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YMCA je z anglického „Young Men’s Christian Association”,  
což se překládá jako „Křesťanské sdružení mladých lidí”

YMCA je rozsáhlá mezinárodni organizace, která sdružuje lidi 
bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání...

YMCA pracuje ve 124 zemích světa, jsou sdruženy v Evropské 
(EAY) a Světové (WAY) alianci YMCA.

YMCA vznikla v r. 1844 v Anglii, v naší zemi pracuje od r. 1921. 
Po nuceném přerušení v r. 1951 byla její činnost znovu obno-
vena v r. 1990.

YMCA Praha je nezisková organizace , která má samostatnou 
právní subjektivitu a je kolektivním členem YMCA v České 
republice.

YMCA Praha měla v roce 2013 242 běžných členů. Členství 
však není podmínkou účasti na programech YMCA Praha. 

Posláním YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, tole-
ranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. 
Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako jeden 
ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a přispívat 
k plnohodnotnému životu.

Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočaso-
vé programy pro děti, mládež i celé rodiny. 
Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, nejsou jen 
nabídkou, ale současně umožňují zapojení a aktivitu účastní-
ků. Je při nich kladen důraz na společenství, začleňování všech 
sociálních skupin i lidí (dětí) se zdravotními a jinými specifický-
mi problémy.

Služby a programy YMCA Praha vedlo a zajišťovalo  
11 zaměstnanců, 29 pracovníků na dohody  
a 73 dobrovolníků. 

Poslání YMCA po celém světě vychází z těchto principů:

1.  Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny

2.  Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky  
a porozumění

3.  V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čest-
nost, opravdovost a tvořivost

4.  Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které doku-
mentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti

5.  Pracovat pro rozvoj celého člověka (Kampalské principy 
přijaty v Ugandě v r. 1973)

Výbor YMCA Praha v roce 2013:

Ing. Jan Vorlíček – předseda
Mgr. Pavel Hlaváč – místopředseda
Mgr. Pavlína Havlová – hospodář
Mgr. Jana Horáková – Plessingerová, Bc. Renata Hromková, 
Mirek Jenčík, Edita Djakoualnová, Mgr. Vojtěch Žárský,  
Mgr. Andrea Groschlová, Ph D. 
Hana Šormová – programový sekretář – ředitelka  
YMCA Praha.

Sekretariát YMCA Praha o.s.
www.praha.ymca.cz 
Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1
Kontakt: Hana Šormová – programový sekretář  
– ředitelka YMCA Praha
tel/fax: 224 872 128, 602 834 923, praha@ymca.cz

YMCA – prostor pro Tebe

YMCA Praha o. s.



•  Velkou událostí roku byl festival YMCA Europe  
v Praze, na kterém se podíleli i naši dobrovolníci  
– přímo na Výstavišti i při organizování aktivit v rámci 
„City Day“. 

•  V 2013 se uskutečnilo na 387 jednorázových akcí, 
většinu z nich pořádaly jednotlivé aktivity. Všichni 
společně se podíleli na Drakiádě a expozici na  
Bambiriádě. 

Události a novinky roku 2013:

•  Proběhla rekonstrukce a stěhování klubu Ymkárium na 
Jižním Městě do větších prostor. K tomu došlo  
díky velké pomoci pracovníků i dobrovolníků.

•  Na Kosím potoce jsme rozšířili tábory o další turnus  
– křesťanský indiánský tábor kmene Šúva.

•  V Kralupech nad Vltavou začala pracovat nová  
ymkařská skupina, která bude zatím součástí  
YMCA Praha. 



VÝSLEDOVKA 2013    
Náklady Kč Výnosy Kč
Mzdové náklady 4 089 Dotace MŠMT (přes YMCA v ČR) 130
Spotřeba materiálu, potraviny, DHIM, DNIM 438 Magistrát – OŠKMT, sociální, prevence kriminality, rodina 564
Služby spojené s nájmem, energie, nájem 981 MPSV – sociální 2 080
Telefony, internet, spoje 94 MPSV – rodina 408
Opravy, udržování 67 Městské části Praha 1, 7, 11, 14 363
Cestovné, jízdné 170 Úřad vlády 100
Ekonomické a právní služby 110 Dar YMCA v ČR - vnitřní grant 265
Ostatní služby (např. lektoři, propagace, vzdělávání) 351 Magistrát přes MČ Praha 11 a 7 336
Pojistné 25 Ostatní dárci, nestátní organizace, nadace 163
Ostatní náklady 10 Členské příspěvky 16
Poskytnuté dary a příspěvky 15 Účastnické poplatky 1 691
Daň z příjmu právnických osob 0 Ostatní výnosy (nájmy, vl. činnost) 236
Náklady celkem 6 352 Výnosy celkem 6 352
Zisk 0 Ztráta 0

ROZVAHA 2013
Aktiva Kč Pasiva Kč
Hmotný a nehmotný Investiční majetek 549 Vlastní jmění 508
Finanční investice  0 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 644
Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -549 Závazky z obchodního styku -5 
Peněžní prostředky 1 066 Závazky ze závislé činnosti 4
Pohledávky z obchodního styku 462 Daň z příjmů právnických osob  
Pohledávky za zaměstnanci  0 Ostatní pasiva 395 
Ostatní aktiva 19   
Aktiva celkem 1 546 Pasiva celkem 1 546
Ztráta 0 Zisk 0

Hospodářský výsledek 2013 (v tisísích)

Za finanční pomoc děkujeme:

•  YMCA v České Republice a jejím prostřednictvím 
MŠMT ČR.

•  Městské části Praha 1, Praha 7, Praha 11 a Praha 14.
•  Magistrátu hl. m. Prahy, MPSV, Úřadu vlády ČR, RWE 

Transgas, a.s., Baráčnické rychtě, LMC s.r.o, učilišti 
Zelený pruh, IKEA Česká republika a ostatním dárcům.



Streetwork
Mateřské centrum Domeček

Tensing – Tyjátr
Rodinné centrum YMCA

Tensing
Praha

Ymkárium

Dixie
Streetwork

Víra
a světlo

Mateřské centrum
Klubíčko

Počet hodin pravidelné činnosti za r.2013 
(herny, kluby, kroužky, schůzky aj. - celkem 6 824)

Akce YMCA Praha navštívilo  7966 účastníků
(součet - jeden účastník i vícekrát) 

celkem se uskutečnilo 387 akcí

Tábory a výjezdy - počet osobodnů 
(počet účastníků  482 x počet dnů 140)



www.nzdm.ymca.cz 
Ortenovo nám. 34, 170 00 Praha 7 – Holešovice
kontaktní osoba: Bc. Václav Vopat – vedoucí nízkoprahové sekce 
tel: 283 870 158, 732 179 042, nzdm@ymca.cz

Nízkoprahové programy 
poskytují služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze. 
Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného 
času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do 
společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme 
řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému 
chování. 

Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita.

Služby jsou registrované podle zákona 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách

Nízkoprahová sekce děkuje:

Za finanční podporu MPSV, MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy, 
Městským částem Praha 7 a Praha 11. 

Za další podporu všem dobrovolníkům a podporovatelům. 
Zvláště Sociálnímu odboru Prahy 7 a Prahy 11, Baráčnické 
rychtě, učilišti Zelený Pruh a všem, kdo se podíleli na rekon-
strukci nového Ymkária. Všem, kdo jakkoli podpořili činnost 
našich zařízení.

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Dixie 

www.dixie.ymca.cz, Ortenovo náměstí 37, Praha 7,
Mgr. Jiří Horák – vedoucí klubu dixie@ymca.cz

220 pracovních dní klub pomáhal 126 dětem.

Dále uspořádáno 
• 193 jednorázových akcí z toho 2 velké pro děti a veřejnost
• 3 vícedenní pobyty
• Programy osobnostního rozvoje.

Nízkoprahový klub Ymkárium 

www.ymkarium.ymca.cz, Křejpského 1531, Praha 11
Mgr. Dagmar Strnadová – vedoucí klubu, ymkarium@ymca.cz

161 dní klub pomáhal 112 dětem

Dále uspořádáno 
• 42 jednorázových akcí z toho 2 velké pro děti a veřejnost
• 1 vícedenní pobyt
•  Pravidelné výtvarné dílny

Klub se v roce 2013 přestěhoval do nových větších prostor, 
které byly zrekonstruovány za velké pomoci zaměstnanců  
a dobrovolníků.

Streetwork YMCA Praha 

www.streetwork.ymca.cz, Praha 7 a Praha 11, Jakub Roun

Streetwork pomáhal 135 dní 54 dětem
Streetwork pomáhal dále zajišťovat akce obou klubů. 
Streetwork též získal nové prostory, ve kterých má nyní své 
zázemí. 

Návazné programy

Doučování pro děti se specifickými potřebami

Doučování probíhá v klubech a v Azylovém domě pro matky  
s dětmi.
Mimo kluby bylo odučeno 260 hodin pro 19 dětí.

Preventivní programy osobnostního a sociálního rozvoje na 
školách

9 setkání pro studenty Rakouského gymnázia.

Tábory pro děti se specifickými potřebami v péči OSPOD

2 týdenní pobyty pro Prahu 7 – celkem 26 dětí

Další aktivity

Koncert pro YMCA v Baráčnické rychtě.

Nízkoprahové a návazné programy YMCA Praha, o.s.





Mateřská a rodinná centra nabízí přátelský a inspirativní pro-
stor i odborné služby pro rodiny s dětmi.

V roce 2013 se jednalo o tyto programy:

•  Otevřené herny s programem i bez programu
•  Odborné programy (přednášky, kurzy , semináře, poraden-

ství, konzultace)
•  Pohybové, hudební a výtvarné aktivity pro děti, dospělé  

i pro děti s rodiči 
•  Jazykové kurzy pro děti i pro dospělé
•  Školičky – Sovička, Šikulka, Montessori pracovny, hlídání, 

příměstské táboříčky
•  Komunitní programy, multikulturní kluby, burzy oblečení, 

společné rekreace, jednorázové akce

Mateřská a rodinná centra děkují

Za pomoc MČ Praha 14 a RWE Transgas, a.s., IKEA Česká 
republika, s.r.o., Eko-kom, a.s.

Za finanční či věcnou podporu MPSV, Městské části Praha 11 
a firmě EGMONT. Za dobrou spolupráci Komunitnímu centru 
Matky Terezy.

Našim dobrovolníkům za práci, kterou pro nás zdarma dělají, 
za podporu Městských částí, MPSV a MŠMT.
 
Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha
www.mcklubicko.cz
klubicko.ymca@seznam.cz
www.facebook.com/mcklubickoymca 
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most
Kontakt: Mgr. Lucie Pernicová - vedoucí - koordinátorka ma-
teřského centra 

Otevřeno celoročně, 5 dní v týdnu, v době letních prázdnin  
1 den v týdnu. 
Programy MC Klubíčko navštívilo 768 klientů, většina opakovaně

Dále uspořádáno
•  5 velkých akcí pro veřejnost (Hrátky s přírodou – Den země, 

Pohádkový les, burza ..)
•  2 rekreace v Itálii, Krkonoše

•  Pravidelné semináře

Klubíčko spolupracovalo s MČ Praha 14 na komunitním pláno-
vání, vánočních trzích a dalších akcích. Úspěšně pokračovala 
spolupráce s Gymnáziem Špitálská, Praha 9 – pomoc studentů 
na programech Klubíčka.

Mateřské centrum Domeček YMCA Praha
www.mc-domecek.cz
mcdomecek@seznam.cz 
Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, 14900 
Praha 11.
Kontakt: Ing. Andrea Pešlová – vedoucí – koordinátora mateř-
ského centra

Provoz celoročně 5 dnů v týdnu, o prázdninách 2-3 dny v týdnu.
Programy a akce MC Domeček navštívilo 1115 klientů, většina 
z nich opakovaně (6 706 návštěv).

Dále uspořádáno
•  6 velkých akcí pro veřejnost (Květinová slavnost ke Dni ma-

tek, Den dětí, karneval, jarmark..)
•  Pravidelné besedy, filmové večery

Rodinné centrum YMCA
www.rodinne-centrum-ymca.cz  
www.facebook.cz/rodinne.ymca  
ymca.hastalska@gmail.com
Haštalská 21, 110 00 Praha 1
Kontakt: Mgr. Pavlína Havlová - vedoucí - koordinátorka rodin-
ného centra

Rodinné centrum bylo otevřeno 5 dnů v týdnu, 11 měsíců  
v roce.
Programy centra navštívilo 986 klientů, část z nich opakovaně.

Dále uspořádáno
•  5 větších akcí pro veřejnost (Cesta světel, Dobrodílny, miku-

lášská a další)
•  V létě probíhaly příměstské táboříčky. 

V létě 2013 probíhala v centru sanace zdí v herně a v keramic-
ké dílně.

Mateřská a rodinná centra



„Domeček mi dává možnost žít aktivně na rodičov-
ské dovolené a plnohodnotně trávit čas s ostatními 
rodiči. Je to prostor, kde si můžu popovídat o všem, 
co mě trápí, s lidmi, které to zajímá, protože mají 
podobné problémy jako já. A navíc můj syn to tam 
miluje.“  

Lenka, maminka na rodičovské dovolené

„Do rodinného centra YMCA jsem se dostala díky 
svému synovi, který zde začal navštěvovat Sovičku, 
a já hned začala pracovat jako dobrovolník a vést 
otevřenou hernu. Po roce jsem nastoupila jako 
lektorka Sovičky a nyní zde pracuji i jako zástupkyně 
koordinátorky. Nejen, že mě tato práce neuvěřitelně 
naplňuje, ale YMCA celá se mi stala zázemím  
a rodinou. Denně se tu setkávám s velmi zajímavý-
mi lidmi a snažím se svým přínosem Ymce vracet 
to, co mi dává. Ve svých 30ti letech jsem tu doslova 
našla sama sebe a všem bych přála to samé.“  

Linda, lektorka Sovičky 



Ten Sing 
Ten Sing je hudebně sociální aktivita pro mladé ve věku  
13 – 19 let.
Ten Sing je pěvecký sbor doprovázený kapelou a dalšími 
workshopy. Poskytuje prostor pro seberealizaci, je založen 
na principu mladí pro mladé, kdy se vedoucí snaží postupně 
předávat zodpovědnost a dovednosti mladším a vychovat  
z nich budoucí vedoucí. 
Základní složkou tensingu jsou tzv. 3K - Kristus, Kreativita  
a Kultura a snaha o jejich rozvoj ve vzájemné rovnováze jak  
v jedinci, tak v celé skupině.

Ten Sing Praha
http://praha.tensing.cz 
Farní klub Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1.
Kontaktní osoba: Marek Djakoualno, praha@tensing.cz

Přes 20 členů, 6 vedoucích
•  Pravidelné zkoušky každý čtvrtek od 17ti hodin
•  Schůzky workshopů - tanec a kapela, drama a minichoir
•  Koncerty: Jarní koncert, závěrečný koncert v Divadle Na Zá-

bradlí, koncert u Trojského koně, školní koncerty, charitativ-
ní akce Armády spásy „Noc venku“, vánoční Gospel Night

•  Cesta do Dánska na YMCA festival Wonderful Days
•  Účast na celorepublikovém táboře TSCZ, na festivale ČSTS 

2014 v Brně, na YMCA Europe Festival

Ten Sing TYJÁTR 

http://www.tyjatr.tensing.cz 
Farní sbor ČCE, Čajkovského 10, Praha 3, 130 00
Kontaktní osoba: Janek Makarius, tensing.tyjatr@seznam.cz

8 členů, 3 vedoucí
•  Pravidelné zkoušky v pondělí od 17,30
•  Koncerty: škola Modrý klíč, Sborové dny ČCE na Žižkově, 

U Trojského koně, Gospel night 
•  2 víkendová soustředění

Víra a Světlo – Svatojánské mušky
http://viraasvetlo.evangnet.cz/spolecenstvi/musky.htm
Místo setkávání: Fara ČCE, Nám. Před bateriemi 22, 16200 
Praha 6
Kontaktní osoby: Pavel a Irena Kovaříkovi,  
kovarikovair@seznam.cz, kootym@email.cz

Ekumenické společenství tvořené lidmi s mentálním postiže-
ním, jejich rodinami a dalšími kamarády.

Uspořádáno
•  Pravidelná setkáních 1x měsíčně (cca 20osob) 
•  Jarní víkendovka 
•  Letní rekreace v Chotěboři (40 osob).

Fotbal
Kontakt: Prokop Siwek, prokop.siwek@seznam.cz
Stabilní a přece otevřená skupina (věk kolem 30 let) se scháze-
la na fotbálek každý pátek. 

Seniorklub
Pamětníci YMCA se schází 1x měsíčně v sekretariátu Na Poříčí. 
Vánoční setkání bylo tradičně rozšířeno o hosty z Výboru  
a ústředí YMCA. 

YMCA Kralupy
http://ymcakralupy.wordpress.com
kralupy.ymca@gmail.com
Kontaktní osoba: Jan Vrzáček

Uspořádáno 
•  Doučování dětí ze znevýhodněného prostředí (4 děti)
•  1. otevřený turnaj v severské hře KUBBu v rámci Dnů Kralup
•  Cesta světel s lampiony 
•  2 přednášky ve spolupráci s Městským muzeem  

v Kralupech: Cyril a Metoděj, Bible kralická 

Volnočasové aktivity, svépomocné skupiny



„V Ymce jsem od svých 3 let. Díky ní jsem dostal 
možnost vyzkoušet si jak roli někoho, kdo péči 
vyžaduje, tak někoho, kdo ji poskytuje“.   

Janek, člen rady TenSing, Tyjátr

„Ve společenství se stírají věkové rozdíly, malé děti 
„normálně“pomáhají „dospělákům“ s postižením, 
kteří jejich pomoc s radostí přijímají a společně se 
těší na „nenormální“ zážitky.“  

Irena K., dobrovolník Víra a Světlo



Tábory
Kromě táborů a rekreací, které pořádají jednotlivá střediska 
proběhl v roce 2013:

Lyžařský tábor ve Strážném  

pro děti ze ZŠ sv. Voršily – 62 účastníků

Hlavní vedoucí Mgr. Barbora Masopustová 

Letní tábor na Vlčici
rodinný tábor – 37 účastníků

Hlavní vedoucí: Ing Jan Vorlíček, jan.vorlicek@volny.cz 

Tábory na Kosím potoce

Kosák 
celkem 67 účastníků 

Tábor pro děti ve věku 6 – 12 let (hra Multidruhové klání 
světů), pro teenagery 19 – 18 zážitkový tábor. 

Hlavní vedoucí:  
Mgr. Jana Žárská, zarskych@email.cz, www.kosipotok.cz 

Tábor Šúva
křesťanský indiánský tábor pro děti do 18ti let, 39 účastníků

Hlavní vedoucí: Michael Polák, suva.indiani@gmail.com, 
suvaindiani.blogspot.cz

„Jak neuvěřitelné! Je to pár let, co jsem řádila  
v balónkovém bazénku mateřského centra a teď 
stojím jako vedoucí v čele skupiny malých Kosáčků 
a pokouším se jim ukázat, že tábor je něco, na co 
se vzpomíná s úsměvem. Chtěla bych, aby YMCA 
dala každému to, co dala mně“

  Bára, vedoucí tábora


