
 
 

 

Tisková zpráva 

V pondělí a úterý 29. a 30. září 2014 se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina sešlo 

více než 100 účastníků mezinárodní konference „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“ 

Konference je jedním z výstupů projektu „DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA 

V OBCI – JAK NA TO?“, který si klade za cíl podporu spolupráce občanů s veřejnou správou 

pomocí dobrovolných podpůrných pracovních skupin v obci/regionu/kraji. 

Projekt je zaměřen zejména na komunitní dobrovolnictví, jako nástroje sociální integrace 

a uplatnění občanů na trhu práce prostřednictvím partnerství občanské, veřejné a komerční sféry na 

místní i regionální úrovni. 

Projekt realizuje Národní síť Zdravých měst ČR spolu s HESTIA – Národním dobrovolnickým 

centrem a zahraničními partnery C.A.R.D.O., což je zrcadlový partner HESTIA na Slovensku 

a Baltic Region Healthy Cities Association, což je zrcadlový partner Národní sítě Zdravých měst 

ČR zastřešující síťové asociace Zdravých měst ve Finsku. 

Dalšími výstupy projektu jsou: 

- dokumentární film o formách dobrovolnictví a spolupráce občanů a veřejné správy v Opavě, 

Vsetíně a Ústí nad Labem; 

- publikace příkladů dobré praxe, které se v průběhu projektu podařilo realizovat; 

- publikace „Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?“, představující metodické postupy 

vytváření komunitních sítí i konkrétní příklady této spolupráce realizované v pěti městech – 

Soběslav, Prachatice, Ústí nad Labem, Vsetín, Opava a v Kraji Vysočina; 

- závěrečná konference projektu, která se koná 25. listopadu 2014 v Praze. 

Děkujeme za záštitu konference poskytnutou primátorem statutárního města Jihlavy Ing. 

Jaroslavem Vymazalem a radním Kraje Vysočina Mgr. at Bc. Petrem Krčálem.  

Děkujeme za dobrou spolupráci na přípravě konference Kraji Vysočina, Koordinačnímu uskupení 

NNO Vysočina a všem dalším, kteří konferenci podpořili. 

Vše a řadu dalších témat k této problematice najdete na: 

www.ZdravaMesta.cz, www.hest.cz, www.dobrovolník.cz  

 

PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce HESTIA 

V Jihlavě 29. září 2014 

 

 

 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného 

finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://www.zdravamesta.cz/
http://www.hest.cz/
http://www.dobrovolník.cz/

