


O YMCA



YMCA je zkratka anglického názvu „Young Men´s  Christian Association“, 
což se překládá jako „Křesťanské sdružení mladých lidí“.

YMCA je rozsáhlá mezinárodní organizace, která sdružuje lidi bez rozdílu věku, po-
hlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických a duševních schopností.

YMCA vznikla v roce 1844 v Anglii, YMCA Praha vznikla v roce 1992.

YMCA Praha je nezisková organizace.

Činností YMCA Praha jsou především aktivity pro děti, mládež a rodinu. YMCA Praha 
organizuje volnočasové, kulturní, sportovní aktivity a poskytuje sociální služby.

Posláním YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, 
zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické naplňování křesťanských prin-
cipů vidíme jako jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a při-
spívat k plnohodnotnému životu.



O YMCA



YMCA Praha funguje dlouhodobě ve stejné struktuře. Pravidelné aktivity probíhají 
na 8 místech v Praze, v Kralupech nad Vltavou a ve Voticích. V roce 2017 jsme pro-
gramově rozšířili a stabilizovali náš nejmladší nízkoprahový klub Sibiř ve Voticích. 
Naše volnočasové aktivity probíhaly po celý rok, k největším změnám došlo v Kra-
lupech nad Vltavou, kde vznikly nové aktivity pro děti i pro dospělé. Prorodinná 
sekce si v roce 2017 připomínala vznik 1. mateřského centra v České republice – to 
vzniklo před 25 lety v Ymce v Praze. V roce 2017 jsme oslavili také výročí založení 
našeho nejmladšího mateřského centra - Domeček oslavil 20 let svého fungování. 
Kmenový pracovní tým se během roku několikrát obměnil. 

Výbor YMCA Praha:
Ing. Jan Vorlíček - předseda
Hana Šormová – 1.místopředsedkyně
Ing. Petra Otřísalová – 2.místopředsedkyně
Bc. Edita Djakoualnová – vedoucí sekretář - ředitelka

Členové výboru:
Mgr. Andrea Gröschlová Ph.D.
Jaromír Jenčík
Bc. Josefina Smolková
Kateřina Šimková
Bc. Jan Vrzáček

YMCA Praha v roce 2017

Kontakt: vybor@praha.ymca.cz
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YMCA Praha v roce 2017 připravila 
aktivity pro více než 7000 lidí

YMCA Praha měla v roce 2017 
celkem 411 členů

V YMCA Praha v roce 2017 pracovalo 
24 zaměstnanců, 77 dobrovolníků 
a množství dalších pracovníků 
na dohody.

Za práci v YMCA děkujeme všem 
pracovníkům, zvláště potom 
dobrovolníkům.

S YMCA Praha spolupracuje:

Česká asociace streetwork 
Komunitní centrum Matky Terezy
Pracovní skupina Župan
Provincie Františkánů 
Sbor ČCE na Žižkově a ve Střešovicích
Síť pro rodinu 

Finančně naši činnost v roce 2017 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
Středočeský kraj
YMCA v České Republice a jejím 
prostřednictvím MŠMT ČR
Městské části Praha 1, Praha 7, Praha 11 
a Praha 14, město Votice
Innogy
ČSOB
Etela o.p.s.
Antonín Škoch



YMCA pro ohroženou 
mládež



Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou kluby zaměřené na děti 
a mládež ve věku od 6 do 26 let. Služby poskytujeme bezplatně, ano-
nymně, ambulantní a terénní formou.
V klubech pomáháme dětem a mladým lidem, aby zdravě a bezpečně 
trávili svůj volný čas. Zvládali školu či zaměstnání. Byli samostatní a 
začleňovali se do společnosti. Věděli o svých právech a povinnostech. 
Neohrožovali sebe ani jiné. Řešili své obtížné životní situace. Pomáhá-
me kolektivům dětí a mladých lidí vytvářet příznivé skupinové prostředí.

Klub Dixie
Ortenovo náměstí 34, 

170 00, Praha 7
737 872 116

dixie@praha.ymca.cz
www.dixie.ymca.cz

Klub Sibiř
Husova 383, 259 01 Votice

775 564 350
sibir@praha.ymca.cz
www.sibir.ymca.cz

Klub Ymkárium
Konstantinova 1479/1, 

149 00, Praha 11
737 629 149

ymkarium@praha.ymca.cz
www.ymkarium.ymca.cz

Všechny tyto kluby jsou registrovanou sociální službou dle zákona o 
sociálních službách 108/2006 Sb.



YMCA pro ohroženou 
mládež



Návazné programy nízkoprahové sekce

Návazné programy realizuje nízkoprahová sekce YMCA Praha. 
Jsou jimi doučování a pobyty pro děti se specifickými potřebami.
Projekty doučování pro děti se specifickými potřebami probíhají ve 
spolupráci s městskou částí Praha 11 a Azylovým domem Otevřené 
srdce. Pobyty pro děti se specifickými potřebami realizujeme ve 
spolupráci městskou částí Praha 7. V návazných programech pracují 
naši pracovníci s klienty spolupracujících organizací. 

Návazné programy nízkoprahové sekce
732 179 042

nzdm@praha.ymca.cz



YMCA pro rodiny



Mateřská a rodinná centra

Mateřská a rodinná centra nabízí volné herny s možností sdílení 
zkušeností, vzdělávací, kulturní a sportovní programy a jednorá-
zové akce pro rodiče a děti. Tato centra se zaměřují převážně na 
rodiny s dětmi od nejútlejšího do mladšího školního věku. Cílem 
center je poskytovat služby, které přispívají rodinám k jejich 
dobré péči o děti.

Mateřské centrum Domeček
U Modré školy 1, 149 00 Praha 11

773 993 985
mcdomecek@praha.ymca.cz
web: www.mc-domecek.cz 

Mateřské centrum Klubíčko
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9

608 917 710
mcklubicko@praha.ymca.cz

www.mcklubicko.cz 

Rodinné centrum YMCA Praha
Haštalská 21, 110 00 Praha 1

774 409 660
rcymca@praha.ymca.cz

www.rodinne-centrum-ymca.cz



YMCA ve volném čase



Tábory
Tábory YMCA jsou prázdninové pobyty v přírodě plné her, ru-
kodělných prací, sportů, vyprávění, zpívání, přátelství. Cílem 
táborů je podporovat spolupráci, kreativitu, schopnost řešit ne-
předvídané a komplikované situace, představovat křesťanství v 
tvořivé a srozumitelné formě. Věříme, že přátelství, nové po-
znatky a zážitky obohatí děti na celý život. Jsou také dobrou a 
příjemnou zkušeností pro jejich vedoucí.

Křesťanský indiánský tábor kmene Šúva
suva.indiani@gmail.com 

www.facebook.com/kmensuva   

Tábor YMCA Praha na Kosím potoce
taborkosak@email.cz
www.kosak.ymca.cz  



YMCA ve volném čase



Ten Sing

Ten Sing je pěvecký sbor doprovázený kapelou a dalšími workshopy 
(tanec, drama, minichoir ad.), který se pravidelně po celý rok schází 
a věnuje se rozvoji jednotlivých členů. Ten Sing je založen na principu 
mladí pro mladé, kdy se vedoucí snaží postupně předávat zodpověd-
nost 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
praha@tensing.cz

www.praha.tensing.cz

Ten Sing Tyjátr
tensing.tyjatr@seznam.cz

www.tyjatr.tensing.cz
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Rodinný tábor na Vlčici

Letní tábor pro rodiny probíhá každo-
ročně v prvním červencovém týdnu. 
Program tábora je volnější, přizpůso-
bený zájmu účastníků (sporty, výtvar-
né tvoření, soutěže, zpívání u ohně, 
deskové hry).

Víra a světlo je celosvětové hnutí 
sdružující rodiny s dětmi s mentál-
ním a kombinovaným postižením a 
jejich přátel. V YMCA Praha funguje 
Společenství svatojánských mušek. 
Společenství se schází pravidelně 2x 
měsíčně, pořádá 2x ročně víkendové 
akce a v létě týdenní ozdravný pobyt, 
zaměřený na budování společenství a 
letní rekreaci.

Víra a světlo

Rodinný tábor na Vlčici
sekretariat@praha.ymca.cz

Společenství svatojánských mušek
kootym@email.cz

www.viraasvetlo.evangnet.cz



YMCA pro komunitu 



YMCA Kralupy nad Vltavou

YMCA Kralupy nad Vltavou je společenstvím lidí, kteří se rozhodli 
dělat něco pro sebe a lidi okolo sebe. V Kralupech nad Vltavou fun-
guje celoročně dramatický kroužek a další volnočasové aktivity pro 
děti. Během roku připravuje skupina dobrovolníků jednorázové akce 
pro veřejnost, které mají za cíl nabídnout obyvatelům města nové 
kulturní a sportovní aktivity a také jim dát možnost zapojit se do 
činnosti a proměňovat své okolí.

YMCA Kralupy nad Vltavou
kralupy.ymca@gmail.com

www.facebook.com/ymcakralupy



Náklady                                               Kč 

Mzdové náklady..................................6414 
Spotřeba materiálu, potraviny, pořízení 
hmotného a nehmotného majetku............1261 
Služby spojené s nájmem, energie, nájem ...973 
Telefony, internet, spoje........................ 101 
Opravy, udržování..................................39 
Cestovné, jízdné..................................140 
Ekonomické a právní služby.....................128 
Ostatní služby (lektorné, propagace, 
vzdělávání).........................................611 
Pojistné..............................................22 
Ostatní náklady.....................................10 
Poskytnuté dary a příspěvky......................39 
Daň z příjmu právnických osob....................0 
Náklady celkem..................................9738
Zisk...................................................20

Hospodaření

Výnosy                                              Kč

Sociální služby prostřednictvím MHMP......3074
MPSV – rodina....................................427
Dotace MŠMT (přes YMCA v ČR)...............686
MHMP – programy OŠKMT, sociální, 
prevence kriminality, rodina................1 630
Středočeský kraj................................200
Městské části Praha 1, 7, 11, 14..............560
Město Votice.....................................160
Ostatní dárci, nestátní organizace, 
nadace............................................172
Členské příspěvky................................ 54
Účastnické poplatky..........................2 178
Ostatní výnosy (nájmy, vlastní 
činnost).......................................... 617
Výnosy celkem................................9 758
Ztráta............................................... 0

Výsledkovka 2017

Hospodářský výsledek 2017 (v tisících Kč) 



Pasiva                                               Kč

Vlastní jmění....................................1 450
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta..........908
Závazky z obchodního styku......................45
Závazky ze závislé činnosti........................ 0
Daň z příjmů právnických osob................... 0
Ostatní pasiva.....................................332

Pasiva celkem.................................2 735
Zisk..................................................20 

Rozvaha 2017

Aktiva                                                 Kč 

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek....137 
Finanční investice...................................0 
Oprávky k hmotnému i nehmotnému 
dlouhodobému majetku........................-137 
Peněžní prostředky.............................2 459 
Pohledávky z obchodního styku.................267 
Pohledávky za zaměstnanci........................0
Ostatní aktiva.......................................29  
Aktiva celkem..................................2 755 
Ztráta................................................. 0



Kontaktní a identifikační údaje

Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
telefon: 224 872 128

e-mail: praha@ymca.cz
web: www.praha.ymca.cz

IČO: 265 29 122
Právní forma: zapsaný spolek

Registrován u Městského soudu v Praze dne 
01.01.2014 pod číslem L11740

Číslo účtu: 94-1018610207/0100, Komerční banka a.s.


