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Úvodní slovo
Vážení,
pojďte se společně s námi ohlédnout za velkým kusem práce, který jsme udělali v 
roce 2011 i s pomocí  některých z Vás. 
„Čas  jsou  peníze“  –  říká  se,  ale  ať  máme  času  sebevíce,  financí  je  pořád 
málo :))....pro to, co bychom rádi v naší organizaci uskutečnili. Naše práce - realizace 
sociálních služeb a činností, které napomáhají k aktivnímu trávení volného času široké 
veřejnosti je sice  náročná, leč její výsledek je famózní a velmi potřebný. 
Potřebných lidí přibývá, každý z nás se jím může stát ve všech fázích svého života. 
A  proto  jsme  rádi  za  všechny,  kteří  si  tuto  skutečnost  uvědomují  a  kteří  nás  v 
minulém roce podpořili -  nejen finančně, ale i dobrovolnou prací, věčnými dary …..Ale 
třeba i tím, že předali dál svou dobrou zkušenost s našimi službami. Velmi si vážíme 
jejich podpory.
Jsem ráda , že se daří rozvíjet naše služby právě v Uhříněvsi, že si k nám stále více  
lidí chodí pro radu, pomoc, něčemu se naučit, pobavit se....., 
Během minulého roku opět přibylo několik pravidelných aktivit a klubů, povedlo se 
realizovat  zajímavé  akce.  Upravili  jsme  také  naše  webové  stránky,  staly  se 
přehlednějšími  a  aktuálnějšími,  pravidelně  informujeme  o  naší  činnosti 
prostřednictvím Zpravodaje MČ Praha 22.
Potěšující je fakt, že si k nám našly cestu i děti ze ZŠ, přicházely si zahrát Nintendo či 
jiné hry, popovídat si, poradit se...….  a to mně velmi těší. Rádi bychom pro ně v 
rámci Komunitního centra získali další prostor, stávající již není pro všechny aktivity 
dostačující.  
Věřím,  že  se  nám  toto  v  následujícím  období  podaří  a  bude  možné  realizovat 
plánované činnosti, zapojit další lektory, realizovat více akcí pro veřejnost apod.
Stále si stojím za filozofií, že všechno je tak, jak má být. A mnohé dobré věci přichází,  
chce to jenom notnou dávku trpělivosti :)). 
Opět chci touto cestou poděkovat také mým kolegům, přátelům, kamarádům, kteří 
nám nezištně a dobrovolně pomáhají a jsou pro nás oporou....
Závěrem bych chtěla zopakovat :  Jsme tu a jsme tu pro Vás.... a i v roce 2012 
bude O.s. DOLLY a jeho Komunitní centrum sloužit dobrým aktivitám pro všechny z 
Vás a doufám, že se stane místem, kam se budete rádi a opakovaně vracet. 

Ladislava Dolínková
předsedkyně představenstva a ředitelka o.s. DOLLY.
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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 2011:
Valná hromada - nejvyšší orgán společnosti, schází se dvakrát ročně.

Představenstvo - statutární orgán společnosti, volený valnou hromadou na čtyřleté 
funkční období.
                            předseda představenstva: Ladislava Dolínková
                            členové představenstva:  Ing. Ivana Vaníčková, Romana Hájková
                            revizní komise:  Mgr. Vladimír Pír 

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.
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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  dospělým  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.

B) Komunitní centrum:

KC funguje jako zázemí pro sociální služby a dále zajišťuje celotýdenně aktivity pro 
širokou veřejnost.
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Nabídka: 
1.denní klub pro rodiče s dětmi - prostor ke sdílení včetně různých společných 
tvořivých aktivit, pořádání oslav, besídek, burzy ošacení aj.  
2.rekondičně – relaxační cvičení, tanec - během týdne probíhají různorodé kurzy 
plné pohybu,cena je stanovena lektory, kteří cvičení vedou.

3.turisticko-poznávací aktivity -  organizace aktivit - 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 - v prostorách KC je možné realizovat 
volnočasové činnosti – besedy, hry, turnaje,tvořivé dílničky, workshopy apod.

5.klub neorganizovaných dětí a mládeže - od pondělí do čtvrtka nabízíme prostor 
pro volnočasové aktivity školních dětí a mladých lidí. V prázdninových měsících 
probíhají příměstské tábory.

6.pronájem prostor pro soukromé i firemní účely - prostor pro rodinné a firemní 
oslavy, školení, kurzy, mikulášské, vánoční besídky apod. - 2 oddělené místnosti 25 
m2 a 60 m2, toalety, vybavená kuchyňka. Maximální kapacita cca 10 a 30 osob. 

7.doplňkové služby - možnost použití PC s připojením na internet, kopírování, tisk 
( i z flash disku ), laminace dokumentů... 
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Zpráva o činnosti sdružení v roce 2011
 

V roce 2011 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 v této městské části. 

V poradně jsme poskytli celkem 208 konzultací 112 lidem, v odlehčovací službě jsme 
uskutečnili 2634 hodin asistencí pro celkem 10 klientů.

Celý  rok  bylo  také  v  provozu  Komunitní  centrum  -   usilujeme  zde  o  poskytnutí 
otevřeného prostoru pro setkávání a volnočasové aktivity mládeže, dospělých, lidí s 
postižením, seniorů. Chceme se podílet jeho prostřednictvím na komunitním rozvoji 
městské části, na možnosti zažít společně nové zážitky, něco nového se naučit, být v 
kontaktu.... 

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....

Nově  získané  prostory  v  suterénu  Centra  se  nám  podařilo  vyklidit  a  zahájit 
rekonstrukční  práce.  Dle  nového  posouzení  statika  ale  bude  nutná  celková 
rekonstrukce, kterou bude realizovat ÚMČ Praha 22.

Dotace  ze státního  rozpočtu  jsme neobdrželi  v  požadované výši,  služby byly  tedy 
částečně  financovány  z omezených  prostředků  začínající  organizace,  ale  hlavně 
za přispění dobrovolné práce.
V průběhu roku jsme se nadále snažili získat v grantových řízeních dotace na další 
provoz  a udržení aktivit. 
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  v  roce  2011 podíleli  :  ředitelka  organizace  (  vedení  a 
poradenství  ),  vedoucí  odlehčovací  služby,  osobní  asistentky  (  přímá  péče  ), 
koordinátorka projektů ( dotace, PR ), účetní, mzdová účetní, dobrovolníci…..

Proběhlé aktivity: 
Klub  deskových her,  kurzy  orientálních  tanců skupiny  Siderea,  hudební  kurzy pro 
nejmenší  Yamaha,  PC  kurzy  pro  začátečníky  atd……Během  roku  jsme  dále 
zorganizovali vánoční jarmark, burzu ošacení, kurz pletení z papíru, cyklus přednášek 
týkající  se  rodinných  vztahů,  proběhl  první  příměstský  tábor,  semináře  na  téma 
zdravého životního stylu ( Vítězný dech, Voda a zdraví, Umění žít...) atd.

Události minulého roku:
O.s.Dolly podalo návrh na jmenování Dobrovolníka roku paní Libuši Votavovou - 
ta následně získala cenu Křesadlo za celoživotní dobrovolnickou práci. 
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Statistiky za rok 2011:

Poradenství  -  112 klientů, celkem 208 konzultací
Odlehčovací služby  –   10 klientů, celkem 2634 hodin přímé péče
Komunitní centrum  –   248 uživatelů  ( kurzy, akce, kluby, příměstský tábor...)
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Hospodaření sdružení v roce 2011

Zdroje financování 2011

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

 Veřejné zdroje

                               

     MPSV              448000,-                             MHMP             147600,-   
                                                                                    

Obce

                                                             
Městská část Praha 22       pronájem prostor                    

Dárci
Martin Darmovzal – vybavení - 30000,-
GreenCube, s.r.o. – web, internet – 30000,-
AUSTROMAR, s.r.o. - 10000,-
DUPOL s.r.o.  - 5000,-
JUDr.Zuzana Greco – 5000,-
JUDr.Jiří Kroulík – 3600,-
ATTL,s.r.o. - 3000,-
FASA,s.r.o. - 2000,-
MUDr.Marek Tejral – 1000,-
Ondřej Rösehl- 1000,-
ARPA s.r.o. - 1000,-
Pneuservis Jan Zahradník – 500,-

Nadace sester sv.Karla Boromejského – různé vybavení, vozík pro klienty, myčka
Kompakt s.r.o. - organizace sbírky na sociální automobil pro O.s.DOLLY
Dr.Müller Pharma – dárkové balíčky
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Dobrovolníci
Petr Šibrava a Ing. Alena Šťastná - účetnictví
Hana Štencková – mzdové účetnictví
Pavel Akrman – www.stránky
Ing. Jaroslav Syneček – PC kurzy
Pavel May – elektro údržba
Andrea Košanová – web, kurzy
Ladislava Dolínková, Renata Košanová, , Ing. Ivana Vaníčková,  Mgr. Vladimír Pír, 
Mgr.  Ladislava  Juříčková,  Romana Hájková,  Kateřina  Šímová,  Jan  Dražil,  Vlastimil 
Malý 

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

Výtěžek za rok 2011: 1790,-

Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.
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BILANCE ROKU 2011 ( 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   26

- drobný dlouhodobý hmotný majetek   26   26
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku - 36 - 36

- oprávky k dlouhodob. nehmot. maj. - 10           - 10
- oprávky k dlouhodob. hmot. maj. - 26 - 26

B. Krátkodobý majetek      81   231

I. Zásoby   34                       37
                    -  poskytnuté zálohy                                                34                           37

II. Pohledávky     3   29
- odběratelé     3   28
- pohledávky za zaměstnanci     0     1

III. Krátkodobý finanční majetek    40            161
- pokladna      0        1
- účty v bankách    40  160

IV. Jiná aktiva      4         4
- náklady příštích období      4                  4

Úhrn aktiv celkem               81           231

PASIVA                                                                                                           1.1.                         31.12.  

A. Vlastní zdroje   - 76 - 15
II. Výsledek hospodaření    - 76  - 15

- účet výsledku hospodaření                 X    62
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      - 66     X
- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let    - 10  - 77

B. Cizí zdroje    157   246
II. Dlouhodobé závazky       13      11

- dohadné účty pasivní                 13      11
III. Krátkodobé závazky     144    202

- dodavatelé         9        6
- závazky vůči zaměstnancům         0      39
- závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. poj.         0      21
- ostatní přímé daně         3        4
- závazky k účastníkům sdružení      132     132

IV. Jiná pasiva          0                 33
- výnosy příštích období          0       33

Úhrn pasiv celkem               81           231
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROKU 2011 ( v     tis. Kč)  

VÝNOSY                                                                                                              hlavní činnost         
Tržby za vlastní výrobky a služby                                                                             254 
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR               448
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků               148
Finanční a nefinanční dary fyzických osob               104
Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů                 30

Výnosy celkem               984  

   

NÁKLADY                                                                                                                                           
Spotřeba materiálu       92
Spotřeba energií        60 
Opravy a údržba       31
Náklady na služby       37
Mzdové náklady     514
Práce dobrovolníků                 59
Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady               128
Ostatní náklady         9

Náklady celkem      930

VÝNOSY                                                                                                     hospodářská činnost     

Tržby za vlastní výrobky a služby     7 

Výnosy celkem         7

Hospodářský výsledek před zdaněním                                                           61
Daň z příjmů                   0

Hospodářský výsledek po zdanění                            61
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STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ROKU 2011 ( v     tisících Kč)  

NÁKLADY:

1. spotřeba materiálu         92      9,89 %
2. spotřeba energií                   60      6,45 %
3. opravy a udržování         31      3,33 %
4. ostatní služby         37      3,98 %
5. mzdové náklady       514    55,27 %
6. práce dobrovolníka         59      6,34 %
7. zákonné sociální pojištění       128    13,76 %
8. ostatní náklady           9      0,98 %

NÁKLADY CELKEM                 930 100,00 %

1

2
3

4

5

6

7

8Nákladový graf:

VÝNOSY:

1. tržby za vlastní služby z hlavní činnosti                      254    25,63 %
2. tržby za služby z hospodářské činnosti                    7      0,71 %
3. finanční a nefinanční dary fyzických osob      104    10,49 %
4. finanční a nefinanční dary právnických osob                  30      3,03 %
5. provozní příspěvek z MPSV ČR                448    45,21 %
6. provozní příspěvek z MHMP                 148    14,93 %

  
VÝNOSY CELKEM                991 100,00 %

1
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4

5

6
Výnosový graf:
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