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Úvodní slovo 

 
Vážení, 
budu ráda, když se k Vám dostane tato zpráva. Předkládá informace o tom, co jsme za minulý rok udělali a kam 
směřujeme. 
Času bylo vcelku dost, financí málo, přesto jsme splnili předsevzetí v poskytování služeb pro ty, kteří potřebovali podat 
pomocnou ruku a naplnit čas, aby nebyli sami.  Je to práce náročná, leč potřebná. Setkali jsme se s mnohým trápením, 
obtížnými situacemi -  ale mnozí z Vás nás již přijímají jako podporu, našli si k nám cestu a společně trávené chvíle jsou 
přínosem pro obě strany. 
Přestože se někteří z Vás o nás ještě nedozvěděli, nebo se ostýchají v místě bydliště přijít do poradny,  poskytli jsme 
zde  212 konzultací. Věřte, že je lépe problémy probrat, než udělat mnohdy osudové chyby. Mám radost i z toho, že 
s naším přičiněním si lidé našli novou práci, nové přátele, informace.  
Po celý minulý rok jsme poskytovali plánované sociální služby. Do dalšího roku jdeme dál s vizí dobrých výsledků a 
možností pro lidi, kteří tyto služby potřebují. Služby chceme rozšířit o další potřebné formy. 
V červnu 2010 jsme za účasti pracovníků místního úřadu, zástupců z řad komunitního plánování, dárců, členů sdružení 
a těch, kteří nám pomáhali - pootevřeli  oficiálně dveře novému prostoru Komunitního centra.  
Během roku do něj přibylo několik pravidelných aktivit a klubů, které využívají zdejší občané a to je dobře. 
Potěšující je i fakt, že si k nám našly cestu děti ze ZŠ, přicházejí si zahrát Nintendo či jiné hry, popovídat si… Jsme pro 
ně kamarádi a to mně obzvláště těší. Také pro ně letos doděláváme další část prostor. 
V roce 2010 se povedlo mnoho. Pro využití dalších získaných prostor ( od MČ za sociální, symbolické nájemné ) najít 
další zapálené lidi, kteří do toho půjdou s vervou a v neuvěřitelně krátkém čase prostory změní k nepoznání a zajistí i 
plánované činnosti. Práce na jejich rekonstrukci už byly zahájeny.  
Stále stojím za filozofií, že všechno je tak, jak má být. A mnohé dobré věci přichází, chce to jenom notnou dávku 
trpělivosti.  
Chybějící finance byly a jsou největším problémem, jako začínající organizace nemáme žádné finanční rezervy. Věřím 
ale, že se podaří získat potřebný objem peněz na plánované činnosti od oslovených nadací, dárců, v  dotačních 
řízeních……….. 
Touto cestou děkuji Vám všem – vstřícným lidem, přátelům, kamarádům, kteří nám nezištně a dobrovolně pomáhají. 
Děkuji i dalším lidem a také místnímu úřadu za podporu a pomoc. Je naší prioritou odvádět dobrou práci, která bude pro 
místní komunitu přínosem.  
A tak -  jsme tu a jsme tu pro Vás a nechť Komunitní centrum slouží dobrým aktivitám pro všechny a stane se místem, 
kam se budete rádi vracet.  
 
Ladislava Dolínková 
předsedkyně představenstva a ředitelka o.s. DOLLY. 
 

 

O sdružení 

Poslání a cíle 
 
Posláním sdružení je přispívat svou činností k sociální integraci, k prosazování rovných příležitostí pro 
všechny, k zaměstnávání lidí s postižením nebo lidí obtížně zaměstnavatelných.  
 

          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.  
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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, krizových situacích, zprostředkovat nabídku a 
kontakt navazujících sociálních služeb, společenského okolí. 
Dále se v této oblasti zabezpečují sociálně terapeutické činnosti a pomoc při realizaci a uplatňování práv, 
oprávněných  zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 
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.   út  a čt - 10 - 16hod.,  pátek zavřeno.  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 dospělým lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením, seniorům, 
rodinným pečovatelům prožívat plnohodnotný a plnoprávný život.  
 
Cílová skupina 
Služby jsou určeny rodinám, které v domácím prostředí pečují o svého člena - člověka s lehkým až středně 
těžkým mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením, vrozeným i získaným. Dále také o seniory - s tím, 
že zájemce posuzujeme individuálně, s přihlédnutím k jejich celkové rodinné situaci, zdravotnímu stavu apod. 
Cílem odlehčovacích služeb je poskytnout pečujícím osobám čas pro ně samotné, aby mohli od člena své 
rodiny odejít za prací i svými koníčky, na ošetření apod. a zároveň nemuseli mít obavy o uspokojení jeho 
potřeb. 
Osobní asistent je v době odpočinku pečovatele s klientem, poskytujeme mu potřebnou péči a podporu, 
zajišťuje základní potřeby  ( hygiena, stravování, základní sebeobsluha, v rámci pomoci může být i vycházka 
apod.). 
Provozování služeb probíhá na základě objednávky po celý týden. 

 
B) Komunitní centrum 
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C) Klub neorganizovaných dětí a mládeže   ( otevření plánováno na 6-7/2011 ) 

 

 

 

  
 
                                          prostory určené k rekonstrukci 

Zpráva o činnosti sdružení v roce 2010 
  

V roce 2010 jsme pokračovali v poskytování sociálních služeb, jejichž potřeba vznikla na základě komunitního 
plánování obyvatel městské části Praha 22 - Uhříněves a vycházela hlavně z potřeb rodin a jedinců, kteří tuto 
službu potřebují. Naším cílem je poskytování potřebných, dostupných a kvalitních sociálních služeb v této 
městské části.  
 
Sociální odbor MČ Praha 22 podpořil také vznik a provoz Komunitního centra - které je zároveň zázemím 
sociálních služeb - ale hlavně místem pro setkávání, rozvoj komunitního života, trávení volného času, 
vzdělávání apod. Slavností otevření proběhlo v 6/2010. Úřad pronajal organizaci pro tento účel nebytové 
prostory na adrese Praha 10, Uhříněves, Přátelství 158/78 - výhodný pronájem je forma podpory od obce. 
 
Činností Centra usilujeme o poskytnutí otevřeného prostoru pro setkávání a dialog mládeže, dospělých, lidí s 
postižením, seniorů. Podílíme se jeho prostřednictvím na komunitním rozvoji městské části, na možnosti 
setkávat se, získat potřebnou radu i podporu. Spolupracujeme s dalšími organizacemi z oblasti vzdělávání, 
kultury, sociální a zdravotní péče. Aktivitami podporujeme integraci osob, kterým hrozí sociální vyloučení, 
zejména seniorů, matek na mateřské dovolené a jinak sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. 
Organizujeme kulturní, společenské a vzdělávací akce, zájmové večery.... 

V Centru působí Klub deskových her, Klub dvojčátek a Klub hráčů Nintenda, probíhají pravidelné kurzy 
taneční skupiny Siderea……Během roku jsme zorganizovali vánoční jarmark, burzu ošacení, kurz pletení 
z papíru, cyklus přednášek VICTORIA REGIA atd. 
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V průběhu roku  2010 jsme získali další prostory pro nově plánovaný Klub neorganizovaných dětí a mládeže, 
které jsou umístěny ve stejném objektu -  2 místnosti ( včetně malé předzahrádky ). Začali jsme pracovat na 
jejich rekonstrukci, proběhlo vyklizení, odstranění starých omítek apod. 

 
Dotace ze státního rozpočtu jsme obdrželi pouze na odlehčovací služby, poradenství tedy bylo částečně 
financováno z omezených prostředků začínající organizace, ale hlavně za přispění dobrovolné práce. 
V průběhu roku jsme se snažili získat v grantových řízeních dotace na další provoz a rozšíření aktivit, dokončili 
jsme připravované dokumenty organizace. 
Opakovaně jsme informovali veřejnost o naší činnosti a připravovaných akcích prostřednictvím místního 
Zpravodaje i za pomoci dalších prostředků (  inzerce, letáčky, aktualizace webových stránek apod. ). 
 
Pracovní tým : 
 
Na činnostech sdružení se podílí ředitelka organizace ( vedení a poradenství ), vedoucí odlehčovací služby, 
osobní asistentky ( přímá péče ), koordinátorka projektů ( fundraising, dotace, PR  ), administrativní 
pracovnice, účetní, mzdová účetní, dobrovolníci….. 
 
Statistiky za rok 2010: 
 
Poradenství  -  130 klientů, celkem 212 konzultací 
Odlehčovací služby  –   10 klientů, celkem 1155 hodin přímé péče 
Komunitní centrum  –   340 uživatelů  ( kurzy, akce, kluby...) 
 
 
 

                        Hospodaření sdružení v roce 2010 

 

Zdroje financování 2010 

 

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

 Veřejné zdroje 

                                

 

     MPSV              348 000,-                               MHMP             93 600,-           
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Obce 

                                                              

Městská část Praha 22       5 000,-      Výbor dobré vůle         10 000,-  
 
 
Soukromí dárci : 
manželé Kvasničkovi, Strakovi, Růžičkovi, Ladislava Dolínková, Katka Hrušková, Karolína Pirklová 
 
Dobrovolníci 
 
Katka Hrušková, Renata Košanová, , Ing. Ivana Vaníčková,  Mgr. Vladimír Pír,  Ing. Jaroslav Syneček, Mgr. 
Ladislava Juříčková, Romana Hájková, Stáňa Drozenová, Kateřina Šímová  
 

Firmy : bezplatně 

Green Cube – připojení Internetu, péče o počítačovou síť 

Dr.Müller Pharma – dárkové balíčky 

Petr Šibrava a Ing. Alena Šťastná - účetnictví 
Hana Štencková – mzdové účetnictví 
Unisale-Gutex – hygienické potřeby 
Pavel Akrman – www.stránky 
Stano - Praha a.s. – litinové radiátory  
Nadace sester sv.Karla Boromejského – různé vybavení, myčka, vozíky pro klienty 
MÚ Praha 22 – vyřazený nábytek a koberec 
 
Rekonstrukce prostor 
 
Roman Hájek – podstatná část celkových úprav prostor  
Ing. Josef Vaníček – opravy 
Jan Dražil  -   instalatérské práce 
Pavel May – elektrikářské práce 
 

Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni. 
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BILANCE ROKU 2010 ( v tis. Kč) 

AKTIVA            1.1.               31.12.                      

A. Stálá aktiva                                                                0                  0 

B. Oběžná aktiva                                                          54                   82 
1. Zásoby               0         0 

2. Pohledávky             7                   37 

- z obchodního styku           7                   37 

- daně                 0                     0 

- ostatní               0                     0 

3. Finanční majetek                      45                     41 

- pokladna             23                     1 

- ceniny                 0                     0 

- bankovní účty                     22                     40 

4. Přechodné účty pasivní                  2         4 

- náklady příštích období                 2         4 

- příjmy příštích období                 0         0 

- dohadné účty aktivní                0        0 

Úhrn aktiv celkem                54                   82_____________                              
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PASIVA           1.1.     31.12. 

A.Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv      - 10                  - 63           
1. Jmění                       0          - 10 

- vlastní jmění           0             0 

- fondy organizace                     0          - 10 

2. Hospodářský výsledek                   - 10          - 53 

B. Cizí zdroje                     64                  145 
1. Zákonné rezervy                    0                      0 

2. Dlouhodobé závazky                   0                      0 

3. Krátkodobé závazky            0      145 

- z obchodního styku               0        12  

- k zaměstnancům               0          0 

- sociál. a zdrav. pojišť.              0          0 

- ostatní přímé daně                 0          0 

- jiné závazky                 64      133 

4. Bank. výpomoci a půjčky                   0          0 

5. Přechodné účty pasivní            0          0 

- výdaje příštích období           0          0 

- výnosy příštích období                  0          0 

- dohadné účty pasivní                  0          0 

Úhrn pasiv celkem                    54                  82      _________________ 

 

 

 

 

 

 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROKU 2010 ( v tis. Kč) 

 

VÝNOSY          hlavní činnost 

Tržby za vlastní výrobky a služby               92  

Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR          348   

Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků          94 

Příspěvky z rozpočtu obcí                5 

Příspěvky od nadací               10 

Finanční a nefinanční dary fyzických osob          295 

Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů          56 

Jiné ostatní výnosy               10   

Výnosy celkem                        910  

              

NÁKLADY             

Spotřeba materiálu                        124 

Spotřeba energií                          60    

Opravy a údržba             118   

Náklady na služby             190   

Mzdové náklady                        323 

Práce dobrovolníků             114   

Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady           36   

Ostatní náklady                 5 

Členské poplatky u jiných organizací              2   

Náklady celkem                        972  
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VÝNOSY         hospodářská činnost  

Tržby za vlastní výrobky a služby                   9  

Výnosy celkem                 9 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním          - 53   

Daň z příjmů                  0   

Hospodářský výsledek po zdanění                  - 53   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ROKU 2010 ( v tisících Kč) 
 
NÁKLADY: 
1. spotřeba materiálu            124    12,76 % 
2. spotřeba energií               60      6,17 % 
3. opravy a udržování            118    12,14 % 
4. ostatní služby             190    19,55 % 
5. mzdové náklady             323    33,23 % 
6. práce dobrovolníka            114    11,73 % 
7. zákonné sociální pojištění             36      3,70 % 
8. ostatní náklady                 5      0,51 % 
9. členské poplatky u jiných organizací             2      0,21 % 

 
NÁKLADY CELKEM           972 100,00 % 
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VÝNOSY: 
1. tržby za vlastní služby z hlavní činnosti                 92    10,01 % 
2. tržby za služby z hospodářské činnosti             9      0,98 % 
3. finanční a nefinanční dary fyzických osob         295    32,10 % 
4. finanční a nefinanční dary právnických osob          56      6,09 % 
5. provozní příspěvek z MPSV ČR          348    37,87 % 
6. provozní příspěvek z MHMP              94    10,23 % 
7. provozní příspěvek z MČ Praha – Uhříněves            5                 0,54 % 
8. příspěvek od Výboru dobré vůle            10                 1,09 % 
9. jiné ostatní výnosy              10      1,09 %  

VÝNOSY CELKEM           919 100,00 % 
 

 


