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10:00 – 10:30 
Společenský sál - slavnostní zahájení konference 
Moderuje: Honza Dolínek, Adato Paradigma, Praha 
MUDr. Eva Nováková, Klub UNESCO Krom ěříž 
Mgr. Vratislav Snídal, M ěsto Krom ěříž 
Michal Čančík, B. Th., HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, Pr aha 
 

10:30 – 12:30 
Dobrovolnictví a mezigenera ční vztahy v Prachaticích 
Hana Rabenhauptová, Město Prachatice 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS., KreBul, Prachatice 
Prachatice město přátelské seniorům vytváří prostor pro aktivní stárnutí. Mezigenerační vztahy, 
kontakty lze podporovat prostřednictvím právě dobrovolnictví. Dobrovolnictví v Prachaticích má pevné 
základy. O dobrovolníky je dobře postaráno i díky Dobrovolnickému centru Prachatice. Dobrovolnictví 
je poskytováno jednotlivci, kolektivy, dlouhodobě i jednorázově, finančně, materiálně i osobně. Je 
přijímáno jednotlivci, skupinami, organizacemi, představíme jeho podobu na konkrétních příkladech. 
Pěvecké vystoupení - Marie Šímová, Jarmila Šímová, Prachatice 
 

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice 
Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 
Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb prostřednictvím dobrovolnictví 
a nastavení příznivého prostředí pro rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení 
dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných 
dobrovolnických činnosti a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně. 
 

5x9 ≠45 aneb jak program 3G - t ři generace pomáhá a spojuje 
Mgr. Radka Šimková Koutová, HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, Praha 
Program 3G - tři generace je dobrovolnický program v ČR, který propojuje osoby starší 50 let a rodiny 
s dětmi, ty z nich, kdo nemají možnost mezigeneračního soužití a touží po ní. 
 

Senio ři senior ům 
Bc. Magdalena Zronková, ICOS, Český Krumlov 
Představení činnosti Informačního centra pro seniory, které funguje pod českokrumlovským 
Dobrovolnickým centrem od roku 2010. Jedná se o unikátní dobrovolnický program, jehož chod 
zajišťují dobrovolníci z řad aktivních seniorů a seniorek. Dobrovolníci připravují pravidelné 
volnočasové aktivity pro své vrstevníky a nabízejí vyhledávání informací z různých oblastí 
(zdravotnictví, sociální oblast, atd.). Jedná se většinou o osoby, které nyní v důchodovém věku 
využívají svých profesních dovedností a předávají je dál. 

12:30 – 14:00 – Polední p řestávka 
 

14:00 – 16.30 
I. sekce – Spole čenský sál 
Moderuje: Honza Dolínek, Adato Paradigma, Praha 
 

Dobrovolnictví senior ů z pohledu teorie ekonomické hodnoty dobrovolnictví  
Ing. Jakub Dostál, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 
V posledních letech nabývá na významu koncept známý jako ekonomická hodnota dobrovolnictví, kdy 
je každá dobrovolnická hodina oceněna určitou náhradní mzdou, kterou pobírají placení pracovníci při 
obdobných činnostech. Obsahem příspěvku jsou tři teze, které z tohoto konceptu vychází a které se 
vztahují, byť ne zcela výhradně, k dobrovolnictví seniorů. Tyto teze mají jak teoretický, tak především 
praktický rozměr, promítající se např. do financování dobrovolnických programů nebo do motivace 
obyvatel k dobrovolnictví. 
 

Udělat n ěco pro druhé m ůže člov ěk v každém v ěku… 
Bc. Vlasta Faiferlíková, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Plzeň 
Co ale může být pro mladého člověka jednoduché – tedy najít prostor, kde nabídnout pomoc, stává 
se často limitujícím problémem pro seniora. Co potřebuje starší člověk k tomu, aby našel sebedůvěru 
a nabídl svoje vzdělání, zkušenosti, energii, sílu a laskavost ke společnému prospěchu lidí ve své 
komunitě? Zkušenosti z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. se zapojováním 
seniorů do dobrovolnické služby, s využitím principů sousedské výpomoci ke zkvalitnění života ve 
stáří a sdílení možností dalších aktivit napříč generacemi. 
 

Mezigenera ční dobrovolnictví na Vyso čině 
Iveta Krčálová, Dis., FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod 
Příspěvek se věnuje mezigeneračnímu dobrovolnictví v Kraji Vysočina, které v rámci činnosti svých 
dobrovolnických center koordinuje FOKUS Vysočina, z. ú. V úvodu jsou posluchačům stručně 
představeny činnost, místní příslušnost a statistické výstupy dobrovolnických center. Následně 
se zaměříme na projekt „Vyfoť mi vzpomínky“, který jsme realizovali v roce 2015 v Hlinsku a který byl 
zaměřen na dobrovolnictví studentů směrem k seniorům. Na závěr představíme tři příklady dobré 
praxe na téma „senioři seniorům“. 
 

Aktivní p řístup k životu i k práci 
Mgr. Martina Miškelová, Mgr. Michaela Kostelníková, Age Management, Brno 
Příspěvek představí koncept age managementu a jeho návaznost na úspěšné zvládnutí před-
seniorského období a seniorského věku. V rámci projektu financovaného z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální 
úrovni“ a v návaznosti na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 
2017 vznikla analýza o dobrovolnictví a zapojení osob 50plus do dobrovolnických aktivit v ČR.  
 

Prezentace webového portálu Dobrovolnik.cz 
Michal Čančík, B. Th., HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, Praha 
Dobrovolník.cz je největším a nejnavštěvovanější portálem o dobrovolnictví v České republice. 
Spojuje jednotlivce a organizace, kteří hledají dobrovolníky pro své projekty s lidmi, kteří chtějí 
věnovat svůj volný čas aktivitám, které dokáží změnit svět k lepšímu. 21. 9. 2016 jsme spustili zcela 
nový portál Dobrovolník.cz, který je zároveň místem k propojení a nastartování spolupráce 
i k načerpání inspirace a informací ze světa dobrovolnictví. 
 

Dobrovolníci v nemocnicích - setkání generací 
Ing. Ivana Vilikusová, Dobrovolnické centrum ÚVN, Praha 
Jsou mladí, ambiciózní a chtějí dobýt svět. A ve volném čase si chodí povídat se seniory v nemocnici. 
Odpovědí na otázku, co je k tomu motivuje, může být jejich paní učitelka. Seznamte se s novým 
trendem v českém školství, kdy školy cíleně podporují své studenty k dobrovolnictví. Přínosy a úskalí 
práce s dobrovolníky ve věku 15-18 let, kteří se setkávají s pacienty o dvě a více generací staršími. 
 



14:00 – 16.30 
II. sekce – Pravá klubovna 
Moderuje: PhDr. Jiří Tošner, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, Praha 
 

Senio ři jako dobrovolníci v liberecké nemocnici 
Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, Krajská nemocnice, Liberec 
Příspěvek pojednává o aktivním zapojení seniorů do dobrovolnického programu Krajské nemocnice 
Liberec, a. s. V úvodu předkládá statistické údaje týkající se podílu seniorů dobrovolníků na veškerých 
dobrovolnických aktivitách v liberecké nemocnici. Následně se obšírněji věnuje dvěma velice zdařilým 
dobrovolnickým projektům, v nichž působí dobrovolnice seniorky. Jedná se zaprvé o dobrovolnickou 
službu v gastroenterologické ambulanci zaměřenou na pomoc pacientům vyrovnávat se s obavami 
a strachem z nepříjemného vyšetření, a zadruhé o působení dobrovolnice na oddělení hemodialýzy. 
 

Zapojení dobrovolník ů v pastora ční péči ve zdravotnictví a sociálních 
službách: služba senior ů senior ům 
PhDr. Marta Hošťálková, Ph.D., Arcibiskupství olomoucké, FN Olomouc 
Příspěvek seznamuje s poskytováním dobrovolnictví v oblasti pastorační péče ve zdravotnictví 
a pobytových sociálních službách, do kterého se v nemocnicích a domovech pro seniory v Olomouckém 
a Zlínském kraji zapojili senioři. Tito dobrovolníci se ve svém volném čase, pod vedením nemocničních 
kaplanů a na základě pověření daného svou církví podílejí na duchovní péči ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních. Motivace seniorů pro dobrovolnickou službu, možnosti, obtíže a přínos jejich 
působení je prezentována na základě výsledků výzkumného šetření této cílové skupiny. 
 

Dobrovolníci a senio ři v knihovnách 
PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska, Kroměříž 
Činností dobrovolníků se knihovny dlouhodobě zabývají. Byla to také jedna z priorit v Koncepci 
rozvoje knihoven na roky 2011-2015, která byla schválená vládou. Práce s dobrovolníky je rovněž 
navržena do nové koncepce 2016 - 2020, která je připravena k připomínkovému řízení. Kde získat 
informace o možnostech získat dobrovolníky. Konkrétní činnosti práce dobrovolníků v Knihovně 
Kroměřížska. Zapojení seniorů do dobrovolnických aktivit. Aktivity pro seniory a spolupráce se spolky. 
Prezentace konkrétních aktivit. 
 

Představení Komunitního st řediska KONTAKT Liberec a Dobrovolnického 
centra AMIKUS 
Bc. Michael Dufek, Helena Prchlíková, Komunitní středisko KONTAKT, Liberec 
Představení Kontaktu provede pan ředitel organizace, Bc. Michael Dufek, který pohovoří o činnostech 
organizace, která jsou krom jiného zaměřeny na seniorskou veřejnost v Liberci, s ukázkou některých 
realizovaných projektů mezigeneračního propojení. Činnost Dobrovolnického centra AMIKUS 
představí koordinátorka dobrovolnického centra, Helena Prchlíková, která také odprezentuje program 
Dítě a kniha, zaměřený na mezigenerační propojení mezi seniory a dětmi v mateřské škole v Liberci. 
 

Dobrovolnictví a mezigenera ční vztahy 
Mgr. Jitka Adámková, Diakonie ČCE, Středisko Vsetín 
V Domově Harmonie jsou poskytovány sociální služby seniory. Jedním ze základních principů 
poskytování služby je otevřenost zařízení pro veřejnost a spolupráce s místní komunitou. Takové 
„prolínání světů“. Pro domov je již samozřejmostí spolupráce s dobrovolníky, kteří do domova 
přicházejí, ale také senioři z domova se snaží v rámci svých sil přispět sami jako dobrovolníci. 
Zařízení pracuje na realizaci vize 1:1, tzn., že každý uživatel by měl mít „svého dobrovolníka“. 
 

Koordinátor dobrovolník ů jako profese 
PhDr. Jiří Tošner, HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, Praha 
Koordinátor dobrovolníků je od roku 2014 uznanou profesí. Koordinátor dobrovolníků se stal také 
uznaným povoláním v Národní soustavě povolání, kde byl stanoven 7. platový stupeň a 10. platová 
třída. HESTIA se stala autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek této profesní kvalifikace. 
 

16:30 – 17:00 
Společenský sál - Souhrn a záv ěr 
Moderuje: Honza Dolínek, Adato Paradigma, Praha 
MUDr. Eva Nováková, Klub UNESCO Krom ěříž 
Michal Čančík, B. Th., HESTIA, Centrum pro dobrovolnictví, Pra ha 
 
 
 
 

V průběhu konference letáky a postery v p řízemí: 
- Zdravé město Kroměříž; 
- HESTIA, Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Praha; 
- Dobrovolnické centrum, z. s., Ústí nad Labem; 
- Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., Plzeň; 
- Městský úřad Prachatice; 
- KreBul, o. p. s., Prachatice; 
- FOKUS Vysočina, z. ú., Havlíčkův Brod; 
- STŘED, z. ú., Třebíč; 
- Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.; 
- Diakonie ČCE Středisko Vsetín; 
- Adato Paradigma, Praha; 

 
Záštitu nad konferencí p řevzali : 

PhDr. Pavel Moty čka, PhD., místostarosta m ěsta Krom ěříž 
Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy 

Mgr. Michaela Marksová, ministryn ě práce a sociálních v ěcí 
Mgr. Ji ří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné p říležitosti 

a legislativu 
 

Na přípravě konference spolupracují : 
Dobrovolnické centrum Spektrum Krom ěříž, Město Krom ěříž, 

 
 
 

 


