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Symbolicky chceme přicházet k potřebným lidem s květinou a být jim pomocí

PROti TĚŽkostem v jejich životě.

Dobrovolnické centrum Protěž, o. s. realizuje projekty na pomoc seniorům, 
zdravotně postiženým, pěstounským rodinám a znevýhodněným dětem.

Pomáháme Rádi a Ochotně TĚm, kteří poŽádají.

Pomáháme seniorům a zdravotně postiženým v jejich domácnostech, do-
provázíme je k lékaři, na poštu a úřady, pomáháme s vyřizováním úředních 
záležitostí a poskytujeme další služby podle individuálních potřeb.

Seniory, kteří žijí v domovech pro seniory, nebo jsou v LDN, nebo v nemoc-
nicích pravidelně navštěvujeme, předčítáme, vyřizujeme vzkazy, v případě 
možnosti je doprovázíme na vycházkách. V některých zařízeních promítáme 
filmy a zajišťujeme bohoslužby.

Pro kluby seniorů pořádáme přednášky a kurzy tréninku paměti.

V azylovém domě poskytujeme poradenství a pravidelně navštěvujeme jejich 
obyvatele.

Znevýhodněným dětem pomáháme v překonávání jejich potíží, organizujeme 
zábavné a sportovní hry a soutěže.

Pořádáme vzdělávání rodičů pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. 
Připravujeme odborná školení, případové konference, poradenství a také 
poskytujeme odlehčovací služby.

V roce 2012 jsme uspořádali dva dobročinné bazary.

Jsme kontaktním místem pro zájemce o dobrovolnickou službu. 

•  Poskytujeme odbornou činnost ve vztahu k dobrovolníkům – vstupní škole-
ní, školení zaměřená na práci s klientem, další potřebná proškolení a supervizi.

•  Zprostředkováváme uplatnění dobrovolníků.

O nás
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•  Školení dobrovolníků

•  Supervize dobrovolníků

•  Sebepoznávací workshopy

•  Kurzy trénování paměti

•  Dobročinné bazary

•  Doprovody seniorů

•  Návštěvy seniorů v jejich domácnostech a pomoc podle  
individuálních potřeb

•  Návštěvy seniorů v sociálních a zdravotních zařízeních

•  Spolupráce s pěstounskými rodinami

•  Výlety pro děti

Adresa: Výrobní 11, 102 00  Praha 10 
E-mail: dc.protez@centrum.cz 
www.dcprotez.cz 
Mobil: 775 373 103

Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž bylo registrováno Minister-
stvem vnitra ČR dne 15. 5. 2012 pod číslem: VS/1-1/88844/12-c.

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s. 
Kód banky: 0100 
Předčíslí a číslo účtu: 107-3632170247

Pořádané akce

Kontakty
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Výkonná rada
Tamara Svrčková 
Předsedkyně občanského sdružení a současně předsedkyně výkonné rady.

Petra Hrdinková 
Členka výkonné rady.

Lenka Janoutová 
Členka výkonné rady.

Pavla Vlčková 
Členka výkonné rady. 

Dobrovolníci: 
V roce 2012 poskytovalo dobrovolnickou službu 52 dobrovolníků.

Spolupracujeme s organizacemi: 
Domov pro seniory, U Vršovického nádraží, Praha 10. 
Domov pro seniory, Zvonková, Praha 10. 
Domov pro seniory, Sněženková, Praha 10. 
Klub seniorů Štěrboholy, Praha 10. 
Klub seniorů Sámova, Praha 10. 
Azylový dům pro matky s dětmi, Jasmínová, Praha 10. 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Sámova 7, Praha 10. 
Sociální odbory městských částí Prahy a Středočeského kraje. 
Seppia, o. s. Kamelova 3260/3, Praha 10. 
Asociace Parkinson-Help, o. s., Dúrerova 2177/18, Praha 10.
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Patronky

Ocenění dobrovolnic

Patronkami Dobrovolnického centra Protěž jsou zpěvačky: 

Lenka Dusilová   Petra Janů

V roce 2012 byly oceněny dvě naše  
dobrovolnice:

Lenka Janoutová byla oceněna jako nejlepší 
dobrovolnice Prahy 10, cenu uděloval starosta 
Městské části Praha 10 – Milan Richter.

Petra Dvořáčková se svými dětmi 
získala Křesadlo – cena pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci – 
uděluje Hestia, národní dobrovolnic-
ké centrum.
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Supervize 
dobrovolníků 

Školení dorovolníků 

Sebepoznávací 
workshopy
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Dobročinné bazary

Kurzy  
trénování 
paměti
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Návštěvy seniorů v jejich domácnostech

Návštěvy seniorů v sociálních  
a zdravotních zařízeních
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Spolupráce s pěstounskými rodinami

Aktivity s dětmi  
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Rozvaha (1/4)
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Rozvaha (2/4)
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Rozvaha (3/4)
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Rozvaha (4/4)
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Děkujeme všem, kteří nás podporují.


