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ÚvoDem

v roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. vedle dob-
rovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do provozu dětskou 
skupinu – Školičku Grébovka. Stacionář a školička jsou zaměřeny na propojová-
ní generací. Pro seniory i pro děti je vytvořeno prostředí, které jim přináší nové 
citové vazby, a tím i velké obohacení. Děti mají možnost vybrat si svoji babičku 
nebo dědečka, nebo i více babiček a dědečků, pro které malují obrázky, vyrá-
bějí drobné dárky, společně zpívají, chodí na procházky nebo si čtou pohádky 
anebo prožívají  různé další aktivity.

Podařilo se nám vytvořit tým výborných spolupracovníků, kteří jsou všichni 
odborně vzdělaní a svou práci dělají s nadšením a radostí. 

Nadále spolupracujeme s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 
10 a sociálním odborem městské části Praha 10. Jsme také členy komunitního 
plánování sociálních a návazných služeb Prahy 10.

Našimi patronkami jsou zpěvačky Petra Janů a Lenka Dusilová. oběma moc 
děkujeme, protože si dokáží udělat čas na naše seniory i děti, se kterými si 
chodí popovídat a také jim zazpívat. velký dík jim patří i za to, že nám pomáhají 
propagovat naši činnost.

všem, kteří nás podporují a mají nás rádi, děkujeme za spolupráci.

Květen 2016

mgr. tamara Svrčková 
předsedkyně Dobrovolnického centra Protěž, z. s.
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Jsme nezisková organizace, která byla založena v roce 2005 jako Dobrovolnické 
centrum Protěž.   v současné době jsme zapsaný spolek, IČ 22613218.

Symbolicky chceme přicházet k potřebným lidem a být jim pomocí  
PROti TĚŽkostem v jejich životě.

Pomáháme Rádi a Ochotně TĚm, kteří poŽádají.

o NáS

PatroNKy

Patronkami Dobrovolnického centra Protěž jsou zpěvačky 

Lenka Dusilová a Petra Janů
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výKoNNá raDa

mgr. tamara Svrčková 
předsedkyně zapsaného spolku a předsedkyně výkonné rady

mgr. Petra Hrdinková 
členka výkonné rady

Ing. Lenka Janoutová 
členka výkonné rady

Pavla vlčková 
členka výkonné rady

Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. 
výrobní 11/9, 102 00  Praha 10

Sídlo: 
rybalkova 33/186, 101 00  Praha 10-vršovice

mobil: 775 373 103, 733 643 952 
e-mail: dc.protez@centrum.cz 
www. dcprotez.cz

bankovní spojení: 
číslo účtu: 2800438536/2010 
Fio banka, Praha 10, moskevská 53

Děkujeme všem, kteří nás podporují. I malé finanční částky pomáhají 
realizovat velké věci.

KoNtaKty
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DobrovoLNICKé CeNtrum

v roce 2015 poskytovalo dobrovolnickou službu 54 dobrovolníků, celkem 
to bylo více jak 8 000 hodin. 

Poskytujeme služby seniorům a zdravotně postiženým
•	 pravidelné návštěvy vdomácnostech, v domovech pro seniory, v ne  
 mocnicích i jinde, kde právě klienti jsou,

•	 předčítání, psaní dopisů, vyřizování vzkazů

•	 doprovody na úřady - pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při   
 úředních jednáních

•	 doprovody k lékařům

•	 doprovody na vycházky

•	 prevence před komerčním zneužíváním

•	 psychosociální poradenství

•	 duchovenská služba

Pro dobrovolníky zajišťujeme:
•	 školení

•	 supervize

•	 sebepoznávací workshopy

•	 pojištění

Koordinátorem dobrovolníků je
Luděk Svrček
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DeNNí StaCIoNář Pro SeNIory

Provoz:
každý všední den:  8.00 –16.00 hodin

Kapacita:
12 seniorů

Program:
rehabilitační a kondiční cvičení, trénink paměti, reminiscenční terapie, 
muzikoterapie, výtvarné činnosti, vycházky do parku Grébovka, předčítání, 
přednášky, společné činnosti s dětmi ze školky, oslavy svátků a narozenin 
a další činnosti podle přání klientů

Pro klienty je zajištěna strava – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina

Sídlo:
rybalkova 33/186, Praha 10-vršovice – bezbarierový prostor

Personální zajištění:
mgr. tamara Svrčková, ředitelka

mgr. Petra Hrdinková, pečovatelka

eva miškaříková, pečovatelka

Irena Caisová, pečovatelka



| 8

ŠKoLIČKa GrébovKa, DětSKá SKuPINa

Provoz:
každý všední den od 8.00 – 16.00 hodin /po dohodě možno i déle/

Kapacita:
10 dětí ve věku od 2 – 6 let

Zaměření:
•	 všestranný rozvoj dovedností a vědomostí dětí

•	 výchovně vzdělávací program

•	 respekt k individualitě dětí

•	 každodenní pobyt v přírodě

•	 bilingvní prostředí

Poskytujeme hlidání dětí od 6 měsíců.

Zájmové kroužky: 
•	 hudební

•	 výtvarný

•	 taneční

•	 pohybová výchova

•	 výuka angličtiny pro děti

Provoz zajišťuje kvalifikovaný personál:
mgr. Zuzana vinšová, vedoucí učitelka

mgr. monika Putalová, učitelka

Luděk Svrček, učitel
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roZvaHa

1 x příslušnému fin. orgánu

Dobrovolnické centrum Protěž zapsaný spolek
Výrobní 9/11
Praha 10
102 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doručí:
22613218

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 6319
7Zásoby celkemI.
8Pohledávky celkem 24II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 19 31III.

10Jiná aktiva celkem 8IV.
Aktiva celkem 11 6319

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 3-3
13Jmění celkemI.
14Výsledek hospodaření celkem -3 3II.

B. Cizí zdroje celkem 15 6022
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkemII.
18Krátkodobé závazky celkem 22 60III.
19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 6319

dobrovolnické centrum, denní 
stacionář

zapsaný spolek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.04.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

22613218

Dobrovolnické centrum Protěž zapsaný spolek
Výrobní 9/11
Praha 10
102 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 772 77I.

Služby celkem 1543 154II.

Osobní náklady celkem 1094 109III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 26 2V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 34210 342

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 912 9I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 215 2IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 24517 245VI.

Provozní dotace celkem 9218 92VII.

Výnosy celkem 34819 348

Výsledek hospodaření před zdaněním 66C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 66D. 21

dobrovolnické centrum, denní 
stacionář

zapsaný spolek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.04.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

výKaZ ZISKu a Ztráty






