projektová činnost, konzultace Public Relations, úzce komunikuje s kanceláří 
asociace 

Člen Výboru: od května 2017

Pracoviště/město:
manažer fundraisingu a public relations Centrum Paraple, o.p.s.

Další významné aktivity:
spoluzakladatel Dobrovolnik.cz, koordinátor Mezinárodního roku dobrovolníků
2001 v ČR, konzultant a lektor několika neziskových projektů a organizací, 
konzultant firemní a nadační filantropie a CSR projektů 
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V roce 2017 jsme především realizovali naplánované aktivity projektu PADMÉ, 
které můžeme přehledně představit takto:

VZNIK A PROVOZ METODICKÉHO 
CENTRA MENTORINGOVÝCH 
DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ

  Podařilo se zřídit nová pracovní místa metodika a  o  něco později 
i koordinátora.

  Proběhla plánovaní setkání členů asociace, komunikovali jsme se zájemci 
o členství v asociaci a zpracovali výstupy v souvislosti aktualizací Metodiky 
Pět P a připravila podklady pro navazující aktivity projektu PADMÉ.

  Koordinátor připravil výběr kanceláře a jejího vybavení.

  Koordinátor dále připravil výběr dodavatele na vznik internetových stránek, 
včetně zadání a strukturu nového webu. 

  Ve  spolupráci s  Výborem se koordinátor účastnil vyhledávání nové 
spolupracovnice, která do pracovně právního vztahu z asociací nastoupila 
od 1. října 2017.

  Koordinátor spolupracoval při výběru dodavatele ubytování na  podzimní 
část vzdělávacího setkání členů asociace.

ROZŠÍŘENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 
ASOCIACE DOBROVOLNICKÝCH 
MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ

  Proběhly tři ze čtyř plánovaných náborových minikonferencí v Karlovarském 
a Moravskoslezském a Pardubickém kraji, které dopadly úspěšně.

  Asociace získala pro vstup nového člena (INSTAND – Karlovy Vary) a  tato 
organizace absolvovala seznamující setkání (stáž) a  konzultační servis 
u dlouholetého člena asociace (TOTEM Plzeň).

  Druhou organizací, která projevila zájem o členství v asociaci je Nadace O2, 
která realizuje vlastní dobrovolnický mentoringový program v rámci projektu 
Smart Up.

Činnost ADMP v roce 2017
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ZAJIŠTĚNÍ METODICKÉ PODPORY 
ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ ASOCIACE 
FORMOU REALIZACE AUDITU 
MENTORINGOVÝ PROGRAM Pět P, 
VČETNĚ VÝVOJE METODIKY TOHOTO 
PROGRAMU

  Aktivita započala svou realizaci v  polovině roku a  proběhlo prvních 
5 připravených auditů zejména u zkušenějších členských organizací. Výstup 
všech auditů byl nad očekávání pozitivní a kvalitu realizovaného programu 
Pět P se podařilo všech organizacím od minulého auditu udržet nebo zlepšit.

  V  návaznosti na  vydání nového Manuálu Pět P, který spatřil světlo světa 
v závěru roku 2017 byly ostatní audity přesunuty v harmonogramu do roku 
2018.

PODPORA OSVĚTY A ZVYŠOVÁNÍ 
INFORMOVANOSTI O OBLASTI 
DOBROVOLNICKÝCH 
MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ

  Aktivita byla téměř zcela naplněna již v prvním čtvrtletí roku 2017. Vznikl 
nový a plně funkční web, který prostřednictvím redakčního systému může 
spravovat kterýkoliv ze členů Výboru nebo pracovníků asociace. Web má 
responzivní design a naplňuje i některé potřebné funkcionality požadované 
on-line aplikace na sběr dat.

  V sociální síti Facebook vznikl účet, který se podařilo představit veřejnosti 
a získat více než 200 přátel profilu. Organický (neplacený) dosah příspěvků 
se pohyboval mezi 200-400 uživatelů.
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VYTVOŘENÍ ON-LINE APLIKACE 
A SBĚR DAT PRO VYHODNOCOVÁNÍ 
DOPADŮ DOBROVOLNICKÉHO 
MENTORINGOVÉHO PROGRAMU Pět P

  Základní předpoklad pro sběr dat formou on line, vytvořil už nový web 
na adrese admp.cz. Vzhledem k tomu, že sběr dat výrazně ovlivnila nová 
situace v  souvislosti s  obecným nařízením o  ochraně osobních údajů 
(General Data Protection Regulation neboli GDPR) rozhodl Výbor asociace 
tuto aktivitu v realizaci přesunout na rok 2018.

  V  kontextu realizace projektu PADMÉ konstatujeme, že jsme v  roce 2017 
podali dvě monitorovací zprávy o realizaci projektu a obě prošly schvalovacím 
procesem rychle s pozitivním hodnocením kontrolního orgánu.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH 
AKTIVIT ČLENSKÝM SUBJEKTŮM 
ASOCIACE DOBROVOLNICKÝCH 
MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ

  Vzdělávání probíhalo na různých úrovních prakticky po celý rok ať už formálně 
na individuálních (např. v rámci auditů) nebo skupinových setkáních nebo 
neformálně při setkávání členů asociace s pracovníky kanceláře ADMP.

  Těžištěm vzdělávání bylo jednodenní setkání v  květnu 2017 a  dvodenní 
setkání v listopadu 2017.
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Další činnost ADMP
  Vedle projektu PADMÉ realizovala asociace také svou běžnou agendu 
a setkávání Výboru asociace a členská shromáždění.

  Výbor asociace se v roce 2017 potkal celkem čtyřikrát ve dnech
9. února , 10. dubna, 13. září a 20. listopadu. Členské shromáždění spolku se 
konalo 23. května .

  Významným bodem jarního shromáždění členů byla změna stanov spolku 
a s tím související přesun pozice revizora spolku, který se stal nezávislým 
na volbě Výboru a je od roku 2017 přímo podřízen a volen členskou základnou.

  Novým členem asociace se stal v  květnu 2017 INSTAND z. ú., institut 
pro podporu vzdělávání a  rozvoj kvality ve  veřejných službách. Členské 
shromáždění vzalo rovněž na  vědomí personální změny ve  Výboru 
a za odstoupivší Mgr. Zuzanu Hasanovou se novým členem Výboru stal Jan 
Dolínek.

  Poslední klíčovou aktivitou podzimního části práce asociace bylo zpracování 
a  podání žádosti o  dotaci do  výběrového řízení pro střešní neziskové 
organizace v rámci Rady vlády pro neziskové organizace na rok 2018.
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Program Pět P v roce 2017 v datech

7,15 155

4 720 374 Kč 62

132 3 389

27 4 103

Součet všech
úvazků koordinátorů

programu Pět P
v ČR

Počet proškolených
dobrovolníků

Celorepublikové
finanční náklady

Pět P

Počet společných
akcí

Počet dvojic
(uzavřené smlouvy

v roce 2017)

Celkový počet Pět P
dvojic (1997–2017)

Počet realizovaných
výcviků Pět P

Celkový počet 
proškolených 
dobrovolníků
(1997–2015)
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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

  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

Projekt „PADMÉ – Profesionalizace 
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů“
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Město
a pobočka

Akreditace
u MV ČR

Registrace
sociální služby

Pověření k výkonu
soc-práv. ochrany dětí

České Budějovice – Temperi, o.p.s.

Jindřichův Hradec – o.s. OKNA

Jičín – Oblastní charita Jičín

Kadaň – RADKA, z.s.

Karlovy Vary, INSTAND, z. ú.

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.

Město
a pobočka

Akreditace
u MV ČR

Registrace
sociální služby

Pověření k výkonu
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

Členové Asociace dobrovolnických 
mentoringových programů v ČR 
v souvislostech 2017
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Asociaci dobrovolnických mentoringových programů existují dva druhy 
členství:právnické osoby (zpravidla orgaizace, které realizují nějaký typ 
mentoringového dobrovolnického programu) a fyzické osoby (jednotlivci, kteří 
symapatizují a aktivně podporují cíle asocice)

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: Šárka Barešová
Telefon: 733741692
E-mail: ---
Supervizor: Bc. David Rejlek, DiS
Stránky dobrovolnického programu: 
http://jicin.charita.cz/dobrovolnicke-centrum/pet-p/

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: 734468449
E-mail: dcr@kadan.cz
Supervizorka: Mgr. Jana Lhotská
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.radka.kadan.cz/index.php/dobrovolnicke-centrum/programy/
dobrovolniciproprogrampetp 

Členové Asociace dobrovolnických 
mentoringových programů v ČR
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HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 

kraj/region: Hlavní město Praha/Praha
Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
Koordinátorky:  Mgr.Zuzana Hasanová, Mgr. Petra Mančušková, 

Aneta Rybáříková, DiS.
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
 

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-mladez&page=program-pet-p-1
 

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 

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

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM z.s.

kraj/region: Plzeňský/Plzeň
Adresa: Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Teefon: 377 260 425
E-mail:  totem@totemplzen.cz nebo: rodiny@totemplzen.cz pro oblast SAS 

pro rodiny s dětmi
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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
Telefon: 605001954
Stránky: 
http://www.instand.cz/cz/karlovy-vary.html

Členové asociace – jednotlivci

Mgr.Lenka Černá
Mgr.Hana Hudáková,DiS.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
PhDr. Jiří Tošner
Daniela Vrbová
Jan Dolínek

Spolek nad Ploučnicí 
kraj/region: Ústecký/Františkov nad Ploučnicí
Adresa: Františkov nad Ploučnicí 8, 407 23
Koordinátorka: Mgr.Lenka Černá
Telefon: 606 512 905
E-mail: spoleknadploucnici@seznam.cz
Stránky: 
http://www.spoleknadploucnici.cz 

Domek - prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, spolek 

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 

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo 
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 
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Náklady Stav

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby 375

Změny stavu zásob  
vlastní činnosti a aktivace 0

Osobní náklady 427

Daně a poplatky

Ostatní náklady 5

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných 
položek

0

Kroměříž – Spektrum
preventivních programů pro děti 
a mládež, z.s.

0

Poskytnuté příspěvky 0

Daň z příjmů

Náklady celkem 807

ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)

Aktiva Stav  
k prvnímu dni

Stav k 
poslednímu dni

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 593 403

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 12 18

Krátkodobý finanční majetek celkem 581 385

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 593 403

Výnosy Stav

Provozní dotace 779

Přijaté příspěvky 28

Tržby za vlastní výkony a za zboží 0

Ostatní výnosy 0

Tržby z prodeje majetku 0

Výnosy celkem 807

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 0

Výsledek hospodaření po zdanění 0

Hospodaření ADMP v roce 2017
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ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)

Pasiva Stav  
k prvnímu dni

Stav k 
poslednímu dni

A. Vlastní zdroje celkem -96 -95

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem -96 -95

B. Cizí zdroje celkem 689 498

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 689 498

Krátkodobý finanční majetek celkem

Jiná pasiva celkem

pasiva celkem 593 403

Certifikáty

37.

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
Datová schránka : 8zpjr3u


