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YMCA je z anglického „Young Men’s Christian Association”, co! se p"ekládá jako „K"es#anské sdru!ení mlad$ch lidí”

YMCA je rozsáhlá mezinárodni organizace, která sdru!uje lidi bez rozdílu v%ku, pohlaví, vyznání...

YMCA pracuje ve 124 zemích sv%ta, jsou sdru!eny v Evropské (EAY) a Sv%tové (WAY) alianci YMCA.

YMCA vznikla v r. 1844 v Anglii, v na&í zemi pracuje od r. 1921. Po nuceném p"eru&ení v r. 1951 byla její 'innost znovu obnovena v r. 1990.

YMCA Praha je ob'anské sdru!ení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu.
Sou'asn% je kolektivním 'lenem YMCA v (R a pat"í tak do rodiny YMCA na celém sv%t%.

YMCA sdru!uje lidi bez rozdílu v%ku, pohlaví, vyznání.

Poslání YMCA po celém sv%t% vychází z t%chto princip):

1. Usilovat o rovnost p"íle!itostí a spravedlnost pro v&echny
2. Vytvá"et a upev*ovat mezi lidmi prost"edí lásky a porozum%ní
3. V YMCA a celé spole'nosti podporovat a prosazovat 'estnost, opravdovost a tvo"ivost
4. Rozvíjet a upev*ovat formy vedení a program), které dokumentují rozmanitost 

a hloubku k"es#anské zku&enosti
5. Pracovat pro rozvoj celého 'lov%ka (Kampalské principy p"ijaty v Ugand% v r. 1973)

O YMCA



YMCA Praha je ob'anské sdru!ení, které má od r. 2001 samostatnou právní
subjektivitu.
Sou'asn% je kolektivním 'lenem YMCA v (R a pat"í tak do rodiny YMCA na
celém sv%t%.

Cílem YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpov%dnost,
zdravé sebev%domí a mo!nost uplatn%ní. Praktické napl*ování k"es#an-
sk$ch princip) vidíme jako jeden ze zp)sob), jak prom%*ovat anonymitu
velkom%sta a p"ispívat k plnohodnotnému !ivotu.

Hlavní oblasti 'innosti YMCA Praha jsou sociální a volno'asové programy
pro d%ti, mláde! i celé rodiny. 
V&echny programy jsou otev"ené pro ve"ejnost, nejsou jen nabídkou, ale
sou'asn% umo!*ují zapojení a aktivitu ú'astník), je p"i nich kladen d)raz
na spole'enství, za'le*ování v&ech sociálních skupin i lidí (d%tí) se zdra-
votními a jin$mi specifick$mi problémy. 

V roce 2007 byla YMCA Praha postavena p"ed n%kolik velk$ch úkol).
P"edev&ím to bylo p"evzetí 'innosti a projekt) ob'anského sdru!ení Ka-
mínek, a tím i p"evzetí správy budovy b$valé mate"ské &kolky v Modletické
ulici na pra!ském Ji!ním M%st%.
Po pe'livé p"íprav% se YMCA Praha zaregistrovala jako poskytovatel soci-
álních slu!eb – nízkoprahov$ch klub) a oba kluby (Dixie a Ymkárium) pro-
&ly auditem kvality (eské asociace streetwork.
Úsp%&n% fungoval i ka!dodenní provoz ve t"ech mate"sk$ch centrech, Ten-
sing Praha, Víra a Sv%tlo, klub DNA, tábory, akce pro ve"ejnost...
Díky ukon'enému projektu „Pevn$ základ – kvalitní pomoc!“, a zaháje-
nému projektu „Dal&í krok k profesionalit%“, které jsou spolufinancovány
Evropsk$m sociálním fondem a státním rozpo'tem (eské republiky jsme se
mohli zam%"it na rozvoj celé organizace - vzd%lávání, plánování, vnit"ní
p"edpisy a finan'ní "ízení organizace.
Na&e práce se hodn% rozrostla a spolu s ní i starosti o její zaji&t%ní. Ale
práv% proto, !e v&echna tahle 'innost snad p"iná&í spoustu drobn$ch ra-
dostí, pomoci, zá!itk) a vztah) – moc rádi bychom p"í&tí rok ve v&em po-
kra'ovali...

YMCA Praha m%la v roce 2007 355 'len), jednotliv$ch program) se v&ak
zú'astnilo mnohem více lidí, proto!e zde 'lenství není podmínkou.

V$bor YMCA Praha v roce 2007:

Ing. Jan Vorlí'ek – p"edseda
Mgr. Pavel Hlavá' – místop"edseda, zástupce sdru!ení v ÚV YMCA v (R
Renata Hromková – hospodá"
Bc. Vojt%ch Berger – 'len v$boru, zástupce sdru!ení v ÚV YMCA v (R
Bc. Jana Plesingerová, Mgr. Barbora Masopustová, Hana +ormová – pro-
gramov$ sekretá" – "editelka YMCA Praha.

Programy YMCA Praha jsou stále z velké 'ásti zaji&#ovány dobrovolníky
(v roce 2007 to bylo 60 dobrovolník)). Vedení sdru!ení, mate"sk$ch cen-
ter a zejména nízkoprahové slu!by jsou zaji&#ovány profesionálními za-
m%stnanci (celkem 10 zam%stnanc), z toho 3 na pln$ úvazek a a! 24
pracovník) na dohodu – pracovní 'innost, provedení práce.). 

YMCA Praha o. s.



Náklady K' V$nosy K'
Mzdové náklady 2 380 280 Dotace M+MT (p"es YMCA v (R) 183 800
Spot"eba materiálu, potraviny, DHIM, DNIM 909 509 Magistrát – O+KMT 230 000
Slu!by spojené s nájmem, energie, nájem 1 105 273 Magistrát – sociální 940 000
Telefony. Internet, spoje 103 343 MPSV - sociální 687 000
Opravy, udr!ování 184 323 MPSV - Rodina 716 000
Cestovné, jízdné 79 190 M%stská 'ást Praha 1 65 000
Vzd%lávání 65 000 M%stská 'ást Praha 11 214 500
Ekonomické a právní slu!by 99 065 M%stská 'ást Praha 14 55 000
Ostatní slu!by 626 283 MK, Magistrát kultura 53 000
Pojistné 28 785 NROS – Globální grant ESF, program VPOHO 260 240
Ostatní náklady 44 686 Dar YMCA v (R– Vnit"ní grant 92 800
Odpisy 75 687 Ostatní dárci (IDM – Ag.Mláde!, T – mobile, Vodafone, 
Poskytnuté dary a p"ísp%vky 23 077 o.s. Kamínek, Ymca Oklahoma, drobní dárci 342 182
Da* z p"íjmu 0 (lenské p"ísp%vky 22 560

Ú'astnické poplatky 1 037 273
Ostatní v$nosy (nájmy, vl. 'innost) 707 685

Náklady celkem 5 724 501 V$nosy celkem 5 607 040

Zisk 0 Ztráta -117 461

Rozvaha 2007
Aktiva K' Pasiva K'
Hmotn$ a nehmotn$ Investi'ní majetek 519 276 Vlastní jm%ní 198 695
Finan'ní investice Nerozd%len$ zisk/neuhrazená ztráta 566 728
Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -519 276 Závazky z obchodního styku 256 193
Pen%!ní prost"edky 1 201 956 Závazky ze závislé 'innosti 256 683
Pohledávky z obchodního styku 545 173 Da* z p"íjm) právnick$ch osob
Pohledávky za zam%stnanci Ostatní pasiva 619 283
Ostatní aktiva 32 992
Aktiva celkem 1 780 121 Pasiva celkem 1 897 582

Ztráta 117 461 Zisk 0

Za finan'ní pomoc d%kujeme:
• YMCA v (eské Republice a jejím prost"ednictvím M+MT (R
• Ú"ad)m m%stsk$ch 'ástí Praha 1, Praha 11 a Praha 14
• Magistrátu hl. m. Prahy, MPSV, Ministerstvu kultury (R
• T - Mobile a Vodafonu prost"ednictvím nadace VIA , Agentu"e Mláde! 
• NROS - zprost"edkovateli nada'ního p"ísp%vku z ESF a státního rozpo'tu a grantu VPOHO 
• YMCA of Grater Oklahoma City, sdru!ení Kamínek a v&em dal&ím sponzor)m a drobn$m dárc)m

Hospodá!sk" v"sledek 2007

A p"edev&ím d%kujeme t%m, kte"í vedou a vym$&lí programy,
zvlá&t% na&im dobrovolník)m, ale i pracovník)m a v&em, kte"í
vytvá"í dobré vztahy a atmosféru v YMCA Praha!



Palác YMCA, Na Po"í'í 12, Praha 1
2. patro, kancelá" '. 220
www.praha.ymca.cz
Kontakt: Hana +ormová – programov$ sekretá" – "editelka YMCA Praha
tel/fax: 224 872 128, 602834923, praha@ymca.cz
ú"ední hodiny: pond%lí 12 – 17, st"eda 8 – 10

Projekty spolufinancované Evropsk$m sociálním fondem 
a státním rozpo'tem (R.

Projekt “Pevn$ základ – kvalitní pomoc!”
Od zá"í 2005 do kv%tna 2007 jsme realizovali projekt „Pevn$ základ – kva-
litní pomoc!“, kter$ získal podporu v rámci grantového "ízení Nadace Roz-
voje Ob'anské spole'nosti - Globálního grantu JPD3. 
Cílem projektu bylo posílení vnit"ní organizace tak, aby byla dlouhodob%
schopna poskytovat kvalitní slu!by. Sou'asn% byly n%které jeho aktivity
p"ímo ur'eny na&ím u!ivatel)m – zejména !enám na mate"ské dovolené,
s cílem usnadnit jim návrat do zam%stnání.
Snad nejv%t&ím p"ínosem projektu bylo vzd%lávání vedoucích pracovník)
a dobrovolník) YMCA Praha i na&ich u!ivatel), vytvá"ení vnit"ních pravi-
del organizace, povzbuzení do dal&ího rozvoje organizace. Aktivity pro-
jektu obohatily tém%" v&echny oblasti 'innosti sdru!ení, nejvíce
programovou nabídku mate"sk$ch center. Jako partne"i podpo"ili projekt
M%stská 'ást Praha 11, M%stská 'ást Praha 1 a VO+ Jabok.

Projekt „Dal&í krok k profesionalit%“
V srpnu 2007 jsme zahájili projekt “Dal&í krok k profesionalit%”, op%t
v rámci Globálního grantu zprost"edkovaného NROS. Hlavním cílem pro-
jektu  je posílení organizace v oblasti finan'ního "ízení, plánování, admi-
nistrativy a vzd%lávání. Sou'ástí projektu je i vstupní a v$stupní audit
organizace. Vzhledem k tomu, !e se - zejména sociální - slu!by  na&eho
sdru!ení v posledních letech  rozr)stají, vítáme tento projekt jako mo!nost
zlep&it na&i práci v oblastech, na které dosud nesta'ily na&e kapacity a je-
jich! profesionalita je podmínkou poskytování dobr$ch slu!eb. Sou'asn%
umo!*uje projekt dopracovat vnit"ní p"edpisy organizace, nastartoval
strategické plánování a pravidla systematické práce s dobrovolníky. Projekt
potrvá 11 m%síc).

Programové, finan'ní a personální zaji&t%ní 'innosti sdru!ení

Správa základny Masaryk)v tábor Sob%&ín
ukon'ena k 31. 12. 2007

Správa budovy Modletická 
Kontakt: Jaroslav Ol&ansk$ , tel. 603 256 411

Tento projekt je spolufinancován Evropsk$m sociálním fondem 
a státním rozpo'tem (eské republiky. 

Sekretariát YMCA Praha o. s.

           Nízkoprahové sociální slu!by
      Mate"ské centrum Dome#ek
TENSING Praha, klub DNA

Mate"ské centrum
Na Po"í#í

Víra
a sv$tlo

Mate"ské centrum
Klubí#ko



Modletická 1401, Praha 11 – Ji!ní M%sto
Kontakt: Mgr. Denisa Dohányosová – vedoucí nízkoprahové sekce
tel: 732 179 042, nzdm@ymca.cz

Poslání nízkoprahov$ch program)
Základním posláním nízkoprahov$ch program) YMCA Praha, o.s. je pod-
porovat a rozvíjet zdravé a bezpe'né zp)soby !ivota d%tí a mláde!e od
6 do 18 let na Ji!ním M%st% v Praze 11. 

Cíle sociálních slu!eb YMCA Praha, o.s.
• podporovat za'len%ní d%tí a mláde!e do spole'nosti (slu&né chování, do-

dr!ování stanoven$ch pravidel, respektování autorit, p"ijetí znev$hod-
n%n$ch osob, za"azení do b%!n$ch sociálních vztah))

• motivovat d%ti a mláde! k pozitivním zm%nám ve svém !ivot% a podpo-
rovat je v jejich uskute'n%ní 

• poskytovat preventivní programy (KRUH, resocializa'ní program, tema-
tické m%síce)

• vytvo"it bezpe'n$ prostor (prost"ednictvím pravidel a p)sobení pracov-
ník))

• nabízet mo!nosti aktivního trávení volného 'asu

Cílová skupina sociálních slu!eb YMCA Praha, o.s.
D%ti a mláde! od 6 do 18 let ze sídli&t% Ji!ní M%sto, které za!ívají nep"í-
znivé sociální situace, jsou ohro!eni spole'ensky ne!ádoucími jevy a soci-
álním vylou'ením.

(innost
Nízkoprahové slu!by YMCA Praha, o.s. na Ji!ním M%st% zahrnují sociální
slu!by pro d%ti i mláde! poskytované bu, v prost"edí klubu, nebo p"ímo
na ulici. Slu!by zaji&#uje 7 pracovník), zam%stnan$ch celkem na 5 úvazk).
V&echny slu!by sídlí v budov% b$valé mate"ské &koly Modletická 1401,
Praha 11. Ka!d$ klub má samostatn$ vchod, prostory, vlastní vybavení
a t$m pracovník).

YMKÁRIUM – Nízkoprahov$ klub pro mláde!

www.ymkarium.ymca.cz
Klub nabízí voln$ vstup mlad$m lidem od 13 do 18
let, kte"í cht%jí trávit 'as v bezpe'ném a p"íjemném
prostoru kde neplatí pravidla ulice, pot"ebují

s n%'ím poradit 'i pomoci. Ka!d$ 'tvrtek se v klubu koná kulturní nebo
sportovní akce. Prostory klubu vznikly svépomocn$m p"ebudováním b$-
valého hospodá"ského pavilonu budovy v r. 1999.

DIXIE – Nízkoprahov$ klub pro d%ti

http://www.dixie.ymca.cz
Klub nabízí sv)j prostor d%tem od 6 do 12 let. B%!n$
provoz je dopl*ován navazujícími aktivitami. Klub
Dixie funguje od roku 2000, YMCA Praha,o.s. tento
projekt p"evzala v roce 2007 po ob'anském sdru-
!ení Kamínek.

STREETWORK – Terénní sociální práce

T"ikrát t$dn% p)sobí v lokalit% terénní sociální pra-
covník, kter$ kontaktuje klienty v jejich p"irozeném

prost"edí. Cílem streetworku je nabídnout podporu a pomoc v obtí!n$ch
!ivotních situacích i d%tem a mláde!i, kte"í nevyu!ívají nabídku prostor
nízkoprahov$ch klub) Ymkárium a Dixie.

Otevírací doba nízkoprahov$ch slu!eb
14 15 16 17 18 19 20
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Nízkoprahové sociální slu#by YMCA PRAHA, o. s. 
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Návazné aktivity
• Zku&ebna pro za'ínající kapely

Tradi'ní jendorázové akce
• (arod%jnice na Ji!áku (ve spolupráci s M( Praha 11 a Proxima Sociale, o.s.)
• Sportovní odpoledne
• Garden párky I. a II. 
• Balónková oslava dne d%tí
• P"ím%stsk$ d%tsk$ tábor
• Den otev"en$ch dve"í
• Hudební festival (erstv% nat"eno

Statistika za rok 2007
Nízkoprahov$ch slu!eb na Ji!ním M%st% vyu!ilo v roce 2007 celkem 468
d%tí a mláde!e ve v%ku od 6 do 18 let.
Pracovníci klub) a streetworku poskytli klient)m celkem 6190 v$kon).
Klub Dixie byl otev"en celkem 165 dn) a 660 hodin, klub Ymkárium 155
dn) a 756 hodin.

Kvalita sociálních slu!eb
Nízkoprahové kluby Ymkárium a Dixie jsou zaregistrovány u MPSV jako
sociální slu!ba.
Oba kluby také úsp%&n% absolvovaly Hodnocení kvality slu!eb, které pod-
mi*uje 'lenství v (eské asociaci streetwork, oborové organizaci sdru!ující
nízkoprahové sociální slu!by.

Spolupráce s institucemi a organizacemi
Nízkoprahové slu!by úzce spolupracují s dal&ími poskytovateli sociálních
slu!eb v lokalit% (Proxima Sociale, o.s., o.s. Laso a OSVZ Praha 11). Zástupce
nízkoprahov$ch slu!eb YMCA Praha se pravideln% ú'astní setkání posky-
tovatel) sociálních slu!eb na ÚM( Praha 11.
Zástupci obou klub) se ú'astní akcí (eské asociace streetwork, zam%"e-
n$ch p"evá!n% na zv$&ení kvality nízkoprahov$ch slu!eb.

Celkové náklady na realizaci sociálních slu!eb v roce 2007
1 978 000,-

Plány do budoucna
V roce 2007 ud%laly nízkoprahové slu!by dal&í v$razn$ krok k profesiona-
lit%. Abychom mohli udr!et dosa!enou úrove*, plánujeme roz&í"it pra-
covní t$m prost"ednictvím nav$&ení úvazk) i p"ijetí dal&ích pracovník).
Rádi bychom registrovali streetwork, kter$ za'al naplno fungovat teprve
v roce 2007, jako sociální slu!bu.
V neposlední "ad% se chceme více v%novat speciálním projekt)m zam%"e-
n$m na tematickou práci s d%tmi a mláde!í vyu!ívající na&e slu!by. 

Po'et otevíracích dn) a hodin v roce 2007
YMKÁRIUM 756 

DIXIE 660
YMKÁRIUM 155
DIXIE 165
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Mate"ská centra jsou za"ízení, která pru!n% reagují na sou'asné pot"eby mla-
d$ch rodin a místní podmínky. Charakter mate"sk$ch center YMCA Praha 
i nabídku program) spoluvytvá"í sami náv&t%vníci – p"evá!n% matky (otcové)
na mate"ské a rodi'ovské dovolené, jejich d%ti, partne"i, celé rodiny. 

Mate"ské centrum Na Po"í'í

Praha 1, Na Po"í'í 12, 110 00
www.materskacentra.cz/naporici
Kontakt: Jana Jalovcová - vedoucí mate"ského centra
tel.: 724 024 183, jana.jalovcova@atlas.cz

Mate"ské centrum Na Po"í'í vzniklo jako první mate"ské centrum v republice.
Zam%"uje se na matky (rodiny) s mal$mi d%tmi, v roce 2007 se v&ak roz&i"o-
valy i aktivity pro rodiny s d%tmi, které ji! mate"skému centru „odrostly“.

Mate"ské centrum Na Po"í'í má celot$denní provoz.

Poskytované slu!by se dají roz'lenit do skupin:

Pomoc p"i sla,ování profesního a rodinného !ivota
Hlídání d%tí s programem: pond%lí 9h - 13h a ve st"edu od 14h do 17h.
Volná herna: pobyt rodi') s d%tmi - úter$ a! pátek od 9h do 13h

Sportovní aktivity
Cvi'ení pro d%ti s rodi'i: úter$, 'tvrtek od 10h do 11h
Cvi'ení pro !eny: úter$ 11h - 12h, 'tvrtek 9h - 10h

Kreativní dílny
V$tvarná dílna Barvi'ka pro d%ti od 2let: st"eda 9,30h - 10h
V$tvarná dílna Pastelka pro d%ti od 5 do 8let: úter$ 14h - 15h
Rodinná tv)r'í dílna (v$tvarné techniky pro celou rodinu): úter$ 15,30 - 17,30
Hudebn%-dramatick$ krou!ek (rytmizace, dramatizace, v$uka hry na
flétnu, trubku pro d%ti od 3 do 15let): pond%lí a st"eda odpoledne.

Ozdravné pobyty mimo Prahu
2x ro'n% t$denní pobyt na zimních horách
2x ro'n% t$denní pobyt u mo"e
4x víkendová akce

Jednorázové akce
zahradní slavnost, lampionov$ pr)vod k uvítání adventu, karneval, sobota
pro !eny

Mate"ské centrum spolupracuje se Sítí mate"sk$ch center a Education Gal-
lery. Finan'n% centrum v r.2007 podpo"ilo MPSV (R a M%stská 'ást Praha 1.
Zú'astnili jsme se kampan% Táta dneska fr'í, po"ádané Sítí mate"sk$ch center.
Mate"ské centrum Na Po"í'í bylo ocen%no jako Spole'nost p"átelská rodin%. 

V roce 2007 oslavilo Mate"ské centrum Na Po"í'í 15. v$ro'í svého zalo!ení.

Mate"ské centrum Dome'ek YMCA Praha

Modletická 1401, Praha 11 – Ji!ní M%sto
www.mc-domecek.cz
Kontakt: Mgr. Vlasta Hamalová - vedoucí mate"ského centra
tel.: 773 993 985, mcdomecek@seznam.cz

Mate"ské centrum Dome'ek nabízí rodi')m nejmen&ích d%tí (v%t&inou na
rodi'ovské dovolené) volno'asové a vzd%lávací programy. 

Otev"eno je od pond%lí do pátku pravideln% od 9:00 do 12:30 a dvakrát
t$dn% (po a út) i odpoledne. Ka!d$ den mohou rodi'e vyu!ít hernu ma-
te"ského centra a je jim nabízen dopl*kov$ program.

• Pond%lí - vyhrazené besedám na r)zná témata z oblasti vztah), rodiny,
ekologie, v$!ivy, psychologie, rodinné terapie apod.

• Úter$ - setkávání nejen k"es#ansk$ch maminek s mo!ností získávání v%-
domostí tradi'ních hodnot. Odpoledne „Hrátky s angli'tinou pro ne-
jmen&í“.

• St"eda - „Cvi'ení'ko rodi') s d%tmi“ a odpoledne poradna p"irozeného
plánování rodi'ovství

• (tvrtek - vyhrazen pro rodi'e s d%tmi do dvou let.
• Pátek - „Tvo"ivá dílni'ka“ pro rodi'e s d%tmi

Mate!ská centra



Rodi'e s mal$mi d%tmi mohou vyjít ze svého „denního koloto'e,“ z izolace
ve které se rodi' na mate"ské nachází a navázat nová p"átelství. Je jim na-
bídnut prostor pro vzd%lání (pravidelné besedy, konverzace v AJ a NJ). Mají
mo!nost nabídnout i své schopnosti a 'as pro rozvoj aktivit mate"ského
centra. D%ti se u'í v blízkosti nejbli!&í osoby sociálním dovednostem. 

Pr)m%rná náv&t%vnost b%hem roku je 70-80 dosp%l$ch osob t$dn% + 90
d%tí.

V roce 2007 jsme nabídli náv&t%vník)m MC a obyvatel)m Ji!ního M%sta
i na&e tradi'ní jednorázové akce jako je: Masopustní karneval, Zahradní
slavnost ke Dni matek, Balonková oslava Dne d%tí, Narozeninová oslava
mate"ského centra, Mikulá&ská besídka, Váno'ní p"íb%h, Adventní a Veli-
kono'ní v$tvarná dílna. Jarní a Podzimní burza d%tského a t%hotenského
oble'ení. T%chto akcí se zú'astnilo okolo 150 rodin s d%tmi.
B%hem letních prázdnin je provoz mate"ského centra omezen na dvakrát
t$dn% dle 'asov$ch mo!ností aktivních maminek, které se podílejí na
chodu centra. 

Mate"ské centrum Dome'ek se stalo za deset let své existence ostr)vkem
pro rodi'e s d%tmi na Ji!ním M%st%. Sna!íme se nabízet p"íchozím kvalitní
nabídku programu za nekomer'ní ceny, které jsou dostupné pro ka!dého.
Stále se nám da"í nacházet dobrovolníky, kte"í se aktivn% a nezi&tn% podí-
lejí na chodu centra. Rádi bychom jeho slu!by roz&í"ili o nabídku pro ma-
minky s nejmen&ími (lakta'ní poradna, cvi'ení po porodu). V p"ípad%
zájmu bychom rodi')m mohli nabídnout i vzd%lávací program b%hem ro-
di'ovské dovolené. Na&ím krédem je, aby se u nás rodi'e s d%tmi cítili jako
v DOME(KU.

Mate"ské centrum Klubí'ko YMCA Praha

Vl'kova 1067, 189 00 Praha 14 - (ern$ Most
www.praha.ymca.cz
Kontakty: Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí mate"ského centra
tel.: 775 204 208
Ing. Kristína Vavru&ková - zástupkyn% vedoucí
tel.: 608134744, klubickocernymost@seznam.cz

Mate"ské centrum Klubí'ko - místo pro setkávání d%tí a rodi'), hru, pou-
'ení a navázání p"átelství a kontakt). Na&e 'innost je zam%"ena p"edev&ím
na maminky pop". tatínky na rodi'ovské dovolené a p"ed&kolní d%ti. Pro-
gram zahrnuje i aktivity pro &kolní d%ti a celou rodinu.

Herny s programem 9.30 - 12.00 hod
pond%lí, st"eda (zpívání, v$tvarná dílna,tancování), pátek (v$tvarná dílna)
Seminá" pro rodi'e (P"íprava vstupu do zam%stnání) -1x m%sí'n%
Sociáln%-stimula'ní skupina pro d%ti – st"eda 1x m%sí'n%
+koli'ka Pohádka – úter$ 8.00 - 12.00 hod - pro skupinu d%tí bez maminek 
+koli'ka Beránek - 'tvrtek 9.00 - 12.00 hod - s k"es#ansk$m zam%"ením
Cvi'ení pro radost a dobrou náladu- pro dosp%lé pond%lí 19.45 - 21.15 hod 
Pohybov$ krou!ek pro malé d%ti - úter$ 16.30 - 17.30 hod
P%veck$ a tane'ní krou!ek pro v%t&í d%ti - pátek 15.00 - 16.30 hod
Kavárni'ka pro maminky 1x m%sí'n%, Duchovní ve'ery 1x m%sí'n%, sch)zka
t$mu 1x m%sí'n%

Nejd)le!it%j&í jednorázové akce: 
Karneval, Jarní v$let za zví"átky, D%tsk$ den,Táborák heren, Jarní a pod-
zimní burza hra'ek a oble'ení, Tvo"ivé ve'ery pro maminky, Vítání zimy,
Mikulá&ská a váno'ní besídka, ú'ast na trzích M( Praha 14 

Cíle: 
Udr!et nabídku slu!eb pro maminky, d%ti, celou rodinu - mo!nosti herny
s maminkou i programu pro d%ti bez maminek (viz. anketa v rámci ko-
munitního plánování), nabídka p"edná&ek a seminá") pro rodi'e, zv$&ení
kvality a profesionality slu!eb



TENSING Praha 

Prostory v klubu DNA, Modletická 1401, Praha 11 – Ji!ní M%sto
www.praha.tensing.cz, tensing.praha@seznam.cz
Kontakty:
Han'í Fliegerová, tel.: 728135902, selatko@seznam.cz
Magdalena Rounová, tel.: 723765875, hydrantik@centrum.cz

TenSing Praha je volno'asové, hudebn% – sociální amatérské uskupení mla-
d$ch lidí od 13 do 19, m.j. z oblasti Ji!ního M%sta. Mladí lidé se zde mohou
realizovat v oblastech hudby, divadla, tance a zp%vu. Umo!*ujeme jim
kreativn% trávit voln$ 'as. Aktivita je zalo!ena na principu „mladí pro
mladé“ – co! znamená, !e s postupn$m osvojováním zku&eností a zodpo-
v%dnosti se z mlad$ch 'len) stávají dobrovolní vedoucí. TenSing Praha plní
funkci nízkoprahové aktivity a je tedy otev"en v&em t%m, kte"í hledají mo!-
nost smysluplného vyu!ití volného 'asu. 

Aktivita probíhá ka!d$ 'tvrtek v klubu DNA od 17 do 19 hodin. Sou'ástí
na&ich setkávání je hudební, sociální i duchovní 'innost, kterou realizu-
jeme v podob% rozezpívání, sborového nácviku písní, hraní na nástroje
a zamy&lení. Krom% toho si 'lenové aktivity mohou vybrat workshop, ne-
boli dílnu (drama, tanec, kapela), které se uskute'*ují mimo TenSingové
zkou&ky. V$sledky na&í práce prezentujeme n%kolikrát ro'n% na ve"ejn$ch
i &kolních koncertech.

TenSing Praha má v sou'asnosti kolem 25 'len) a neustále roz&i"uje své
"ady. TenSing se ka!doro'n% ú'astní pra!sk$ch akcí, jako jsou nap". Bam-
biriáda, Dny Prahy 11, Den d%tí apod. Dále celorepublikov$ch akcí jako je
'eskoslovensk$ TenSingov$ festival nebo TSCZ (letní TenSingové soust"e-
d%ní). Krom toho se také podílí na mezinárodní spolupráci s n%meck$m,
norsk$m a slovensk$m TenSingem. Mezi dal&í d)le!ité akce pat"í víken-
dová soust"ed%ní, váno'ní Gospel Night a tradi'ná záv%re'n$ koncert pro
rodi'e a p"íznivce TenSingu.

T$m vedoucích i 'lenové jsou spokojeni se sou'asn$m stavem aktivity, i p"e-
sto se plánují dále rozvíjet, vzd%lávat, roz&i"ovat své "ady a tímto i nadále
d%lat radost jak sob%, tak i druh$m.

Klub DNA

Modletická 1401, Praha 11 – Ji!ní M%sto
www.klubdna.ymca.cz
Kontakt: 
Jan Kubrycht – vedoucí klubu, tel.: 60552773, klubdna@ymca.cz

Klub DNA je ur'en p"edev&ím mláde!i a mlad$m dosp%l$m ve v%ku 18 – 30
let, má b$t v&ak místem pro v&echny, bez rozdílu v%ku. Cílem je nabízet
kulturní, oddechové a vzd%lávací programy v lokalit%, kde je nabídka po-
dobn$ch slu!eb velmi nízká. Klub zárove* funguje jako kavárna.

Klub DNA je projekt, kter$ YMCA Praha p"evzala od roku 2007 po ob-
'anském sdru!ení Kamínek (p)vodní název Klub Na Dn%). V r. 2007 jsme
zajistili nejen pokra'ování tohoto projektu, ale sna!ili jsme se získat zájem
o tento klub p"edev&ím z "ad místní mláde!e.

V roce 2007 bylo v klubu DNA uskute'n%no 60 jednorázov$ch akcí. Pro
mladé lidi byly nejvíce atraktivní koncerty kapel (Prague Ska conspiracy,
Cocoon, El Greco , Ora Et Labora, Kaar, Mr. Pig, Kovo d"evo fest, Ryby, Kon-
cert kapel z Ymkaria, koncerty Tensingu, DJ Vrata), z dal&ích kulturních
program) byl zájem o v$stavy (Plastiky) a divadlo (Svatá rodina).

Vyu!ití prostor a slu!eb klubu DNA umo!nilo provázat a zajistit akce
v%t&ího rozsahu v&ech slo!ek, které mají svou 'innost v komplexu budovy
Modletická (akce (arod%jnice na Ji!áku, Zahradní slavnost, Balonková
oslava, divadlo p"i Drakiád%),
spole'né programy nízkopra-
hov$ch klub) Dixie a Ymká-
rium (cyklus promítání -
Festival rozmanitosti, p"e-
hlídka za'ínajících kapel,
které zkou&í v Ymkáriu – (er-
stv% nat"eno). Umo!nil i spo-
lupráci s jin$mi
organizacemi - po"ádání se-
miná") (eské asociace
streetwork a Centra pro ro-
dinu.

Volno$asové aktivity, svépomocné skupiny



Víra a sv%tlo – Spole'enství Svatojánské Mu&ky

Místo setkávání: fara (CE v Praze - St"e&ovicích 
viraasvetlo.evangnet.cz
Kontakty:
Tereza Klímová – koordinátorka, tel.: 606 305 414 
Pavlína Havlová – vedoucí, tel.: 606 623 373 
Marta Zemánková – fará"ka, tel.: 737 922 950 

Pra!ská organizace Víra a Sv%tlo je jedním z program) YMCA Praha,
sou'asn% je sou'ástí mezinárodního hnutí, jeho! zakladatelem je Jean Va-
nier.

Víra a sv%tlo je spole'enství rodin s d%tmi s mentálním a kombinovan$m
posti!ením a jejich p"átel (tedy rodi'), osob se speciálními pot"ebami, sou-
rozenc) a mlad$ch p"átel - asistent))

Cílem tohoto spole'enství je zejména v%t&í provázanost rodin s podobnou
!ivotní situací, jejich sdílení a spolu-bytí zam%"ené na spole'né pro!ívání
a vzájemnou pomoc a podporu v t%!k$ch obdobích; dal&í rovinou jsou
vztahy s p"áteli, v%t&inou mlad$mi lidmi, kte"í se rozhodli v%novat sv)j 'as
a energii rozvoji a kultivaci vztah) i sebe sam$ch uprost"ed takto
zam%"eného spole'enství, jde tedy zárove* o integraci t%chto lidí do spo-
le'nosti. 
Toto spole'enství je otev"eno ka!dému bez rozdílu v%ku, pohlaví,
zam%"ení nebo vyznání. Vítáme ka!dého, kdo k nám mí"í s otev"en$m srd-
cem (a trochou odvahy )

Na&e spole'enství se schází pravideln% 2x m%sí'n%, z toho jedenkrát se
schází koordina'ní t$m, kter$ se zam%"uje na p"ípravu hlavního setkání.
Tato hlavní setkání se konají v!dy ka!dou druhou sobotu v m%síci od 14,00
na evangelické fa"e ve St"e&ovicích. Zde se pravideln% schází p"ibli!n% 20
osob. Na setkáních se pr)b%!n% objevují noví lidé, n%kte"í se ji! s tímto
spole'enstvím setkali p"i svém pobytu v zahrani'í v komunitním bydlení
Archa, je! s Vírou a sv%tlem pojí zam%"ení na osoby s posti!ením a osoba
jejího zakladatele. 

Krom% pravideln$ch setkání po"ádáme 2x do roka víkendové akce (jaro,
podzim) a v lét% t$denní ozdravn$ pobyt, zam%"en$ na budování spo-
le'enství a letní rekreaci. Dále po"ádáme jednou a! 2x do roka spole'n$
v$let (nap". do ZOO, parníkem, do p"írody). Jednou a! 2x za rok po"ádáme
besedu s mlad$mi lidmi (k"es#anská mláde!, studenti k"es#ansk$ch gym-
názií…), která je zam%"ena na získání nov$ch 'len) a osv%tu v této oblasti.

T%mito akcemi má spole'enství &anci dát se poznat i okolnímu sv%tu. V tom
toti! spo'ívá jedna z rovin na&í 'innosti – prolnutí sv%ta „normálního“
a „nenormálního“: rovnocenné spolu!ití osob s poti!ením a bez n%j, které
se nám zdá pro !ivot naprosto klí'ové. 

V roce 2007 se zú'astnili letního pobytu v K"í!licích v Krkono&ích 'lenové
sesterské komunity z Dánska, spole'n% s brn%nsk$mi spole'enstvími
po"ádáme té! v Brn% ples a pou#, p"íp. spole'ná setkání dobrovolník),
koordina'ních t$m) apod. 

Poda"ilo se vybudovat !ivotaschopné spole'enství, kde se rodiny rády se-
tkávají za podpory mlad$ch p"átel, kte"í jsou ochotni pomáhat a v%novat
sv)j voln$ 'as lidem, kte"í té! hledají své místo ve spole'nosti. 

Po'et osob
po'et 'len) 49 Víkendovky 17 + 15
setkání (pr)m%r) 17 ples v Brn% 15
Rekreace 29 Pou# 8 



Jantar

Svépomocná skupina !en po ablaci prsu
Pravidelná setkávání 2. a 4.pond%lí 17:30, v MC Na Po"í'í

Seniorklub

Tradi'ní 3 denní setkání v Masarykov% tábo"e na Sázav%
Pravidelné sch)zky 3.pond%lí v m%síci 15 -18h

Bratrská YMCA
Letní tábor v Chorvatsku, víkendové akce - kola

Tábory, rekreace
V roce 2007 se uskute'nilo v YMCA Praha 17 tábor), rekreací a víkendo-
v$ch akcí, v%t&inu z nich po"ádaly jednotlivé skupiny.

Pro ve"ejnost se uskute'nil:

• Ly!a"sk$ tábor na Studenov%

• Letní tábor pro d%ti na Vl'ici 
v ji!ních (echách u Sta*kovského 
rybníka, s hrou Na divokém západ%

• Letní tábor pro d%ti
– tábor ve stanech tee pee 
u Kosího potoka v západních (echách, 
hra Ztraceni na la Isla de Los Pescadores

• Letní tábor pro -náctileté – Kosí potok, 
téma hry Carrboree – australské sn%ní

Jednorázové akce

V YMCA Praha se uskute'nilo v roce 2007 na 400 jednorázov$ch akcí. V%t-
&inu z nich po"ádaly jednotlivé skupiny. N%které sv$m charakterem posi-
lovaly vytvá"ení spole'enství, jiné byly vzd%lávacího a kulturního
charakteru.

Mezi nev$znamn%j&í akce pat"ilo Setkání dobrovolník), Oslava 15. na-
rozenin Mate"ského centra Na Po"í'í, Zahradní slavnost ke Dni matek,
Bambiriáda, (erod%jnice na Ji!áku, oslava narozenin Dome'ku, Drakiáda,
Cesta sv%tel – lampionov$ pr)vod, koncert (erstve nat"eno, Gospel Night.


