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Úvodní slovo
Vážení,

pojďme se společně ohlédnout za uplynulým rokem, za kusem práce, který tu po nás zůstal....za radostmi i starostmi, 
které nám přinesl.
Tempo se zrychluje, zdraví i psychická pohoda tím trpí, stárneme, potkávají nás úrazy, vážné nemoci a mnoho z nás 
najednou potřebuje pomoc při obyčejných denních úkonech, radu v nových situacích. A proto tu jsou naše sociální 
služby, které jdou za klientem do jeho domácího prostředí.
Jsme velmi rádi, že jsme i v tom minulém roce získali dárce, kteří si jejich potřebu uvědomují a opět nás podpořili 
-  nejen finančně, ale i dobrovolnou prací, věcnými dary …..Ale třeba i tím, že předali dál svou dobrou zkušenost, 
doporučení. Velmi si vážíme jejich podpory a děkujeme za ni.

Jsem ráda , že se daří rozvíjet i naši další aktivitu – Komunitní centrum v Uhříněvsi, že si k nám stále více lidí nachází 
cestu, stále častěji se vrací ...i s novými nápady na další akce.
Během minulého roku probíhaly pravidelné týdenní aktivity a kluby a povedlo se realizovat spoustu zajímavých 
akcí – velikonoční týden tvořivých aktivit, cyklus přednášek o čínské medicíně, kouzelnické představení k ukončení 
školního roku, burzu, mikulášskou besídku, příměstský tábor atd. Často a rádi jsme spolupracovali s družinou ZŠ 
Bří Jandusů a myslím, že jsme společně strávili příjemné chvíle a zažili mnoho radosti z tvorby J). Při poskytování 
sociálních služeb jsme efektivně spolupracovali s dalšími organizacemi a účastnili jsme se i nadále komunitního 
plánování na Praze 22. 

U příležitosti 100.výročí povýšení Uhříněvsi na město jsme společně s panem Vlastimilem Malým vydali kalendář 
s jeho fotografiemi - historií i současností této městské části.
Upravili jsme a pravidelně aktualizovali naše webové stránky, informovali o naší činnosti prostřednictvím Zpravodaje 
MČ Praha 22, Portálu 22.... 

Potkaly nás i nepříjemné události, nezískali jsme počátkem roku státní dotace a jen díky velkorysému daru od 
Nadačního fondu Avast jsme toto období překonali…. A v září přišla ještě horší zpráva…..paní ředitelka Laďka 
Dolínková byla ve velmi vážném stavu převezena do nemocnice. 
Kdo ji znáte……znáte i její často zmiňované krédo..….že všechno je tak, jak má být.
Ale tohle tak být určitě nemělo……velmi nám tu chybí její optimismus, dobrota, ochota, úsměv….
Snad jsem převzala trochu z jejího pověstného entuziasmu, tahu na branku a mnohé se povedlo, pracovní kolektiv 
se stabilizoval, upravili jsme nově prostory KC, máme další plány a nápady, zajímaví lidé přichází a pomáhají........
Chci touto cestou poděkovat také mým kolegům, kteří dokázali ustát nové úkoly, nastavení, odpovědnost…..
přátelům i lidem z okolí KC, se kterými se poznáváme a kteří nám nezištně a dobrovolně pomáhají a jsou pro nás 
oporou....

I v roce 2013 jsme tu a jsme tu pro Vás.... O.s.DOLLY a Komunitní centrum je otevřeno pro všechny z Vás, kdo 
potřebujete pomoc, radu, službu, blízkost, radost, tvorbu, pohyb, zábavu, poučení, sdílení…… 

Romana Hájková
předsedkyně představenstva a ředitelka O.s. DOLLY

Sídlo: Dopravní  381/3, Praha 10 – Uhříněves, 104 00
IČO:  26531186

Registr MV : 7.5.2001  pod čj. J. VS/1-1/47 002/01-R

Bankovní spojení:  2082531399/0800
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O sdružení
Kdo jsme ?
Občanské sdružení DOLLY  je nestátní nezisková organizace, 
založená v roce 2001 ( opětovně zahájila svou činnost 
po delší pauze v roce 2009), jejímž posláním je přispívat 
svou činností k sociální integraci, k prosazování rovných 
příležitostí pro všechny, k zaměstnávání lidí s postižením 
nebo lidí obtížně zaměstnavatelných. 

Služby jdou za klientem, posilují rodinu, komunitu
Zaměřujeme se na posílení vlastních kompetencí klientů, 
rozvoj  a nebo udržení jejich schopností, respektujeme 
individualitu, osobnost, specifické potřeby rodiny.
Chceme přispívat k pocitu sounáležitosti komunity.

Kvalita služeb a profesionalita: 
Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb dodržujeme Standardy kvality sociálních služeb. Jsme stále se 
rozvíjející, otevřená organizace. Dbáme na trvalý růst odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a dodržování 
etických pravidel vůči klientům i sobě navzájem.

Cíle
Cílem Občanského sdružení DOLLY je přispívat k efektům 
demokratické společnosti, vyvíjet činnost za účelem pomoci 
lidem s postižením, seniorům a dalším skupinám obyvatel, 
kteří nemají stejné podmínky jako většinová společnost, 
popř. potřebují pouze kontaktní pomoc. Formy činnosti 
respektují osobnost každého člověka a jeho potřeby, 
posilují jeho soběstačnost a vlastní kompetence.

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je provozování 
obecně prospěšných činností v sociální a humanitární 
oblasti, poskytování služeb, pomoci a sociální intervence 
občanům v jejich tíživých a životně náročných situacích, 
včetně materiální pomoci. 

Organizační struktura 2012:
Valná hromada - nejvyšší orgán společnosti, schází se dvakrát ročně.

Představenstvo - statutární orgán společnosti.
                         předsedkyně představenstva: Ladislava Dolínková
                                                   od 9/2012:  Romana Hájková
                         místopředsedkyně představenstva od 9/2012: Ing. Ivana Vaníčková
                         členka: Renata Košanová
                         revizní komise: Katarína Hrušková  

Poskytované služby, aktivity
       

 A ) Sociální služby:

Sdružení má dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. registrovány služby odborného sociálního poradenství 
a odlehčovací služby. 
         
1. Odborné sociální poradenství
Poskytování sociálního poradenství je zaměřeno na potřeby cílových skupin – na osoby v krizi, osoby se zdravotním 
postižením, jiné problémové skupiny osob.
Cílem je realizovat pomoc při základní orientaci v problémech, v krizových situacích, zprostředkovat nabídku a 
kontakt navazujících sociálních služeb, společenského okolí.
Nabízíme pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomáháme při jednoduchých úkonech potřebných pro 
vyřizování záležitostí na úřadech apod. Klient získá základní orientaci, možnost výběru řešení situace, má podporu 
při uplatnění vlastních rozhodnutí a schopností.

Nejdůležitější zásady poskytování služby:

• individuální přístup k uživatelům služby • akceptace  
(přijetí uživatele služby takového, jaký je) • důstojnost  
(důstojný přístup a úcta k uživateli služby) • empatie  
(vcítění do pocitů a situace uživatele služby) • mlčenlivost ( 
se svěřenými informacemi zacházíme jako s důvěrnými)

Provozní doba poradny :  po  a  st - 10 - 17 hod.( ostatní 
pracovní dny po dohodě ). V případě nepřítomnosti je 
pracovník v provozní době k dispozici na mobilním telefonu.
       
Služby poradny jsou poskytovány klientovi bezplatně - 
jednorázově nebo opakovaně, ambulantní formou.
  

2. Odlehčovací služby 

Cílem služeb je umožnit lidem s postižením, seniorům, rodinným pečovatelům prožívat plnohodnotný a plnoprávný 
život. 

Cílová skupina

Odlehčovací služby poskytují pečovateli nebo rodině možnost nezbytného odpočinku, možnost seberealizace 
apod. Jsou poskytovány jako terénní klientům z celé Prahy. Obracet se se zájmem o službu mají možnost lidé, 
kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny s mentálním, zdravotním, kombinovaným postižením, o seniora, 
o dítě od 1 roku věku.
Služba slouží k vyrovnání příležitostí a zapojení se do komunit lidem, kteří pro dlouhodobou péči museli komunitu, 
zaměstnání opustit. Osobní asistent je v době odpočinku pečovatele s klientem, poskytujeme mu potřebnou péči 
a podporu, zajišťuje základní potřeby (hygiena, stravování, základní sebeobsluha).
V rámci odlehčovací služby nabízíme také hlídání pro děti. Služba je určena pro děti od 1 roku, pro děti rodičů 
zaměstnaných, nacházejících se v tíživé sociální situaci, krátkodobě hospitalizovaných. Dále pro děti, které 
nemohou přechodně navštěvovat dětský kolektiv ( doléčení apod. ), pro děti s postižením....

Služby jsou poskytovány v časech dle smlouvy, v cenách dle platného ceníku.
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B) Komunitní centrum:

KC funguje jako zázemí pro sociální služby a dále zajišťuje celotýdenně aktivity pro širokou veřejnost.

1. DENNÍ KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI
Nabízíme: prostor pro maminky s dětmi ( setkávání, společné 
tvořivé aktivity, práce s počítačem s připojením na internet, 
pořádání oslav, besídek, burzy ošacení aj.). 

Každou středu probíhají hudební kurzy Yamaha Class pro předškolní 
děti. 

2. REKONDIČNĚ-RELAXAČNÍ CVIČENÍ, TANEC

Pro lektory nabízíme volnou kapacitu KC.  
Kurzy v nabídce: 
Orientální tance Siderea 

Cvičení pro zdraví – TAI CHI 

Chi Kung  

3. TURISTICKO-POZNÁVACÍ AKTIVITY

Nabízíme prostor, pomoc při organizaci těchto aktivit: 
cestovatelské besedy ( k dispozici projekční technika ), turistické 
vycházky v rámci zdravého životního stylu, vycházky za účelem 
poznání (výstavy,památky v okolí, příroda, zdolávání přírodních 
překážek), pořádání her a soutěží v přírodě - pro všechny věkové 
kategorie. 

4. KLUB ZÁJMOVÝCH AKTIVIT A KONÍČKŮ

Nabízíme prostor pro aktivity. V prostorách KC je možné 
realizovat různorodé volnočasové činnosti – besedy, hry, 
turnaje,tvořivé dílničky apod. 
Kluby v nabídce:

šachový klub 

PC výuka pro začátečníky a mírně pokročilé 

Klub deskových her 

5. KLUB NEORGANIZOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pondělí až čtvrtek od 12 do 16 hod. - nabízíme prostor pro volnočasové aktivity školních dětí a mladých lidí.  
V prázdninových termínech (jaro, léto) probíhají příměstské tábory.

6. PRONÁJEM PROSTOR PRO SOUKROMÉ I FIREMNÍ ÚČELY

Rodinné a firemní oslavy, školení, kurzy, mikulášské, vánoční besídky apod. - předsíň, 1 velká místnost  60 m2, 
toalety, vybavená kuchyňka, projekční technika. 
Maximální kapacita cca 30 osob.  

7. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Možnost použití PC s připojením na internet, kopírování, vytištění, laminace dokumentů... 

Zpráva o činnosti sdružení  
v roce 2012
V roce 2012 jsme pokračovali v poskytování sociálních služeb, jejichž 
potřeba vzešla z výsledků v rámci komunitního plánování obyvatel městské 
části Praha 22 – Uhříněves. Naším cílem bylo a je poskytování potřebných, 
dostupných a kvalitních sociálních služeb převážně v této městské části, ale 
máme své klienty i v ostatních městských částech. 
Celý rok bylo také v provozu Komunitní centrum – probíhaly pravidelné 
kurzy a kluby, celoročně jsme připravovali aktivity pro různé cílové skupiny.

Nepodařilo se realizovat rekonstrukci suterénu a malé místnosti – důvodem 
je vysoce narušená statika a nutnost finančně náročného stavebního řešení. 
Věříme ale, že se uskuteční záměr vlastníka objektu, bude provedena 
přístavba a vzniknou tím další prostory pro služby a nové aktivity.
V průběhu roku jsme se nadále snažili získat v grantových řízeních dotace 
na další provoz  a udržení aktivit a to se ( i když v závěru roku ) povedlo, 
podařilo se nám  vytvořit i mírnou finanční rezervu pro počátek dalšího 
roku. 
Opakovaně jsme informovali veřejnost o naší činnosti a připravovaných 
akcích prostřednictvím místního Zpravodaje, Portálu 22 i za pomoci dalších 
prostředků (  inzerce, letáčky, aktualizace webových stránek apod. ).

Pracovní tým :
Na činnostech sdružení se v roce 2012 podíleli : ředitelka organizace 
( vedení a poradenství – do 8/2012 ), vedoucí os.asistent - metodik, 
sociální pracovnice, osobní asistentky ( přímá péče ), koordinátorka 
projektů ( dotace, administrativa, PR, vedení organizace od 9/2012 ), 
PR a webmasterka, účetní, mzdová účetní, dobrovolníci…..

Aktivity v průběhu roku:
leden             účast na konferenci o sociálním podnikání
únor              burza ošacení, domácích a sport.potřeb
březen           přednáška - Zdraví a strava našich dětí
                     týden tvořivých dílniček a ochutnávek, jarní koncert
                     workshop – Ketlování – výroba šperků
duben            minikurz vaření pro děti
                     rodinné konstalace
květen           plstěné šperky – tvoření pro děti k svátku matek
                     kurzy první pomoci
červen           rodinné konstalace
                     párty k ukončení šk.roku, kouzelnické představení
                     kurzy – tvoření Fimo
červenec        vydání kalendáře Uhříněves 2013
                     2.příměstský tábor
                     rodinné konstalace
září                turnaj Dominion tour
                     zápisy do kurzů
                     rodinné konstalace
říjen              úprava prostor KC, nová kuchyně
                     halloweenské odpoledne
                     seminář o čínské medicíně 1.
listopad          rodinné konstalace
                     seminář o čínské medicíně 2.a 3.
                     burza oblečení, hraček, sport.potřeb
                     seminář - Konflikt

prosinec         seminář – Mediace
                     měření imunity
                     Mikulášská oslava
                     seminář – Koučování
                   účast na vánočních trzích v Divadle Bolka Polívky
                     vánoční setkání pro klienty a jejich rodiny, pro zaměstnance
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Statistiky za rok 2012:
Poradenství  -  82 klientů, celkem 110 hodin
Odlehčovací služby  –   16 klientů, celkem 2819 hodin přímé péče
Komunitní centrum  –  pravidelné kurzy – týdně 50 lidí + akce v průběhu roku
                  cca 500 uživatelů  ( vzděl.kurzy, přednášky,příměstský tábor,akce pro  
                                                děti, školní družinu, oslavy...)
                                 

Hospodaření sdružení v roce 2012
Zdroje financování 2012

Děkujeme za pomoc a podporu, finanční i věcné dary, za ochotu pomáhat….. 
 

Nadační fond AVAST – dar 500 000,-Kč

Veřejné zdroje

                               

MPSV     436 000,- Kč               MHMP      360 000,- Kč                                                                                       

Obce

                                                             
Městská část Praha 22       pronájem prostor za 1,-Kč                   

Dárci
Deltatech – správa PC zdarma
Vlastimil Malý – 30000,- - příspěvek na tisk kalendáře
Cummins Czech Republic s.r.o. – 20000,- příspěvek na sociální automobil
Kormak Praha s.r.o. - 15000,-
ProfiG2 s.r.o. - 15000,-
RNDr.Tomáš Novotný PhD. - 12100,- - věcné dary, vybavení
Dr.Müller Pharma – dárkové vánoční balíčky v hodnotě 3585,-
Unisale – Gutex s.r.o. - hygienické potřeby v hodnotě 2009,- 
J.Hejnic – příspěvek na soc.automobil – 1100,-
RAL – R.Ernest – příspěvek na soc.automobil – 1000,-
Matrace,rošty s.r.o. - věcný dar v hodnotě 1000,-
Portal 22 – inzerce zdarma
Divadlo Bolka Polívky – volné vstupenky pro dobrovolníky, zaměstnance
Kompakt s.r.o. - organizace sbírky na sociální automobil pro O.s.DOLLY
Náš Grunt – ochutnávka, občerstvení

Dobrovolníci
Petr Šibrava a Ing. Alena Šťastná - účetnictví
Ing. Jaroslav Syneček – PC kurzy

Veřejná sbírka : 2490956329/0800  (povoleno MHMP 4.11.2010, č.j.888871/2010)

Výtěžek za rok 2012: 17650,-

Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.
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BILANCE ROKU 2012 ( v tis. Kč)
AKTIVA        1.1.   31.12. 

A. Dlouhodobý majetek      0       0
 I. Dlouhodobý nehmotný majetek        10      10
  - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   10      10
 II. Dlouhodobý hmotný majetek        26      82
  - drobný dlouhodobý hmotný majetek   26      82
 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku             - 36    - 92
  - oprávky k dlouhodob. nehmot. maj.            - 10    - 10
  - oprávky k dlouhodob. hmot. maj.            - 26    - 82

B. Krátkodobý majetek     231   683 
 I. Zásoby          37      20 
  - poskytnuté zálohy        37      20

 II. Pohledávky          29      35
  - odběratelé         28      30
  - pohledávky za zaměstnanci         1        0
  - dohadné účty aktivní          0        5
 III. Krátkodobý finanční majetek       161    624
  - pokladna           1      10
  - účty v bankách        160    614
 IV. Jiná aktiva            4        4
  - náklady příštích období               4        4

Úhrn aktiv celkem      231   683

PASIVA        1.1.   31.12.
A. Vlastní zdroje       - 15   332
II. Výsledek hospodaření         - 15     332
 - účet výsledku hospodaření              X     347
 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          62       X
 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      - 77    - 15

B. Cizí zdroje       246   351
 II. Dlouhodobé závazky         11      13
  - dohadné účty pasivní        11      13
 III. Krátkodobé závazky         202    154
  - dodavatelé           6      10
  - ostatní závazky                0         1
  - závazky vůči zaměstnancům       39      48
  - závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. poj.     21      19
  - ostatní přímé daně          4        4
  - závazky k účastníkům sdružení       132      72
 IV. Jiná pasiva           33    184
  - výnosy příštích období            33    184

Úhrn pasiv celkem      231   683

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROKU 
2012 ( v tis. Kč)

VÝNOSY hlavní činnost 
Tržby za vlastní výrobky a služby 356 
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR     436 
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků     360
Finanční a nefinanční dary fyzických osob     108
Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů       1
Finanční a nefinanční příspěvky od nadací     426
Výnosy celkem  1 687  
    

NÁKLADY
Spotřeba materiálu     148
Spotřeba energií       75  
Opravy a údržba       47 
Náklady na služby     167 
Mzdové náklady     725
Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady     204 
Ostatní náklady       10
Náklady celkem  1 376  
 

VÝNOSY hospodářská činnost 
Tržby za vlastní výrobky a služby   36 
Výnosy celkem       36

Hospodářský výsledek před zdaněním     347  
Daň z příjmů         0  
Hospodářský výsledek po zdanění             347 
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STRUKTURA VÝNOSŮ  
A NÁKLADŮ ROKU 2012 

( v tisících Kč)
NÁKLADY:

1. spotřeba materiálu       148    10,76 %
2. spotřeba energií         75      5,45 %
3. opravy a udržování         47      3,42 %
4. ostatní služby       167    12,14 %
5. mzdové náklady       725    52,68 %
6. zákonné sociální pojištění       204    14,82 %
7. ostatní náklady         10      0,73 %

NÁKLADY CELKEM   1 376 100,00 %

1

2
3

4

5

6

7

Nákladový graf:

VÝNOSY:

1. tržby za vlastní služby z hlavní činnosti         356    20,66 %
2. tržby za služby z hospodářské činnosti         36      2,09 %
3. finanční a nefinanční dary fyzických osob       108      6,27 %
4. finanční a nefinanční dary právnických osob           1      0,06 %
5. finanční a nefinanční dary od nadací       426    24,72 %
6. provozní příspěvek z MPSV ČR       436    25,31 %
7. provozní příspěvek z MHMP         360    20,89 %

VÝNOSY CELKEM   1 723 100,00 %

1
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Výnosový graf:



www.dolly-os.cz


