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Závěrečné slovo patronů Evropského roku dobrovolnictví
Hodnotit ERD v této chvíli je ještě asi předčasné. Možná až
ohlédnutí po delší době ukáže ty skutečné a trvalé přínosy. To, co
vnímám jednoznačně jako klad, je příležitost k setkávání lidí, kteří
se dobrovolnictví věnují, sdílení jejich zkušeností a vzájemná
inspirace. Mnoho z nás, kteří jsme byli do tohoto procesu aktivně
zapojeni, jsme si mohli rozšířit obzory a uvědomit si pestrost a
různorodost fenoménu dobrovolnictví. Rozhodně se podařilo
nastartovat

aktivity,

které

budou

v budoucnu

posouvat

dobrovolnictví co do kvantity ale i kvality.
Za

neméně

významné

považuji

šíření

myšlenky

dobrovolnictví mezi širokou veřejnost. O to jsme v rámci ERD také usilovali. Jak moc se to
povedlo, nedokážu posoudit. Ale mé veliké přání je, aby dobrovolníků bylo pořád víc a víc, aby
si každý člověk mohl na vlastní kůži a hlavně ze své vlastní vůle vyzkoušet, co to obnáší a co
dobrovolnictví může přinést nejenom samotnému dobrovolníkovi, ale hlavně té druhé straně,
která pomoc přijímá.
Dobrovolnictví bylo a vždy zůstane záležitostí srdce a svědomí. Je na každém z nás
uvědomit si, že svět bude lepší jen tehdy, když začneme sami od sebe. A dobrovolníci mají ve
svých rukách velikou moc vyjádřenou heslem ERD 2011 „Dobrovolníci mění svět“.
Děkuji všem, kteří se v roce 2011 zapojili do procesu organizace ERD a mnohdy nad
rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase usilovali o to, abychom příležitost,
kterou tento rok nabízel, nepromarnili. A jestli se nám to povedlo, ukáže čas.

Dagmar Hoferková, DC ADRA Ostrava

Shrnout Evropský rok dobrovolnictví na několika málo
řádcích je úkol dost obtížný, neboť se toho událo spoustu - ale
v několika bodech se o to přece pokusím.
Čím ERD 2011 vlastně byl? Osobně jsem tento rok nikdy
nechápal jako milník, který najednou na poli dobrovolnictví
přivodí zásadní zlom, či snad přinese zázraky. Spíš to byla vítaná
příležitost, jak navázat na pozitivní vývoj předchozích let a
upozornit na potenciál a přínosy dobrovolnictví vcelku - jako velmi
široký a různorodý fenomén, který prochází napříč celou
společností.
Z mého pohledu jsme tu příležitost využili dobře – ve všech základních cílech (zvýšení
kvality dobrovolnických aktivit, zvýšení povědomí o hodnotě dobrovolnictví, legislativní
zakotvení, sdílení know-how mezi lidmi a organizacemi apod.) jsme o kus dál než před rokem,
byť každé to téma zůstává zároveň během na delší trať.
Za vůbec největší přínos ERD na české úrovni považuju síťovací efekt – klíčoví aktéři
napříč jednotlivými oblastmi o sobě mají mnohem lepší přehled než před rokem, a byť se celková
koordinace aktivit do budoucna jistě utlumí, existuje funkční síť jednotlivců a institucí, které jsou
schopny se v případě potřeby spojit a spolupracovat na dílčích tématech.
Chtěl bych poděkovat všem kolegům z nevládních organizací i zástupcům státní správy,
kteří se do ERD aktivně zapojili. Cením si toho, že z valné části nešlo jen o formální přístup, ale
opravdový a autentický zájem o téma a chuť posouvat věci dál. Aniž bych chtěl zastírat rezervy
(ty existují vždycky), synergický efekt mezi jednotlivými institucemi a oblastmi zafungoval
pozitivně a dovolím si tvrdit, že ERD v České republice může sloužit jako příklad dobré praxe
široce pojaté koordinace a spolupráce mezi státními institucemi, nevládními organizacemi a
dalšími subjekty při prosazování společensky prospěšných témat či aktivit.
Přeju nám všem, aby dobrovolnický étos a nadšení s rokem 2011 nevyvanuly a dařilo se
nám nadále zapojovat aktivní, motivované a nezištné jedince do smysluplných aktivit a do
struktur občanské společnosti.

Robin Ujfaluši, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

1. Struktura Evropského roku dobrovolnictví

V přípravné fázi během roku 2010 byla vytvořena následující struktura, která fungovala
během celého ERD a částečně bude fungovat i nadále.

Struktura ERD:

Národním koordinátorem ERD byl náměstek ministra Jan Kocourek
1.1 Mezirezortní koordinační výbor (MKV)
Cílem MKV bylo schválení plánu aktivit ERD a dohled nad jejich implementací. MKV
předsedal mu náměstek ministra Jan Kocourek a jeho členové byli zástupci zainteresovaných
ministerstev (MV, MZ, MPSV, MŽP, MK, MZV, Rady vlády pro neziskové organizace,
klíčových organizací pracujících s dobrovolníky (ČRDM, SP DDM, NIDM, Hestia, Středisko

volného času Brno), médií (Český rozhlas, Česká televize) a

sociálních partnerů (Unie

zaměstnaneckých svazů)
MKV poprvé zasedalo 27.4. 2010 a svou činnost ukončilo na zasedání
14.3. 2012, za dobu své činnosti se sešlo celkem 8 krát.

1.2 Průřezové pracovní skupiny
Na základě schválení MKV byly vytvořeny 3 průřezové odborné skupiny – mediální
(propagační, dokumentační), legislativní (pro zlepšování prostředí práce pro dobrovolníky) a
metodická (sdílení know-how, nové podněty, inovace, kvalita ad.)

1.2.1

Mediální skupina

Členy skupiny byli zástupci ministerstev (MŠMT, MV) a neziskových organizací (INEXSDA, Hestia, ČRDM, Pionýr, ADRA, Zelený kruh) a dalších organizací (NIDM, Český rozhlas,
Česká televize, NF Veolia, SVČ Lužánky, ČSTV, LMC, s.r.o., Analytické centrum). Skupina
bude pokračovat ve své činnosti i v roce 2012.

Výstupy mediální skupiny jsou shrnuty v kapitole Propagace.
1.2.2

Legislativní skupina

Skupina soustředila svou činnost především na přípravu novely zákona o dobrovolnické
službě 198/2002Sb. a problematiku získávání víz pro zahraniční dobrovolníky přijíždějící do
Čech.
Skupina se během roku celkově sešla 4 krát a byla tvořena zástupci různých ministerstev
(MŠMT, MV, MŽP, MZV), Radou vlády pro neziskové organizace, neziskovými organizacemi
(ČRDM, INEX-SDA, Déčko Náchod, Charita ČR) a dalšími organizacemi (ČSTV, Asociace
muzeí a galerií ČR, ANNO, Moravské zemské muzeum, Evropský hospodářský a sociální výbor)
a soukromou firmou (Consult Hospital).
Příprava novely zákona o dobrovolnické službě – hlavními výstupy skupiny byla online
konzultace s odbornou veřejností nad stávajícím zákonem(červenec 2011), konzultace návrhu

Tezí s odbornou veřejností (únor 2012). Příprava novely zákona (věcný záměr a paragrafové
znění) bude pokračovat během celého roku 2012.
Problematika získávání víz pro zahraniční dobrovolníky přijíždějící do Čech – v březnu a
prosinci proběhly kulaté stoly věnující se této problematice za účasti zástupců MŠMT, NIDM,
MV, MZV, ČNA, NNO (Slezská Diakonie, Bunkr, INEX-SDA, AFS) – výstupem kulatých stolů
bylo seznámení aktérů a získání většího porozumění celé vízové procedury a jejích vizí do
budoucna. Jedním z překážek pobytu zahraničních dobrovolníků bylo neuznávání evropské
pojišťovny AXA Ministerstvem vnitra a z toho plynoucí nutnost pořizování si ještě jednoho
pojištění, což se v únoru 2012 změnilo a dobrovolníkům to o krok zjednoduší vízovou proceduru.
Pracovní skupina bude ve své činnosti pokračovat i v roce 2012.

1.2.3

Metodická skupina

Činnost skupiny se soustředila na zařazení profese koordinátora dobrovolníků do katalogu
prací, zakotvení ve vhodném předpisu uznávání dobrovolnické činnosti jako nefinančního plnění
a metodiku ocenění dobrovolnické práce a sběr a sdílení metodik. Skupina se sešla celkem 3 krát,
bohužel se nepodařilo její aktivitu a směřování dobře uchopit a skupina nebude dále ve své
činnosti pokračovat.

1. 3. Tematické skupiny

Ve dnech 3. – 4. prosince 2010 proběhlo přípravné síťovací setkání k Evropskému roku
dobrovolnictví 2011 v Berouně. Cílem setkání bylo shromáždit zástupce organizací, které by se
rády zapojily do aktivit nadcházejícího roku. Setkání napomohlo k definování konkrétních
tematických skupin a k nastavení jejich ročního pracovního plánu.
Z původně navržených 12 tematických skupin se vyvinulo 11, které fungovaly během
celého roku. Každá tematická skupina dostala z projektu finanční podporu 50 000 Kč na realizaci
svých aktivit. Vedoucí jednotlivých pracovních skupin se během roku sešli celkem 9 krát – cílem
setkání bylo vzájemné se informování o aktivitách svých skupin a chystaných aktivitách na
národní úrovni a poté je dále šířit mezi své členské organizace.
Zástupci tematických skupin se též aktivně zapojovali do činnosti všech průřezových

skupin.
1.3.1

Dobrovolnictví s dětmi a mládeží
•

Organizace Bambiriády - proběhla v 17 městech a ve všech krajích republiky
(květen 2011), www.bambiriada.cz

•

Projekt 72 hodin – cílem bylo aktivně zapojit mladé lidi a nechat je „ochutnat“
dobrovolnictví (říjen 2011)

•

Zapojení České rady dětí a mládeže (ČRDM) do činnosti EYV 2011 Alliance
na evropské úrovni, jež připravila Politický program pro dobrovolnictví v
Evropě (P.A.V.E. - ke stažení na www.eyv2011.eu )

•

Řada aktivit členských organizací - např. výstava Junáka v pražském metru,
projekt Pionýra Umačkáni dětmi apod. - o všem informoval server Adam.cz

•

Ekonomická analýza – Financování volnočasových aktivit dětí a mládeže
v ČR v letech 2004 – 2010, ke stažení na:
http://www.crdm.cz/download/dokumenty/Ekonomicka-analyza-CRDM-24-52011.pdf

Do práce skupiny se zapojilo okolo 11 organizací a institucí, její dopad byl však daleko
širší - cca 100 členských organizací a kromě nich mnoho dalších zapojených subjektů.

1.3.2

Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech
•

Ocenění dobrovolníků z církví a náboženských společností

Do práce skupiny se zapojilo okolo 11 organizací.

1.3.3

Dobrovolnictví v kultuře
•

Metodické doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění

•

Konference ´Role dobrovolníků při ochraně nemovitého kulturního dědictví z
pohledu vlastníků´ (květen 2011)

•

VII. Celoprepublikové kolokvium s názvem ´Muzea pro všechny´ (3. - 4. 11.

2011)
•

Seminář IDU Dobrovolníci v divadlech (březen 2011)

•

Publikace

Dobrovolnictví

v kultuře.

Dobrovolnická

činnost

v kulturních

organizacích (Česká kancelář programu Culture, 2011), ke stažení na:
http://www.idu.cz/cs/dobrovolnici-pro-kulturu
•

Spuštěno fórum www.dobrovolnictvivkulture.cz

•

Mediální výstupy k publikaci a k dobrovolnictví v kultuře:
o Fejeton Roberta Müllera Dobrá vůle k poslechu na:
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/analyzy/_zprava/979185
o Rozhovor o publikaci s Magdalenou Müllerovu (editorkou) a Pavlou
Obrovskou (Moravská galerie v Brně) na
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/dobrovolnici-prokulturu--1002533

Do práce skupiny se zapojilo okolo 12 organizací a institucí.
1.3.4

Dobrovolnictví při mimořádných a krizových situacích
•

Konference ´Perspektivy dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových
situacích´ (31. 10. 2011)

•

Letáček Zásady dobrovolnické práce při mimořádných událostech a krizových
situacích - o mimořádných událostech pro lidi, kteří chtějí pomáhat a neví jak
začít

•

Spolupráce s krajskými úřady a v rámci IZS při vytváření tzv. PANELU

•

Články – osudy dobrovolníků a lidí, kterým pomáhají v rámci mimořádných
událostí a krizových stavů

•

Změny v oblasti legislativy


zákoník práce z pohledu uvolňování zaměstnanců – dobrovolníků při
mimořádných

událostech

(§

200

-

§

206)

a

spolupráce

s managementem firem, kde je aktivní firemní dobrovolnictví jako
součást občanské odpovědnosti firem (interní dokumenty)


založení Asociace velitelů JSDH



změny ve finanční podpoře dobrovolných aktivit

Do práce skupiny se zapojilo 14 organizací a institucí.
1.3.5

Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí
•

Putovní výstava ´Dobrovolník pro přírodu´

•

Seminář Dobrovolnictví v životním prostředí (19.1. 2012)

•

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

•

Dobrovolnictví a finanční zdroje ekologických neziskových organizací - analýza

•

Lesy a dobrovolnictví – metodický materiál
- Metodiky a analýzy ke stáhnutí na: http://www.dobrovolnik.cz/oblastidobrovolnictvi/dobrovolnictvi-v-ekologii/vyzkumy-a-analyzy/

•

Prezentace na Ekofilmu v Českých Budějovicích

•

Webové prezentace výstupů výstavy: http://www.ekoporadny.cz/dobrovolne-proprirodu/

Do práce skupiny se zapojilo okolo 12 organizací a institucí.
1.3.6

Dobrovolnictví v sociálních službách
•

Úvodní konference – Dobrovolnictví v sociálních službách (31. 1. 2011)

•

Workshop Dobrovolnictví v sociálních službách (13. -14. 10. 2011)

•

Průzkumné šetření v oblasti dobrovolnictví v sociálních službách

•

Kulatý stůl Dobrovolnictví v sociálně - zdravotních službách – organizováno
společně s tematickou skupinou Dobrovolnictví ve zdravotnictví (2. 11. 2011)

Do práce skupiny bylo zapojeno okolo 16 organizací a institucí.
1.3.7

Dobrovolnictví ve sportu
•

„Týden otevřených dveří sportu“ (17. - 25. září 2011)

•

web www.branasportu.cz

•

Publikace pro dobrovolníky ve sportovních klubech - Moderní sportovní klub – ke
stažení na:
http://www.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf

Do činnosti skupiny bylo zapojeno 7 organizací.

1.3.8

Dobrovolnictví ve zdravotnictví
•

Zmapování aktuální situace a potřeb pro optimální začleňování dobrovolnických
programů ve zdravotnických zřízeních v ČR
-

První

dotazníkový

průzkum

dobrovolnických

programů

ve

zdravotnických zařízeních v ČR
•

Význam dobrovolnictví ve zdravotně - sociální oblasti v ČR
- Šest celodenních diskusí formou kulatých stolů (1. Týmová spolupráce
profesionálů a dobrovolníků – záruka bezpečného dobrovolnického programu,
2. Přínos dobrovolnické služby pro pacienty a klienty se zdravotním postižením,
problematika jejich zapojení jako dobrovolníků, 3. Dobrovolnictví v náročných a
tabuizovaných oblastech zdravotní a sociální péče, 4. Podmínky pro rozvoj
dobrovolnictví v organizacích podílejících se na realizaci dobrovolnického
programu, 5. Zkušenosti s firemním dobrovolnictvím v oblasti zdravotní a sociální
péče, 6. Přínos dobrovolnictví pro jednotlivce, komunitu a společnost)
-

Více

informací

o

výzkumu

a

kulatých

stolech

najdete

na:

http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-vezdravotnictvi/pracovni-skupina-dobrovolnictvi-ve-zdravotnictvi/
•

Projekt „Pražská pětka“ - Zástupci pěti pražských nemocnic, ve kterých
dobrovolníci působí, založili při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví
pracovní skupinu s názvem „Pražská nemocniční pětka“ - patří k ní Fakultní
nemocnice v Motole, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a
Ústřední vojenská nemocnice Praha. Cílem Pražské nemocniční pětky je zejména
aktivní propagace dobrovolnictví ve zdravotnictví.

•

Dobrovolnický happening ve Žlutých lázních (19. 9. 2011)

Do práce skupiny se zapojilo okolo 14 organizací a institucí.

1.3.9

Firemní dobrovolnictví
•

Leták se základními informacemi o firemním dobrovolnictví

•

Zapojení českých firem do evropské soutěže European Employee Volunteering
Award (EEVA)
• Give & Gain Day 2011 - Mezinárodní dobrovolnický den (24. června 2011)

•

Engage 2011 - mezinárodní program firemního dobrovolnictví (23. září 2011)

•

Konference ´Strategické firemní dobrovolnictví´ (3.11. 2011)

•

Manuál ´Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a
činností´

•

Vznik ´Know-how pro lepší svět´ - česká síť firem pro odbornou pro bono pomoc

Do práce skupiny se zapojilo okolo 7 organizací.

1.3.10 Komunitní dobrovolnictví
•

Konference ´Dobrovolníci opora občanské společnosti´ (Kroměříž, květen 2011)

•

Festival Zlínské jaro (květen 2011)

•

Realizace 11 regionálních projektů, zakončených 11 regionálními výstavami

•

Celostátní výstava Dobrovolnictví pro všechny (Praha, březen 2012)

•

Závěrečná konference projektu Dobrovolnictví pro všechny (Ústí nad Labem,
únor 2012)

•

Sborník příběhů o dobrovolnictví v komunitě (populární publikace)

•

Metodika přeshraničního dobrovolnictví (odborná publikace)

•

Studie ´Tři tváře komunitního dobrovolnictví´ (odborná publikace)

•

Standardy dobrovolnických center a programů – studie k další diskuzi a propojení
s návrhem nového dobrovolnického zákona.

Do aktivit skupiny se díky projektu Flagship zapojilo několik desítek organizací z celé ČR i ze
zahraničí.

1.3.11 Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce
•

Kulaté stoly k problematice udělování víz pro zahraniční dobrovolníky
přijíždějící do Česka

•

Minigranty na propagaci mezinárodního dobrovolnictví v regionech – 23
žádostí (max. 5000 Kč na žadatele) – 8 podpořených projektů

•

Průvodce dobrovolnictví v zemích globálního Jihu - publikace pro
dobrovolníky vyjíždějící do zahraničí

Do práce skupiny se zapojilo okolo 11 organizací a institucí.

2. Propagace ERD a dobrovolnictví
Během roku vznikla celá řada výstupů – web, databáze dobrovolnických příležitostí,
Sborník příkladů dobré praxe, televizní a rádiový spot. V rámci projektu nebyl plánován žádný
výzkum zaměřující se na hodnocení propagace ERD a její reálný dopad na zvýšení povědomí a
zájmu o dobrovolnictví. Úspěšnost propagace je tedy možné hodnotit jen z grafů návštěvnosti
webu či monitoringu tisku (viz grafy níže), které ukazují zvyšující se tendenci návštěvnosti webu
i zveřejňování článků v tisku.

2.1 Web www.dobrovolnik.cz
Web www.dobrovolnik.cz byl spuštěn v „novém kabátě“ v lednu 2011 a stal se národním
webem pro Evropský rok dobrovolnictví. Ke správě webu byla vytvořena redakční rada, která se
skládá ze zástupců organizace Hestia (majitel domény), NF Veolia, MŠMT a dalších
zainteresovaných neziskových organizací a státních institucí. Redakční rada se pravidelně
scházela během celého roku a bude tomu tak i během roku 2012. Pro rok 2012 si vytyčila 3 cíle:
1) Propagace webů včetně zatraktivňování dobrovolnictví
2) Zpřehlednit menu Dobrovolnik.cz
3) Zlepšit anglickou verzi webu www.volunteer.cz

Zdroj: http://webstats.vizus.cz

Zdroj: http://webstats.vizus.cz

2.2 Databáze dobrovolnických příležitostí

Databáze dobrovolnických příležitostí byla oficiálně spuštěna 1.11. 2011 na tiskové
konferenci k Týdnu dobrovolnictví. Jedná se o zcela novou část portálu Dobrovolnik.cz. Jde o
přehledný a maximálně otevřený web, který umožní každé organizaci, obci, komunitě nebo
jednotlivcům, kteří realizují dobrovolnické projekty ať už dlouhodobé nebo jednorázové, velmi
rychle a přehledně informovat o své existenci širokou veřejnost.
Databáze je určena všem, kteří hledají místa, kde mohou pomoci a současně nabízí
základní prostor pro prezentaci každému, kdo dobrovolníky hledá nebo potřebuje ať už na celý
rok nebo na jednu aktivitu.
Databáze dobrovolnických příležitostí vznikla za přispění MŠMT a Nadačního fondu
Veolia ve spolupráci s NDC Hestia.
Databázi dobrovolnických příležitostí naleznete na adrese: http://databaze.dobrovolnik.cz

Zdroj: http://webstats.vizus.cz

2.3 Sborník příkladů dobré praxe „Dobrovolníci mění svět“

Ve Sborníku se představilo všech 11 tematických skupin a řada organizací, které jsou
v této oblasti „klíčovými hráči“. V publikaci však nejde primárně o instituce, ale o konkrétní lidi.
Dvaadvacet příběhů těch, kteří svým životem dosvědčují, že dobrovolníkem může být opravdu
kdokoli bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání či místa bydliště.
Sborník byl vytištěn v nákladu 6 000 ks v českém jazyce a 700 ks v anglickém jazyce
(obě verze jsou ke stažení na: http://www.dobrovolnik.cz/ke-stazeni/sbornik-dobre-praxe/ )
Distribuce české verze Sborníku byla následující: do 11 tematických skupin (100 ks pro
každou skupinu), 700 ks do knihoven (všechny krajské a okresní knihovny, obecní knihovny,
které o Sborník projevily zájem), 1 300 ks do škol (100 ks do každého kraje, distribuce
prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání)

2.4 Spoty
•

TV spot zaměřený na propagaci dobrovolnictví – vyroben a vysílán Českou televizí –
1.11. – 11.12. 2011 - 109x na všech kanálech ČT (Příloha č. 1 - Přehled vysílacích časů)
- Vysílán v kinech Cinestar – 22.12. – 6.1. 2011 – celkově ve 12 kinech po celé ČR.
Kina v daném období navštívilo celkem 125 102 lidí (Příloha č. 2 – Přehled návštěvnosti
kin)

•

Rádiový spot - vyroben a vysílán Českým rozhlasem
•

Ke stažení na: http://www.dobrovolnik.cz/ke-stazeni/znelka-dobrovolnictvi/

2.5 Zahajovací tisková konference Evropského roku dobrovolnictví
Oficiální zahájení Evropského roku dobrovolnictví proběhlo 7.3.2011 za přítomnosti
zástupců MŠMT - Jana Kocourka, Michala Urbana, vedoucího Zastoupení Evropské Komise v
ČR - Jana Michala, patrona ERD - Robina Ujfalušiho, přednosty kardiocentra IKEM - Prof.
MUDr. Jana Pirka, DrSc., zástupce Americké ambasády - David Gainer a zástupců jednotlivých
pracovních skupin.
Tiskové konference se zúčastnilo 7 novinářů.

2.6 Monitoring tisku
Monitoring tisku ukázal, že je mnohem jednodušší dostat články o dobrovolnictví do
regionálního tisku než do celostátního. V případě celostátního tisku se podařilo navázat
spolupráci s celostátním Deníkem, který pravidelně zveřejňoval dobrovolnické příběhy a
s MAFRA, která zveřejnila 3 celostránkové tematické reportáže/rozhovory v MF DNES.

Zdroj: Newton Media

Monitoring tisku v roce 2011 (počet článků v jednotlivých měsících o dobrovolnictví)

Zdroj: Newton Media

2.7 Ostatní způsoby propagace dobrovolnictví

•

Informační letáky do knihoven a škol – spolu se Sborníky příkladů dobré praxe
´Dobrovolníci mění svět´ byly distribuovány informační letáky, které se zaměřují
na propagaci webu www.dobrovolnik.cz (Příloha č. 3 – Propagační leták)

•

Inzerce webu ve vzdělávací příloze MF Dnes/LN ´Kam na VŠ´ - březen 2012
(Příloha č. 4 – Inzerát do přílohy MF Dnes/Lidových novin ´Kam na VŠ´)

•

Patroni ERD – Dagmar Hoferková (DC ADRA Ostrava) a Robin Ujfaluši (INEXSdružení dobrovolných aktivit)

•

Logo ERD s proklikem na web www.dobrovolnik.cz bylo umístěno minimálně na
50 různých webových stránek.

•

Rozhovory v ČRo6, ČRo Leonardo, ČRo 2 Praha, Čt (Příloha č. 5 – Přehled videí)

3. Mezinárodní konference ´Dobrovolně přes hranice - Dobrovolnictví
jako nástroj propojování příhraničních komunit ve Střední Evropě´
Mezinárodní konference se konala 22. – 23. června 2011 v Praze. Konference se
zúčastnilo 96 účastníků.
Cílem mezinárodní konference „Dobrovolně přes hranice“ bylo vytvoření
nových příležitostí v oblasti příhraničního dobrovolnictví se zaměřením na spolupráci místních
komunit v sousedních příhraničních regionech Střední Evropy.
Specifické cíle konference byly:
•

Sdílet příklady dobré praxe v oblasti příhraničního dobrovolnictví;

•

Poskytnout prostor pro tzv. „síťování“ nestátních neziskových organizací, státních
organizací, expertů a vědců, kteří pracují v této oblasti včetně poskytovatelů
finančních prostředků;

•

Vytvořit nové příležitosti pro příhraniční dobrovolnictví na základě již existujících
národních dobrovolných aktivit realizovaných ve státech střední Evropy;

•

Představit a nabídnout spolupráci mezi projekty a iniciativami které již fungují
v různých zemích tzv. „ Vyšehradské čtyřky“ a ostatních státech střední Evropy a
které mají potenciál stát se aktivitami e mezinárodním rozměrem;

•

Naplánovat iniciativy/projekty které budou podporovat vytváření nových
příležitostí pro příhraniční dobrovolnické aktivity v příhraničních oblastech a
regionech.

Konference byla určena pro následující cílové skupiny:
•

Organizátory a administrátory inspirativních projektů/programů/iniciativ z oblasti
komunitního dobrovolnictví s příhraničním rozsahem

•

Zástupce nevládních neziskových organizací ze zemí střední Evropy, kteří se
zajímají

o

výměnu

dobrovolnictví

dobrovolníků

a implementaci

aktivit

příhraničního

•

Zástupce regionálních veřejných autorit a municipalit

•

Zástupce institucí

a

které

společností,

nabízejí

podporu

příhraničnímu

dobrovolnictví
•

Zástupce Místních akčních skupin iniciativy „Leader+“ v příhraničních oblastech
zemí střední Evropy

•

Zástupci Evropské komise a představitele států zemí střední Evropy v oblasti
dobrovolnictví.

4. Konference ´Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví
pokračuje!´
Závěrečná mezinárodní konference Evropského roku dobrovolnictví 2011 v České
republice se konala 8. a 9. prosince 2011 v Plzni a zúčastnilo se jí 108 účastníků. Hlavním cílem
konference bylo sdílení výstupů Evropského roku dobrovolnictví 2011 v České republice a v
zemích střední Evropy.
Specifické cíle konference byly:
•

Sdílení

zviditelnění

způsobů

dobrovolnických

aktivit

a

principu

dobrovolnictví v zemích střední Evropy;
•

Představení dosažených či navržených změn v národních legislativách,
které upravují činnost dobrovolníků v zemích střední Evropy;

•

Prezentace úspěšných projektů a aktivit, které proběhly v rámci
Evropského roku dobrovolnictví 2011 v zemích střední Evropy;

•

Zamyšlení nad průběhem a výstupy Evropského roku dobrovolnictví 2011
v České republice a zemích střední Evropy a jejich udržitelností
v budoucích letech.

Konference byla určena pro:
•

Pro zástupce státní správy středoevropských zemí, kteří mají zásadní vliv
na průběh Evropského roku dobrovolnictví 2011 ve své zemi;

•

Pro

zástupce

národních

koordinačních

dobrovolnictví 2011 ze středoevropských zemí;

těles

Evropského

roku

•

Pro reprezentanty organizací ze zemí střední Evropy, kteří představí
kvalitní projekty, které probíhaly v rámci Evropského roku dobrovolnictví
2011;

•

Pro reprezentanty tematických skupin Evropského roku dobrovolnictví
v České republice;

•

Pro reprezentanty středoevropských neziskových organizací, které se
věnují problematice dobrovolnictví.

5.

Hodnotící zpráva o stavu dobrovolnictví v roce 2011
Zpráva bude komplementární k výzkumu Vzorce a hodnoty (VaH), navazovat na něj a

využít sebraná data, která ještě nebyla plně vytěžena. Zpráva bude zahrnovat evaluaci, ale ne
příspěvku vlastní kampaně ERD 2011 – k tomu by byl potřeba delší odstup. Výstup by měl jak
dokumentovat pestrost dobrovolnického sektoru, tak rozdíly, které je možné vysledovat mezi
jednotlivými tematickými oblastmi, typy organizací apod.
Cíle výzkumu jsou:
• Zhodnocení jednotlivých tematických oblastí dobrovolnictví za posledních 5-10 let včetně
výhledu do budoucna
• Identifikace problémů v jednotlivých oblastech i souhrnně a formulace příslušných
doporučení pro jednotlivé klíčové hráče (státní správa a samospráva na všech úrovních,
donátoři, dobrovolnické organizace)

Cílové skupiny jsou:
• Státní správa a samospráva na všech úrovních
• Donátoři
• Organizace pracující s dobrovolnictvím a dobrovolníky
Zveřejnění zprávy je plánováno na duben 2012.

6. Týden dobrovolnictví
Týden dobrovolnictví (TD) byla jediná aktivita celého roku, která byla daná Evropskou
Komisí - v průběhu roku se v různé délce konala ve všech 27 zemích Evropské unie. V Praze se
konal 31. 10. – 7. 11. 2012 v prostorách Českého muzea hudby. Cíl Týdne dobrovolnictví byl
totožný s jedním z cílů ERD, a to zviditelnit fenomén dobrovolnictví a zlepšovat jeho „image“.
Týden dobrovolnictví poskytl prostor pro prezentaci různých forem dobrovolnictví a informování
veřejnosti o dobrovolnictví (Příloha 6 - Program Týdne dobrovolnictví –). Cílovou skupinou byla
česká veřejnost se zaměřením na mladé lidi, žáky a studenty. Spoluorganizátory byly Česká
národní agentura Mládež (ČNA) a Zastoupení Evropské komise v České republice. Dle odhadů
se celé akce zúčastnilo 1 350 lidí.
Během TD prezentovalo svou činnost 25 různých neziskových organizací. Do realizace
TD se zapojilo 13 dobrovolníků, kteří hráli významnou podpůrnou roli a celkově se akci věnovali
204 hodin.
Každé dopoledne probíhaly workshopy pro střední školy na tyto témata:
•

Aktivní participace ve škole - možnosti aktivní participace ve škole s využitím práv žáka.
Workshop byl zaměřen na konkrétní řešení problémů na půdě školy. Byl realizován
Národním parlamentem dětí a mládeže.

•

GPS Voluntary - nasměruj se dobrovolně…na minority – workshop byl určený pro mladé
lidi, kteří mají zájem o dobrovolnictví ne ve velkých organizacích, ale menších
organizacích, které realizují zajímavé akce se zaměřením na minority. Na workshopu se
studenti dozvěděli nejen o minoritách v Česku, ale také o organizacích, které s nimi
spolupracují a jak se do nich můžou zapojit. V čem? Psaní do časopisu, organizace akcí
(festivaly, workshopy, apod.), správa webu a jiné. Workshop byl realizován o.s. Minorita
vs. Majorita.

•

"Kluci a holky, máme stejné šance?" – Studenti si mohli vyzkoušet, zda mají ženy a muži
v naší společnosti opravdu rovné šance. Čekal na ně kvíz a závodní dráha s několika
stanovišti symbolizujícími oblasti, ve kterých přetrvávají nerovnosti mezi muži a ženami.
Nenáročnou a zábavnou formou si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to být ženou, či
mužem. Workshop byl realizován organizací Fórum 50 %.

•

Mentoringové dobrovolnické programy - prezentace programů Pět P, KOMPAS, 3G pro
zájemce o dobrovolnictví a práci s dětmi. Workshop byl realizován organizací HESTIA

o.s.
•

Xerox – cizí slova v mojí hlavě – workshop se zaměřoval na pochopení výrazů

xenofobie a rasismus a umožnil účastníkům se vcítit do osoby, která je diskriminována.
Workshop byl realizován Českou národní agenturou Mládež.

Workshopů se zúčastnily školy: Gymnázium Přípotoční v Praze, SPŠD Plzeňská v Praze, SZŠ
Beroun, ZŠ Botičská v Praze. Celkem se programů zúčastnilo 180 žáků.

6.1 Propagace Týdne dobrovolnictví

Týden dobrovolnictví byl propagován následujícími způsoby:
•

SŠ v Praze – email s informacemi o workshopech a informační dopis s plakátem
Týdne dobrovolnictví

•

Střediska volného času v Praze - informační dopis s plakátem Týdne dobrovolnictví

•

Roznáška po vybraných částech Prahy – 5200 ks

•

Roznáška po univerzitách a kolejích – 1400 ks

•

Tramvaje – 170 ks

•

Plakátovací plochy po Praze – 70ks A2 (letáky od evropské mediální agentury),
130ks A1, 80 ks A2

•

Spot na rádiu Relax – vysílán od 29.10. – 6.11., celkem 35x

•

Rozeslání partnerským organizacím poštou i elektronicky

•

Web dobrovolnik.cz a MŠMT

6. 2 Mediální výstupy

•

Televize

- 1.11. 2011 Česká televize, pořad Akademie svět - rozhovor s Michalem Urbanem (ředitel
odboru pro mládež) a Romanou Duchoslavovou (INEX-SDA)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10322816274-televizni-akademie/video

- 3.11. 2011 TV Metropol
Pořad Na vrcholu (čas: cca 93. min.)
http://www.metropol.cz/porady/na-vrcholu/1372/archiv/
- 3.11. 2011 TV Metropol Pořad City koktejl (čas: 16:01)
http://www.metropol.cz/porady/city-koktejl/1388/archiv/
- TV Noe
natočeno 6.11. 2011, vysíláno 10.11. 2011
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=989#content
•

Rádio

- Spot v rádiu Relax, běžel 5x denně od 29. 10. – 5. 11. 2011
- 30. 10. 2011 Radiožurnál, upoutávka na Týden dobrovolnictví
- 2.11. Český rozhlas - Reportáž z Muzea
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/970642
- 2.11. rádio Wave - pořad Klystýr – rozhovor s Michalem Urbanem (ředitel odboru pro
mládež), Janou Šoupalovou (DUHA) a Janou Netíkovou (dobrovolnice z DUHA)
http://www.rozhlas.cz/radiowave/klystyr/_zprava/970890
- 3.11. Český rozhlas - reportáž o canisterapii
- 5.11. Český rozhlas - Radiožurnál – reportáž o firemním dobrovolnictví
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/971870
•

Tištěná média

Tiskový odbor MŠMT vydal tiskovou zprávu k Týdnu dobrovolnictví a dále v průběhu týdne
rozesílal informace k programu jednotlivých dnů. Tisková konference proběhla 1. 11. 2011 v
Českém muzeu hudby – zúčastnilo se jí 5 novinářů.

6.3 Hodnocení Týdne dobrovolnictví

Během a po skončení Týdne dobrovolnictví byly rozdány/rozeslány evaluační dotazníky a

to dobrovolníkům, kteří se na TD podíleli, veřejnosti a zapojeným organizacím. Celkem se
evaluace zúčastnilo 83 respondentů.

Pozn. Odpovědělo 30 respondentů (100%) z řad zúčastněných organizací

Pozn. 25 respondetů (83%) z řad zúčastněných organizací

Pozn. Odpovědělo 77 respondentů (92%) z řad dobrovolníků, veřejnosti a zapojených organizací

Pozn. 76 respondentů (91%) z řad veřejnosti, dobrovolníků a zúčastněných organizací
Nejčastější slovní komentáře (z řad veřejnosti, dobrovolníků a zúčastněných organizací):
- Chybělo lepší PR akce
- Opakování podobné akce do budoucna
- Nízká návštěvnost akce
- Potřeba více času na přípravu

Hodnocení ze strany MŠMT:
- Kratší akce by byla efektivnější
- Najít atraktivnější místo
- Delší přípravná fáze

7. Průvod dobrovolníků v regionech
S myšlenkou Průvodu dobrovolníků přišla patronka ERD Dagmar Hoferková z DC
ADRA Ostrava. Tím, že Týden dobrovolnictví se na základě požadavku Evropské Komise konal
jen v Praze, Průvod dobrovolníků byl jeho výborným doplněním v regionech. Proběhl ve 12
městech České republiky, většinou se konal 3.11. 2011. Průvod se konal v Brně, Českých
Budějovicích, Frýdku – Místku, Hradci Králové, Chebu (5. 11.), Jihlavě, Jindřichově Hradci,
Liberci, Olomouci (14. 11.), Ostravě, Plzni a Praze (2. 11.). MŠMT podpořilo regiony dodáním
jednotících prvků – samolepek a balónků s logem ERD a mottem ERD ´Dobrovolníci mění svět´.
Dle odhadů se Průvodů v regionech zúčastnilo cca 1 000 lidí.

7.1 Brno
Průvod uspořádala nezisková organizace Plán B. Za doprovodu bubeníků a chůdařů
prošel průvod centrem města a skončil na náměstí Svobody, kde dobrovolníci společně vytvořili
písmeno D. Na náměstí akce pokračovala prezentacemi různých neziskových organizací. Akce se
zúčastnilo cca 120 dobrovolníků.

Mediální výstupy:
Fotografie:

http://dl.dropbox.com/u/3435529/Fotky%20z%20Pr%C5%AFvodu%20dobrovoln%C3%ADk%
C5%AF.zip
http://brnensky.denik.cz/multimedia/galerie/3382854.html

7.2 České Budějovice
V Českých

Budějovicích

Průvod

dobrovolníků

uspořádalo

neformální

sdružení

Dobrovolnictví pro České Budějovice, které spojuje DC ADRA, DC při Diecézní charitě České
Budějovice, Salesiánské středisko dětí a mládeže a Ústav zdravotně sociální práce při Zdravotně
sociální fakultě JU. Průvod prošel historickým centrem města za doprovodu bubeníků.
Dobrovolníci byli vyzdobeni samolepkami, balónky a svítícími tyčkami.
Závěr průvodu proběhl opět na náměstí Přemysla Otakara II., kam přišel účastníky osobně
pozdravit primátor města Mgr. Juraj Thoma, který převzal záštitu nad touto akcí. Průvodu se
zúčastnilo více než sto účastníků a díky tomu se podařilo spojit živý řetěz kolem kašny Samsona
na českobudějovickém náměstí.

Mediální výstupy:
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-chystaji-pochod-s-bubny-are20111101.html
http://www.youtube.com/watch?v=lOd2uzqnYNg&feature=channel_video_title

7.3 Frýdek – Místek
Průvod ve Frýdku-Místku zorganizovalo místní dobrovolnické centrum ADRA. Průvod
byl zahájen na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku. Průvod tvořilo téměř sto účastníků a to
nejen z řad dobrovolníků, zástupců sociálních a zdravotních organizací, ale přišli i lidí, kteří se
rozhodli akci podpořit, i když sami dobrovolníci nejsou. Na mostě nad řekou Ostravice účastníci
za bouřlivého potlesku společně vypustili balónky. Program dále pokračoval v divadelním sále
Sokolíku - svou práci zde představili zástupci z Dobrovolnického centra ADRA, z Českého
červeného kříže, z Charity, ze Slezské diakonie, z klubu Míša a Sokolíku.
V sále bylo možno také shlédnout velmi působivou výstava fotografií z prostředí sociálně
znevýhodněných Imricha Vebra a Lukáše Horkého. Akce vyvrcholila vystoupením zpěváka
Pavla Býmy.

Mediální výstupy:
http://www.solokapr.cz/zivot-v-kraji/clanek/oslavy-evropskeho-roku-dobrovolnictvi.html

7.4 Hradec Králové
Průvod byl přetransformován do propagace dobrovolnických programů a byl zorganizován
Občanským poradenským střediskem. Stánek byl umístěn v prostorách Univerzity Hradec
Králové. Dobrovolníci též roznášeli informační letáky kolem Univerzity. Akce se zúčastnilo 20
dobrovolníků a rozdalo se 400 letáků.

7.5 Cheb
Průvod dobrovolníků aneb Chebská cesta za dobrem zorganizovalo Dobrovolnické
centrum při Farní charitě Cheb ve spolupráci SZŠ a VOŠ Cheb, Joker o. s, Sdružením
dobrovolných hasičů Cheb Háje, Diecézní charitou Plzeň, o. s. Český západ a MěÚ Cheb.
Slavnostního zahájení Průvodu dobrovolníků na Chebském hradě se zúčastnilo zhruba 80 lidí,
z toho byla většina dobrovolníků a jejich přátel. Ale v průběhu odpoledne se vystřídalo při
prohlídkách hradu, Černé věže, hasičské techniky na náměstí, dílen v Jokeru o. s., věže kostela
sv. Mikuláše a Alžběty nebo přednášky na téma Adopce na dálku ve farním sále téměř dvě stě
návštěvníků. Všichni, kdo odpoledne navštívili improvizovanou kavárnu ve farním domě, si
mohli zdarma pochutnat na dvou desítkách různých druhů buchet, koláčů a závinů, které
dobrovolníci pro tuto akci napekli. Chebská cesta za dobrem vyvrcholila koncertem Kláry
Štěpánkové z Chebského divadla a jejích přátel.

Mediální výstupy:
http://chebsky.denik.cz/multimedia/galerie/3387147.html.
Fotogalerie
https://picasaweb.google.com/111458566325639274671.
7.6 Jihlava
Průvod uspořádalo Centrum pro rodinu Vysočina ve spolupráci s dalšími organizacemi:
Europe Direct Jihlava, Diakonie ČCE – středisko z Myslibořic, Hospicové hnutí –Vysočina, o.s.,

Junák -svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava, Hodina H, Oblastní charita Jihlava,
Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o.s., Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
a TyfloCentrum Jihlava. Před samotným průvodem bylo možné se zapojit do různých soutěží,
dílničky pro děti, workshopu zaměřeného na bubnování či semináře o možnostech dobrovolnictví
v zahraničí.

7.7 Jindřichův Hradec
Do Průvodu se zapojilo 13 různých dobrovolnických uskupení a akci podpořilo město i
Fakulta managementu.

Na náměstí byl postaven stan, kde se lidé mohli seznámit

s dobrovolnickými aktivitami - děti si mohly vyzkoušet různé hry a dospělí se mohli mezitím
seznámit u stolu ČČK s výbavou lékáren do aut, základy první pomoci a podobně. Kolemjdoucí
lidé měli taktéž možnost vyjádřit svůj názor na to, jak dobrovolníci mění svět či co pro svět
dobrovolnická práce znamená - své názory připínali na vytvořený model zeměkoule. Na závěr
proběhlo zapalování svíček, jako symbol rozžehnutí dobrovolnického plamene v každém z nás,
ale bohužel vzhledem k nepřízni počasí svíčky příliš dlouho nesvítily. Celou akci ukončila
beseda v Komunitním centru Okénko o dobrovolnictví, která byla určena široké veřejnosti. Celé
akce se zúčastnilo okolo 100 lidí.

Mediální výstupy:
http://www.tv-vysocina.cz/index.php?vselect1=4816&page=2&datum=2011-1104+17%3A30%3A00&jednotlive=p%C5%99ehr%C3%A1t
regionální Český rozhlas

7.8 Liberec
Průvod byl organizován LOS – Libereckou občanskou společností, o. s. ve spolupráci
s organizacemi Dobromysl, KSK – Kontakt, Annolk, Motyčkovic klikou a Liberecké
happeningové hnutí. Do průvodu se zapojilo přibližně 60 lidí a do celé akce více než 200 osob.
Návštěvníci si mohli pořídit nové oblečení zdarma a byli upozorněni na projekt Komu zvoní
hrana, jehož cílem je prevence sociálního vyloučení. Zároveň si mohli vyrobit tematickou placku
a tu si odnést domů. Tyto aktivity doprovázela hudba, což oživilo i organizátory, kteří v rychlosti
postavili slack linu, zařídili si čajovnický koutek a započali s výrobou dárků pro nemocné.

Nechyběla ani zeď dobrých skutků, kam si všichni návštěvníci mohli zapsat na lístek to, co
v poslední době udělali dobrého. V programu též nechybělo žonglování, romské tance či ohňová
show.
7.9 Olomouc
Průvod byl přetransformován do prezentace dobrovolnických neziskových organizací na
Horním náměstí.

7.10 Ostrava
Průvod zorganizovalo dobrovolnické centrum ADRA Ostrava. Průvod vedl ulicemi centra
Ostravy za doprovodu bubnů a dobrovolníci též nesli několik transparentů, které upozorňovaly
kolemjdoucí, o jakou akci se jedná. Během průvodu dobrovolníci rozdávali záložky do knih,
které vyrobili společně zástupci všech organizací z oblasti sociálního a zdravotního
dobrovolnictví. Velmi aktivně se na organizaci podílelo i město Ostrava a Europe Direct Nový
Jičín. Na největším ostravském náměstí byly umístěny 2 informační stánky a lidé měli možnost
napsat na zeměkouli "Dobrovolníci mění svět" dobrý skutek. Na závěr hrálo improvizační
divadlo Ostružiny. Zúčastnilo se asi 60 dobrovolníků z 10 organizací.

Mediální výstupy:
http://www.rta.cz/index2.html?region=k02&ifs=i
http://moravskoslezsky.denik.cz/multimedia/galerie/3383842.html
http://www.tvportaly.cz/diskusni-porady/21245-beseda-27-10-2011-dagmar-hoferkova-vedoucidobrovolnickeho-centra-adra-ostrava
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2473103
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-vregionech/411231100031103/video/
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=1528#content

7.11 Plzeň
Průvod koordinovala organizace Totem a celkově se do příprav zapojilo 29 organizací. Do
aktivity se zapojily i Plzeňský kraj a město Plzeň. Během odpoledne byly k vidění ukázky práce

dobrovolných hasičů, dobrovolnických hereckých spolků a k poslechu hrály různé hudební
skupiny. Do akce se zapojil i Dobrobus.
Mediální výstupy:
http://www.qap.cz/zpravy/zpravy-plzen/object/den-dobrovolniku-probehne-na-namesti-v-plzni25550/article.htm
http://www.qap.cz/zpravy/object/den-s-dobrovolniky-plzenskeho-kraje-se-konal-v-plzni25633/article.htm
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?plzen-chysta-na-ctvrtek-den-s-dobrovolniky
http://ispigl.blogspot.com/2011/11/na-plzensku-na-200-dobrovolniku-dalsi-v.html
http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/den-s-dobrovolniky-plzenskeho-kraje/
http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Zitrek-je-ve-znameni-Dne-s-dobrovolniky-12207
http://plzensky.denik.cz/multimedia/galerie/3382839.html
7.12 Praha
Průvod dobrovolníků byl nahrazen akcí organizace Hestia - „Freezing, který zahřeje“ na
Karlově náměstí. Cílem akce bylo upoutat touto netradiční formou pozornost veřejnosti a
připomenout význam dobrovolnictví. Po ´freezingu´ byly kolemjdoucím rozdávány letáčky s
informacemi o dobrovolnictví.

8. Dotační tituly
Během příprav na ERD a v průběhu samotného roku byly vyhlášeny celkově 3
mimořádné dotační výzvy zaměřené na dobrovolnictví (Příloha č. 7 – Přehled podpořených
projektů).
•

1. výzva (2010) - určena na přípravu na ERD a dotace byly rozděleny v celkové výši
5 139 561 Kč, podpořeno 32 projektů

•

2. výzva (2011)- podpořeno 26 projektů v celkové výši 6 290 516 Kč

•

3. výzva (červenec 2011)- podpořeno 40 projektů, v celkové výši 5 311 112 Kč

Níže jsou shrnuty aktivity podpořených projektů z mimořádných dotačních titulů MŠMT
zaměřující se na Evropský rok dobrovolnictví - u každé organizace jsou stručně shrnuty výstupy
projektu, nejedná se nutně o kompletní seznam všech výstupů projektu, ale jen o jejich výběr.
Projekty jsou doplněny o kontakty na dané organizace, aby bylo možné v případě hlubšího zájmu
o projekt přímo kontaktovat danou organizaci.

8.1 Podpořené projekty v rámci 1. mimořádné dotační výzvy (2010)

•

Akropolis, o.s. – Dobrovolnictví v centru Akropolis – projekt se zaměřoval na
zkvalitnění a rozšíření práce s dobrovolníky a k podpoře dobrovolnictví – školení pro
pracovníky organizace o dobrovolnické činnosti, příprava propagačních materiálů,
vypracování metodiky práce s dobrovolníky.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Janíková, jitka.janikova@akropolis-uh.cz
•

Asociace křesťanských sdružení mládeže – Můj rok pro děti a mládež – projekt se
zaměřoval na podporu dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti volnočasových aktivit

Kontaktní osoba: Ing. Marie Světničková, svetnickova@cirkev.cz
•

Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. – ERD dobrovolníci na
školách – vydání Sborníku ASK ČR, který slouží k propagaci aktivit organizace a
především dobrovolné práce středoškolských pedagogů a žáků, ke stažení na:
http://www.askcr.cz/dokumenty/almanach.pdf

Kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Šolc, solc@askcr.cz
•

Česká rada dětí a mládeže – Česká rada dětí a mládeže v procesu koordinace

Evropského roku dobrovolnictví na národní úrovni – 1. Síťovací konference k ERD 2011
v prosinci 2010 v Berouně
2. Výroba propagačních předmětů ERD
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Sedláček, ales.sedlacek@crdm.cz

•

Český červený kříž – Mládež Českého červeného kříže – Podpora a motivace
dobrovolníků v mládeži ČČK – Leadership – víkendový pobytový seminář, který nabídl
stávajícícm dobrovolníkům a vedoucím skupin možnost zíksat znalosti, praktické
dovednosti a schopnosti v oblasti řízení, práce s lidmi, skupinové práce. motivace

Kontaktní osoba: Jakub Konečný, info@mladezcck.orhg
•

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. – Šíření myšlenky dobrovolnictví v kladenském
regionu – projekt se především zaměřoval na propagaci dobrovolnictví a nábory nových
dobrovolníků

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Morávková, kudejova@dckladno.cz
•

Duha – Duha 2010 – ERD – zaměřeno především na výrobu propagačních materiálů
(vlajky Duhy, placky – kluk a holka z Duhy atd.), které sloužili k propagaci organizace a
jejího zviditelnění

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šoupalová, soupalova@duha.cz
•

Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh – Je to naše město – 1. podpora dobrovolné
práce mladých lidí – Labyrintu teenagerů – realizace startovací chaty a Zvířecího
karnevalu
2. Výjezd zástupců neziskových organizací a neformálních skupin do Litvy – výměna
zkušeností s Centrem turistiky a sportu v Siaulia
3. Vydání společného prezentačního kalendáře k Evropskému roku dobrovolnictví

Kontaktní osoba: Jana Valová, valova@ddm.zabreh.cz
•

Folklórní sdružení ČR – Dobrovolnictví ve folklórních aktivitách – organizace
semináře na téma „Dobrovolnictví ve folklórních aktivitách“

Kontaktní osoba: Zdeněk Pšenica, psenica@adam.cz
•

Hnutí Brontosaurus – Kampaň dobrovolníci pro přírodu a památky – projekt byl
zaměřen především na podporu informovanosti a povědomí veřejnosti o dobrovolnických
aktivitách v voblasti péče o přírodní a kulturní dědictví

1. Propagace aktivit dobrovolnického centra organizace – vydání kalendáře na rok 2011,
tematických triček, skládačky propagující zapojení do dobrovolnických aktivit organizace
2. Vydání metodiky pro organizátory dobrovolnických aktivit, speciálně zaměřená na
dobrovolnické akce, jichž se účastní děti a mládež
3. Organizace dobrovolnického etnofestivalu
Kontaktní osoba: Magdalena Rutarová, hnutí@brontosaurus.cz
•

Junák – svaz skautů a skautek – Skauting plný dobrovolníků – realizace motivačně –
plánovacího víkendu

Kontaktní email: skaut@junak.cz
•

Krebul, o.s. – Dobrovolník je náš pomocník – cílem projektu bylo zlepšení povědomí o
hodnotě a významu dobrovolnictví, podchycení mladých lidí a jejich seznámení
s dobrovolnictvím v ČR i zahraničí – byly realizovány přednášky na středních školách
v regionu Prachatice a 3 víkendové pobyty pro potenciální i současné dobrovolníky

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., zdenek.krejsa@centrum.cz
•

LATA – Programy pro ohroženou mládež – Mladí mladým –1. Vytvoření
metodického materiálu – možnosti dobrovolnictví při práci s dětmi a mládeží
2. Vznik informačních materiálů o možnostech dobrovolnictví v organizaci
3. Vznik katalogu – Mladí mladým aneb dobrovolnictví v Praze
4. Navázání a rozvoj spolupráce s pražskými organizacemi v dobrovolnické oblasti –
založení skupiny koordinátorů dobrovolníků

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Ryšánková, email: rysankova@lata.cz

•

Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League – LLM – Dobrovolnická příležitost –
1. Tvorba filmu o woodcraftu, více na: http://film.woodcraft.cz/
2. Příprava nového webu

Kontaktní osoba: Kamila Lunerová, ustredi@woodcraft.cz

•

Matěj – Matěj podporuje dobrovolnictví – organizace šesti krátkodobých jednodenních
akcí pro dobrovolníky sdružení – např. Podzimní soustředění dobrovolníků, Setkání
dobrovolníků – animátorů apod.

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Novák, dcm.ltm@centrum.cz
•

Pionýr – Než vyrostou – 1. Setkání dobrovolníků – příprava pilotní akce ´Poselství
v roce 2011´
2. Zajištění propagačních materiálů

Kontaktní osoba: Petr Halada, haladap@atlas.cz
•

Plán B – Rozvoj, podpora a propagace dobrovolnictví mládeže v Brně a okolí – 1.
Sí´tovací jednodenní setkání organizací pracujících s dobrovolníky – zmapování situace
v oblasti dobrovolnictví na území města Brna a Jihomoravského kraje
2. Go for it! - tematická skupina, která připravovala festival dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Petrášová, plan_b@volny.cz
•

Ratolest Brno, o.s. – Motýlí efekt – informační kampaň, která informovala o přínosu
dobrovolnické práce a byla spojená s nabídkou zapojení se do dobrovolnických programů
–stránka na Facebooku, organizace společenského a benefičního večera Motýlí efekt,
LCD spot aj.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, lucie.voseckova@ratolest.cz
•

Rodiče a děti Kadaně, o.s. – Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolných aktivit – nábor
dobrovolníků, propagace dobrovolnické činnosti, vzdělávání dobrovolníků a zpracování
metodiky DC

Kontaktní osoba: Adéla Kašková, radka@kadan.cz
•

Salesiánská asociace Dona Boska, o.s. – Salesiánští dobrovolníci – 1. Be a volunteer –
motivační setkání pro mladé lidi s cílem podnítit zájem mladých lidí o oblast
dobrovolnictví

2. Podpora ex-dobrovolníků v návazných aktivitách – vzájemná výměna zkušeností mezi
ex-dobrovolníky intenzivní dobrovolné služby (2005-2009), kteří se nadále zapojují jako
dobrovolní pracovníci v organizaci
3. Dobrovolnické medailónky – krátké video o dobrovolné práci se zkušenostmi
jednotlivých dobrovolných vedoucích, kteří působili na poli volnočasových aktivit pro
děti a mládež
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský, vracov@centrum.cz
•

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno – Žabovřesky – Podpora
dobrovolné činnosti a vzdělávání dobrovolníků v SSM Brno – Žabovřesky – 1.
Podpora činnosti dobrovolníků a jejich základní vzdělání – školení dobrovolníků a
zaměstnanců,

stmelovací

vívkend

pro

dobrovolníky,

zpracování

Příručky pro

dobrovolníky
2. Vzdělávací kurz pro dobrovolníky - SVAŘáK
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Tichý, pavel.tichy@brno.sdb.cz
•

Sdružení mladých ochránců přírody – Já nic, já dobrovolník ... – příprava příručky
´Bezpečnost mimoškolní práce s kolektivy dětí a mládeže´

Kontaktní osoba: Ing. Michal Kulík, MK@smop.cz
•

Sdružení pracovníků DDM v České republice – Dobrovolnictví v SVČ – projekt
usiloval o vytvoření povědomí o dobrovolnictví v podmínkách středisek volného času –
propagace dodbrovolnictví v SVČ, příprava ocenění dobrovolníků, vytvoření pravidel a
metodiky školní vědomostní soutěže na téma Dobrovolnictví v kontextu EU

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pohanková, lida@deckonachod.cz
•

Slunečnice, o.s. – Dobrovolnické centrum Slunečnice – 1. aktivity cílené na přípravu
na ERD 2011 – aktualizace webových stránek dobrovolnického centra, vydání
informačních letáčků, příprava vyhlášení ceny Dobrovolník města Děčín za rok 2010,
prezentace ERD v rámci besed na školách
2. Programy DCS na podporu osob s mentálním postižením – program Dobré odpoledne,
kdy pravidelně jednou týdně trávil jeden dobrovolník několik hodin času s jedním

kamarádem s postižením
Kontaktní osoba: Kateřina Minden, minden@slundecin.org
•

S.T.O.P. – Podpora dobrovolnictví v Ostravě – projekt Dobrovolnické centrum,
v jehož rámci vysílalo dobrovolníky do širokého spektra organizací

Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Šťovíčková, stovickova@sdruzeni-stop.cz
•

STŘED, o.s. – Dobrovolníci STŘEDu – příprava na ERD v roce 2011 – 1. „Malujeme
dobro“ – soutěž v malování obrázků
2. Pomáháme s problémy – tradiční propagační akce tentokrát zaměřená na propagaci
Dobrovolnického centra
3. Dobroš roku 2010 – ocenění dobrovolníků

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Bártová, bartova@stred.info
•

Středisko volného času Ivančice – Za dobrodružstvím světem dobrovolnictví – cílem
projektu bylo přinést místní komunitě nový pohled na dobrovolnickou činnost a vytvořit
prostor dobrovolníkům pro nové nápady a seberealizaci – dobrovolníci spolupracovali na
přípravě, organizaci, realizaci i vyhodnocení 10 akcí – např. Pohádkový les, Vánoční
pobytovka atd.

Kontaktní osoba: Ivana Ondrová, ondrova@svcivancice.cz
•

SVČ Déčko Náchod – Dobrovolnictví na Náchodsku – 1. Propagace a zviditelnění
dobrovolnictví – největší propagační akcí byly slavnosti, které proběhly v areálu státního
zámku Náchod
2. Vzdělávání dobrovolníků – 3 semináře na téma Inkluze v zájmovém vzdělávání,
Typologie osobnosti, Řešení konfliktů v komunikaci
3. Oceňování dobrovolníků – slavnostní předávání Křesadel

Kontaktní osoba: Bc. Gerhard Weinlich, gertik@seznam.cz

Vita, o.s. – Obnova dobrovolnického centra – závěrečná zpráva nebyla dodána

8.2 Podpořené projekty v rámci 2. mimořádné dotační výzvy (2011)

•

ADRA – Dobrovolnictví očima mladých – projekt byl zaměřen na dobrovolníky a
dobrovolnou práci. Obsahem projektu byla filmová soutěž na téma „jak vnímám
dobrovolnictví kolem mě“. Do soutěže se přihlásilo 22 filmů, 7 vítězných je ke shlédnutí
na www.dobrovolnictvikamerou.cz

Kontaktní osoba: Michal Čančík, dcfm@adra.cz, Dagmar Hoferková, dcostrava@adra.cz
•

Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje – Dobrobus – DOBRO
bus Tour 2011 – speciálně upravený autobus, který ve 2 etapách objížděl celou ČR (téměř
40 míst) s cílem šířit informace o dobrovolnictví mezi českou veřejností.

Kontaktní osoba: Leoš Kubový, info@annopk.cz
•

Diakonie ČCE - středisko Rolnička – ERD 2011 na Jihu Čech – 1. Rolničkové dny –
veřejná sbírka Rolničkové dny během níž byl letáky propagován ERD 2011, výtěžek
sbírky byl určen na provoz denního centra pro děti a mladistvé v Rolničce
2. Rolničkování aneb oslava Dne dětí
3. Festival Dobrovol – myšlenkou festivalu bylo přinést konkrétní informace o
možnostech pomáhání, veřejně poděkovat stávajícím dobrovolníkům, zároveň nabídnout
aktivní smysluplné využití volného času především mladým lidem, během festivalu
proběhly besedy s dobrovolníky, promítání dokumentů k tématu, výstava fotografií.

Kontaktní osoba: Renata Gargulová, dobrovolnik@rolnicka.cz
•

Diecézní Charita Brno – Dobrovolnická kalkulačka aneb Pomáhat může každý –
1. spuštění webové hry zaměřené na dobrovolnictví, hra je dostupná na:
www.dobrovolne.charita.cz
2. natočení 4 krátkých videí, videa je možné shlédnout na: www.dobrovolne.charita.cz
3. organizace veletrhu dobrovolnických organizací v Brně za účasti 5 neziskových
organizací (Ratolest, Bezmezí, o.s., Liga vozíčkářů, Saleziánské středisko dětí a mládeže
Žabovřesky)

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Kollárová, DiS., veronika.kollarova@charita.cz

•

Diecézní Charita České Budějovice – Rozvoj dobrovolnictví v Českých Budějovicích
– cílem projektu byla propagace dobrovolnictví a zvýšení počtu dobrovolníků – vytvoření
propagačních materiálů a organizace společných akcí všech čtyř dobrovolnických center
působících v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Michalicová, dobrovolnici@charitacb.cz
•

Diecézní katolická Charita Hradec Králové – Caritas Iuvenis – 1. Metodická příprava
a zajištění udržitelnosti dobrovolnického centra
2. Oceňování dobrovolníků – Společenský večer pro dobrovolníky

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Čížková, stepanka.cizkova@hk.caritas.cz
•

Dobrovolnické centrum Kladno – Šíření myšlenky dobrovolnictví v kladenském
regionu – cílem projektu byla podpora a propagace dobrovolnictví. Byl realizováno
Křesadlo 2011, natočení filmu o dobrovolnictví v kladenském regionu, prezentace
dobrovolnictví na NGO marketu či vytvoření nové brožurky pro dobrovolníky a zájemce
o dobrovolnictví

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Morávková, kudejova@dckladno.cz
•

Hartenberg o.s. – Praktická kuchařka dobrovolníka – projekt Mezinárodní
dobrovolnické akademie – 1. Mezinárodní dobrovolnická konference
2. Vydání časopisu a Sborníku Praktická kuchařka dobrovolníka aneb dobro v srdci –
dvojjazyčný časopis o životě dobrovolníka, jeho přáních a projektech v čeko-anglické
verzi

Kontaktní osoba: Martina Vavřínová, hartenberg@seznam.cz
•

Hestia o.s. – Dobrovolnictví pro všechny – projekt se skládal ze 3 aktivit: 1. Příprava a
realizace sady dokumentárních filmů o dobrovolnictví se zaměřením na další oblasti
dobrovolnictví se zapojením dětí a mládeže, zejména dobrovolnictví v komunitě,
přeshraniční

dobrovolnictví,

dobrovolnictví v kultuře,

životním

prostředí

apod.

Dokumenty Dobrovolnictví pro České Budějovice, V Soběslavi táhnout za jeden provaz,
Firemní

dobrovolnictví,

10

let

předávání

Křesadel

je

možné

stáhnout

na:

http://www.ulozto.cz/12054840/kresadlo-10-let-predavani-ceny-wmv
http://www.ulozto.cz/12055026/dobrovolnictvi-pro-ceske-budejovice-wmv
http://www.ulozto.cz/12919114/komunita-sobeslav-wmv
http://www.ulozto.cz/12919302/firemni-dobro-brno-sasm-wmv
2. celostátní PR kampaň o dobrovolnictví na webech připravená ve spolupráci s MKV a
MŠMT na www.dobrovolnik.cz a www.volunteer.cz – 10- ti členná redakční rada webů se
bude na jejich správě a inovaci podílet i nadále
Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Tošner, jiri.tosner@hest.cz
•

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit – Dobrovolnictví bez hranic – mezinárodním
dobrovolnictvím k naplnění cílů ERD – 1. realizace dobrovolnických projektů v ČR –
snaha o posílení dobrovolnických projektů o vzdělávací složku (mezikulturní učení, výchova
k aktivnímu občanství)
2. vzdělávání školitelů i profesionálních pracovníků pro práci s dobrovolníky – realizace tří
2-denních seminářů na téma „Lektorské dovednosti“, „Projektové řízení a fundraising“ a
„Finance a účetnictví“
3. prezentace mezinárodně – dobrovolnických projektů v regionech
4. veřejná akce při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví a ukončení ERD –
organizaci převzali aktivní dobrovolníci

Kontaktní osoba: MA. Anja Decker. Projekty.cr@inexsda.cz
•

JEJDA – 72 hodin v Jihlavě – mladí lidé, NNO a ostatní dobrovolníci byli vyzváni, aby
navrhovali drobné práce/aktivity, které by přispěly ke zlepšení života ve městě Jihlava. O
návrzích se hlasovalo a výsledky byly vyhlášeny během Bambiriády 2011 v Jihlavě.
Samotná akce proběhla v říjnu 2011 a zapojili se především děti a učitelé.

Kontaktní osoba: Martin Paclík, coody@coody.cz
•

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově –
Dobrovolnictví od začátku do konce – 1. Prezentace dobrovolnických organizací na
náměstí T.G. Masaryka v Prostějově
2. Den dobrovolníků – ocenění dobrovolníků

Kontaktní osoba: Stanislava Rotterová, rotterova@cmg.prostejov.cz

•

KREBUL, o.s. Rozvoj dobrovolnictví a vzdělávání dobrovolníků na Prachaticku –
1. Vznik dobrovolnického centra v Prachaticích
2. Víkendové zážitkové kurzy pro zájemce o dobrovolnictví i stávající dobrovolníky –
propojení zážitkové pedagogiky a workshopů o dobrovolnictví
3. Třístupňový systém vzdělávání dobrovolníků
4. Vydávání informačního bulletinu

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., zdenek.krejsa@centrum.cz
•

Lata – Programy pro ohroženou mládež – Ve dvou se to lépe táhne – hlavní aktivity
projekty byly: 1. Přednášky „Dobrovolnictví je zkušenost“ – pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ
2. Intervizní skupina koordinátorů dobrovolníků – jedná se o otevřenou skupinu
koordinátorů dobrovolníků z různých organizací a jejím cílem je sdílení „know how“ a
metodického zakotvení dobrovolnictví v různých typech služeb, vzájemné informování o
činnosti v oblasti dobrovolnictví
3. Koncert „Dobro 4 you“ – propagace dobrovolnictví, listopad 2011 v klubu Rock Café
4. Vznik metodického manuálu pro práci s dobrovolníky v Latě¨

Kontaktní osoba: Lenka Medalová, medalova@lata.cz
•

Nesehnutí – I ty se můžeš stát dobrovolníkem! – propagace dobrovolnictví na různých
festivalech (Velká výzva, Refufest, Miš Maš, Boskovice Jazz Fest, Colours of Ostrava,
Trutnov)
2.– Propagační spot o dobrovolnictví – ke shlédnutí na http://nesehnuti.cz/video/socialaction-hero/ nebo http://www.youtube.com/watch?v=6U0VAjrPhlc

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Skoumalová, hana.skoumalova@nesehnuti.cz
•

Plán B – Rozvoj, podpora a propagace dobrovolnictví mládeže v Brně a okolí – 1.
zajištění bezpečného prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí ve
věku 15 až 26 let díky spojení několika institucí, partnerů a donátorů (Dobrovolnické
centrum 67) a vytvoření centrální nabídky sdružující požadavky organizací pro zájemce o
dobrovolnou pomoc.

2. Průvod dobrovolníků 3.11. 2011 v rámci Týdne dobrovolnictví
3. Prezentace aktivit neziskových organizací na mezinárodním dni dobrovolníků 5.12.
4. přípravně – vzdělávací víkend pro ksupinu Multikultura a lidská práva, jehož součástí
bylo i školení dobrovolníků – prezentační doevdnosti, řešení konfliktů a terénní hra o
pracovní migraci
5. knihovnička – budování knihovničky titulů spojených s tématy vhodnými pro práci
s cílovou skupinou
6. Dobrovolnické centrum 67 – hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 15-26 let.
Dobrovolnické centrum pokrývá následující oblasti: a) Otevřený klub
b) Dobrovolnický Infopoint (Dobropoint) – základní prostředek pro podporu
dobrovolnictví
c) GoForIt! – akční týmy dobrovolníků – zázemí pro realizaci vlastních nápadů mladých
lidí a možnost zapojení do nabízených tematických skupin
d) Volný čas – Kde a jak?
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Petrášová, plan_b@volny.cz
•

Ratolest Brno, o.s. – Motýlí efekt II. – kampaň Motýlí efekt – kampaň byla založena na
myšlence, že stejně jako mávnutí křídel jednoho motýla může způsobit vichřici na druhé
straně zeměkoule, je i dobrovolnictví nenápadnou pomocí, jež může vést k velkým
změnám a výsledkům. Kampaň byla zaměřena na mladé lidi v Brně a jeho okolí. Kampaň
byla vedena přes zacílené informační letáky, plakáty v tramvajích, plakátovací plochy,
billboardy, LCD spot na hlavním nádraží v Brně, inzerce v médiích, spot v brněnském
rozhlasu, sociální síť Facebook (tento nástroj byl do kampaně zapojen pomocí plakátů
v tramvajích, na nichž byl vždy uveden nedokončený příběh dobrovolníka, dokončení
potom bylo uvedeno na webu organizace a na stránkách kampaně na Facebooku),
studentská akce Gaudeamus, galerijní tramvaj Dopravního podniku města Brna – ta
představovala vyvrcholení propagace kampaně v MHD, pro kampaň byla vyhrazena celá
jedna tramvaj po dobu jednoho měsíce

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, lucie.voseckova@ratolest.cz
•

Sdružení Roztoč – Klub dobrovolníků sdružení Roztoč – cílem projektu bylo iniciovat
a podporovat dobrovolnictví v rámci činnosti sdružení, při akcích a programech sdružení.

Projekt přispěl k vytvoření uceleného systému práce s dobrovolníky, který zahrnuje
pravidelnou informovanost o možnostech dobrovolné pomoci v rámci činnosti sdružení.
Kontaktní osoba: Dita Votavová, roztoc@roztoc.cz
•

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež – Program rozvoje
dobrovolnictví ve Zlínském kraji – Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž – 1.
Celostátní konference „ Dobrovolnictví – opora občanské společnosti. Čeho jsme dosáhli,
kam směřujeme?“ v květnu 2011 v Kroměříži
2. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji – „Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme?“

Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Cruzová, cruzova@volny.cz
•

Společnost pro fair trade, o.s. – Místní dobrovolnické skupiny jako nástroj otevřené
a participativní organizace – 1. Zapojení dobrovolníků do přímé realizace a řízení
jednotlivých projektů
2. Zapojení řady regionálních organizací/ dobrovolnických skupin do naší činnosti a to
především prostřednictvím „Férové snídaně ve vašem městě“
3. Vypracování dokumentu detailně popisující strategii práce s dobrovolníky
4. Vytvoření on-line databáze dobrovolníků, která umožňuje také hromadnou
korespondenci s ohledem na preference jednotlivých zájemců o spolupráci
5. Vydávání pravidelného dvouměsíčního zpravodaje pro dobrovolníky – šířený
prostřednictvím emailu

Kontaktní osoba: Jakub Tesař, jakub.tesar@nazemi.cz
•

Studentský klub při Obchodní Akademii Tanvald, o.s. – Zaujmi postoj – studenti OA
pořádali projekce a doprovodné programy při Filmovém festivalu Jeden svět 2011

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Juklová, studentskykluboa@gmail.com
•

SVČ Lužánky Brno – Dobrovolnictví možnost seberealizace – 1. Vytvoření publikace
„Dobrovolnictví možnost seberealizace“ – publikace o dobrovolnících, jejich aktivitách,
motivacích

a

životních

postojích

–

ke

http://legato.luzanky.cz/onas/aktualne/prilohy/dobrovolnictvi.pdf
Kontaktní osoba: Lydie Procházková, lida@luzanky.cz

stažení

zde:

•

SVČ Déčko Náchod – Dobrovolnictví na Náchodsku 2011 – projekt měl 3 části:
propagaci a zviditelnění dobrovolnictví, vzdělávání dobrovolníků a oceňování cenou
Křesadlo a cenou Déčko Náchod. Propagace proběhla v rámci slavnosti v areálu Státního
zámku Náchod, při akci školy Běh do zámeckých schodů a při realizaci vánoční výstavy.
Dobrovolníci měli možnost se zúčastnit 3 odborných seminářů: Minipedagogické
minimum, Public Relation, Kurz Přelez, přeskoč...

Kontaktní osoba: Ludmila Pohanková, lida@deckonachod.cz
•

Šance pro tebe, o.s. – Dívejte se kolem sebe – 1. Mapování, síťování – setkání
koordinátorů dobrovolníků Pardubického kraje
2. Statistika, anketa, vytváření textů – realizace ankety ve vybraných městech
Pardubického

kraje

s občany

na

téma

dobrovolnictví,

zpracování

statistiky

s kvalifikovaným odhadem počtu aktivních dobrovolníků, kteří v rámci Pardubického
kraje pomáhají vezdravotnictví, v sociálních službách, v práci s dětmi a mládeží a kultuře
3. Město plné dobrovolníků – bylo vyrobeno 8 motivů papírových dobrovolníků, každý
z nich měl na sobě napsaný svůj dobrovolnický příběh, mezi těmito papírovými dobrovolníky
chodili živí dobrovolníci a pracovníci organizace a informovali kolemjdoucí o
dobrovolnictví. Akce se konala v září v Chrudimi.
4. Vzdělávací víkend pro dobrovolníky – víkendový prožitkový workshop určený pro
zájemce z řad dobrovolníků v Pardubickém kraji
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Marková, alena@sance.chrudim.cz
•

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko – německých výměn
mládeže Tandem - 7. česko – německé setkání mládeže – tématem setkání bylo
dobrovolnictví a neformální vzdělávání a uskutečnilo se v listopadu 2011 v Bayreuthu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lontschar, tandem@tandem.adam.cz

8.3 Podpořené projekty v rámci 3. mimořádné dotační výzvy ( červenec 2011)
•

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. – Dobrovolnictví je IN – 1. Výstava
fotografií ´Dobrovolníci mezi námi´ – prosinec 2011 v knihovně ve Vsetíně

2. Brožura Dobrovolnictví na Vsetínsku – v brožuře jsou zachyceny zkušenosti, zážitky a
poznatky dobrovolníků, kteří svou činnost vykonávají na Vsetínsku
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Tomečková, dobrovolnik@adorea.cz
•

ADRA – Realizace dobrovolnických činností v rámci ERD – 1. nábor a školení
dobrovolníků
2. Průvod dobrovolníků v Ostravě – na náměstí byla umístěna atrapa naší zeměkoule, kde
lidé mohli umístit lístečky se svými dobrými skutky, které překryly ty zlé věci, které se
dějí všude kolem nás

kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hoferková, dcostrava@adra.cz
•

AIESEC Česká republika – Organizace Kongresu EuroCo 2011 – organizace
mezinárodního kongresu

Kontaktní osoba: Bc. Martin Tyšer, martin.tyser@aiesec.cz
•

Akademické centrum studentských aktivit – POSED – Pracovní Setkání
Dobrovolníků – 3-denní setkání dobrovolníků, jehož cílem bylo zvýšit informovanost o
dobrovolnické činnosti studentů na vysokých školách. Akce se zúčastnili dobrovolníci
z 25 studentských organizací. Součástí setkání byla řada workshopů jejichž výstupy je 23
metodických

materiálů

ve

formě

prezentací

(http://www.acsa.vutbr.cz/main/index.php?horiz=2&vert=741)
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Ježková, info@acsa.cz
•

Akropolis, o.s. – Podpora a rozvoj dobrovolnictví – 1. Síťování organizací pracujících
s dobrovolníky v regionu a rozvoji spolupráce se středními školami
2. Organizace Dne s dobrovolníky, který proběhl 3.11. v rámci Týdne dobrovolnictví –
proběhla výstava prací, prezentací a fotografií o dobrovolnictví připravená dobrovolníky,
kulatý stůl s dobrovolníky, promítání videí natočených dobrovolníky, prezentace na téma
´Jak se stát dobrovolníkem ERD´
3. Vytvoření systému formálního i neformálního vzdělávání dobrovolníků

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Janíková, jitka.janikova@akropolis-uh.cz

•

Asociace malých debrujárů ČR – Velká šestka – cílem projektu byla snaha o vytvoření
a rozšíření stávajících příležitostí pro mezinárodní dobrovolnické aktivity mladých lidí,
propojování příhraničních komunit prostřednictvím dobrovolnických aktivit zejména
zaměřené na dobré zkušenosti minulých let s partnerskými organizacemi a účastníky,
snaha o rozvinutí stávajících kapacit Asociace malých debrujárů a dalších NNO v oblasti
dobrovolnictví.

Kontaktní osoba : Mgr. Petr Zapletal, zapletal@adam.cz

•

Asociace Trigon – XIX. Ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě – tradiční
mezinárodní akce Evropské dny handicapu přispívá ke zvýšení informovanosti široké
veřejnosti a účinně tak napomáhá k překonávání bariér mezi zdravou a handicapovanou
populací. Součástí Evropských dnů byl Seminář zaměřený na příklady dobré praxe všech
forem dobrovolnictví v zemích EU, výtvarná soutěž pro děti a mládež se specifickými
problémy „Zkuste to s námi, aneb dobrovolnictví se meze nekladou“ a udělení cen
Křišťálový kamínek 2011, které získali osobnosti s handicapem a letos poprvé i
dobrovolníci.

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rosenbergerová, orosenbergerova@asociacetrigon.eu

•

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky – Dobrovolnictví u tomíků –
1. Metodický materiál „Rukovět dobrovolníka“
2. Vytištění 2 táborových her
3. Filmová škola – v rámci tří víkendových dílen se celkově projektu zúčastnilo 108 –
filmařů – amatérů, skupiny po max. 10 lidech vytvořily filmové dílo o stopáži 5-15 minut,
související s dobrovolnou prací v oddílech organizace. Všechny snímky lze shlédnout na:
http://www.zlatesipy.cz/vrtule/ffll-2010/filmy-z-ffll-2010/
4. Školení rozhodčích

Kontaktní osoba: ustredi@a-tom.cz

•

BENEDIKTUS – Budování Archy na Modletíně – workcampy – 1. 2 pobyty
evropských dobrovolníků – dobrovolníci ve spolupráci s lidmi s postižením vykonávali
práce na stavbě roubené sušírny ovoce, která bude zázemím pro pracovní terapii lidí

s postižením a budování komunitního centra v Modletíně
2. Příprava dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky z evropských komunit Archy
•

Dobrovolnictví na Vysočině – 1. Propagace dobrovolnictví na Vysočině – především
v místním tisku
2. Týden otevřených dveří o.s. Benediktus – představení činnosti organizace, besedy o
dobrovolnické práci, uspořádán v rámci Týdne dobrovolnictví

Kontaktní osoba: Blanka Nikodemová, DiS., projekty@benediktus.org
•

Boii, o.s. Profesionalizace dobrovolníků v Pardubickém kraji – cílem projektu bylo
zahájit dlouhodobý proces, který by vedl k profesionalizaci dobrovolnictví a rozšíření
zájmu o aktivity zajišťované dobrovolníky. Součástí projektu byly vzdělávací semináře a
pilotní akce pro veřejnost.

Kontaktní osoba: Anna Frantalová, anna.frantalova@boii.cz

•

Česká rada dětí a mládeže – Stromy Anežky České – cílem projektu byla propagace
odkazu Anežky České a ERD prostřednictvím výsadby 100 ks lípy srdčité. Anežka česká
hrála významnou roli v historii našeho státu a prostřednictvím tohoto projektu byly její
činy připomenuty. Díky výsadbě stromů se také děti a mládež, členové sdružení ČRDM,
vedli k aktivní péči o životní prostředí, celkově bylo vysazeno 111 lip po celé ČR – jejich
umístění je zaznamenáno na www.kamchodit.cz. Výsadby probíhaly během Týdne
dobrovolnictví (listopad 2011)

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Šejtka, ondrej.sejtka@crdm.cz
•

Česko – německé fórum mládeže, o.s. – Česko – německé fórum mládeže – 1.
Setkávání českých a německých účastníků
2. školení - zaměřené na zlepšení schopností a dovedností v potřebných oblastech (např.
projektový management aj.)

Kontaktní osoba: Kateřina Bláhová, KaterinaBlahova@email.cz
•

Diecézní Charita Brno – Zapal se pro dobrovolnictví! – 1. Propagační kampaň na
území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

2. Informační besedy na téma dobrovolnictví na školách v oblastech Břeclav, Třebíč,
Znojmo.
3. Oceňování dobrovolníků – anketa Dobrovolník charity 2011
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Kollárová, DiS., veronika.kollarova@charita.cz
•

Dobrovolnické centrum, o.s. – 3x v příhraničí – celkově tři 3- denní diskusní setkání na
téma dobrovolnictví s německými a polskými partnery

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Černá, dcul@seznam.cz
•

Duha – Duha ERD 2011 – mimořádné – projekt se především soustředil na propagaci a
výrobu propagačních materiálů, které jsou určeny veřejnosti při aktivitách zaměřených na
zviditelnění dobrovolnictví v oblasti dětí a mládeže

•

Duha 2011 – mezinárodní dobrovolnictví – cílem projektu byl aktivní rozvoj kontaktů
pro

oblast

dobrovolnictví

a

motivace

jednotlivců

k dobrovolnictví

Výstupy z projektu: 1. Spolupráce s partnery – setkání s tematickými workshopy pro
koordinující organizace za účasti partnerů z Německa, Slovenska, Maďarska, Polska,
Srbska
-

setkání

na
s českými

začátku
partnery,

listopadu

organizátory

workcampů

2011

v České

republice

2. Vzdělání, motivace a ocenění dobrovolníků – fotosoutěž pro dobrovolníky, kteří se
účastnili workcampů s následnou vernisáží
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šoupalová, soupalova@duha.cz
•

Hestia, o.s. – Propagace dobrovolnictví v rámci ERD: akce v Týdnu dobrovolnictví –
1. Happening na Karlově náměstí – tzv. freezing v průběhu Týdne dobrovolnictví
2. Slavnostní koncert Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci – desetileté výročí
udílení
3.

Spot

cen
zaznamenávající

obě

výše

Křesadlo
zmíněné

akce,

http://www.ulozto.cz/12054840/kresadlo-10-let-predavani-ceny-wmv
Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Tošner, jiri.tosner@hest.cz

ke

stažení

na:

•

Hnutí Brontosaurus – Být dobrovolníkem, být IN – 1. Konference o významu
dobrovolnictví pro životní prostředí – organizace zabývající se dodbrovolnickou
ochranou přírody informovaly o fenoménu dobrovolnictví v ochraně životního prostředí,
o jeho současném stavu v ČR ve srovnání se zahraničím, o analýze podpory ze strany
státu a o významu dobrovolnictví ze sociální a finanční stránky pro společnost i stát.
2. Organizátorská výměna zkušeností – výměna byla zaměřená na sdílení zkušeností
z letních akcí v rámci organizace HB a spřátelených organizací
3. Festival pro dobrovolníky v ochraně přírody a památek – cílem bylo podpořit
zapojování mladých lidí do dobrovolnických aktivit v ochraně přírody a památek.
Program setkání zahrnoval workshopy a dílničky, diskuse a sdílení zkušeností z táborů či
tematické výstavy.
4. Programy pro střední školy –programy se zaměřovaly na posílení propagace
dobrovolnictví mezi středoškolskou mládeží a podporovaly jejich zapojování do
dobrovolnických aktivit
5. Dobrovolnické centrum – posílena činnost dobrovolnického centra
6. Propagace dobrovolnictví pro přírodu a památky – šíření propagačních materiálů
(letáčky, časopis, propagační tašky a trička)

Kontaktní osoba: Dalimil Toman, hnuti@brontosaurus.cz
•

Informační centrum pro mládež Tábor, o.s. – Mobilní infopoint EDS - 1. vytvoření
mobilního infopointu, který poskytuje především návodné informace o Evropské
dobrovolné službě
2. Vytvoření jednoduchého informačního materiálu „I ty máš šanci aneb jak se stát
dobrovolníkem Evropské dobrovolné služby“

Kontaktní osoba: Václav Pavlík, pavlik@icmtabor.cz
•

Jihomoravská rada dětí a mládeže – 3 dny pro hrdiny – projekt byl zahájen během
Týdne dobrovolnictví (listopad 2011). Dobrovolnické skupiny se až do konce roku 2011
věnovaly vždy po dobu 3 dnů dobrovolnickým projektům, které si sami mladí lidé
vymysleli (např. oprava vybavení mateřské školky, seminář o počítačích pro seniory,
výsadba zeleně, dopravně – bezpečnostní akce pro děti). Dobrovolnické skupiny se
většinou skládali z členů a sympatizantů školních parlamentů a mladých lidí zapojených

do aktivit krajského parlamentu dětí a mládeže.
Kontaktní osoba: Pavel Zdráhal, pavel.zdrahal@jmdeti.cz
•

Junák – svaz skautů a skautek ČR – Dobrovolníci jsou vidět! – cílem projektu bylo
zvýšit povědomí o možnostech a významu dobrovolnictví a zlepšit podmínky
dobrovolnické činnosti. Hlavními výstupy byly: 1. Výstava fotografií, která poutavým
způsobem představila veřejnosti dobrovolnické činnosti
2. vydání magazínu o dobrovolnictví, který infomuje o dobrovolnických projektech a
aktivitách
3. Spuštění webové stránky o dobrovolnictví pro veřejnost i potenciální dobrovolníky
4. vydání balíčku pro dobrovolníky pro zvýšení jejich metodického zázemí

Kontaktní email: skaut@junak.cz
•

Klub UNESCO Kroměříž – Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji - Čeho jsme
dosáhli, kam směřujeme? – setkání se účastnili představitelé neziskových organizací,
obcí, kraje, zainteresovaných institucí, pedagogové všech typů škol, studenti středních a
vysokých škol, realizátoři dobrovolnických programů. Na setkání byla představena
publikace s názvem Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji – Čeho jsme dosáhli, kam
směřujeme?,

ke

stažení

na

http://www.unesco-

kromeriz.cz/akce11/dobrovolnici_sbornik.pdf
Kontaktní osoba: MUDr. Eva Nováková, eva.novakova@volny.cz
•

Koalice nevládek Pardubicka, o.s. – Hledá se dobrovolník! – cílem projektu bylo
zvýšení povědomí o dobrovolnické činnosti u mládeže, zástupců firem a občanů
Pardubického kraje. Byl natočen krátkometrážní film o neziskovém sektoru a
dobrovolnictví, který byl promítán na Středních školách v Pardubickém kraji a též
poskytnut dobrovolnickým centrům v Kraji. K naplnění cíle projekty přispěla i realizace
přednášek o neziskovém sektoru a dobrovolnictví na středních školách v Kraji a
informační semináře pro zástupce NNO a veřejnosti.

Kontaktní osoba: Bc. Jana Machová, machova@konep.cz
•

Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League – Dobrovolnický podzim v LLM –
Hlavními výstupy projektu jsou: 1. Dokončení a veřejná prezentace filmu o woodcraftu

2. Obnova historického kamenného kříže v obci Michalovy Hory
3. Příprava výstavy v kostele v Michalových Horách
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Sedláček, ustredi@woodcraft.cz
•

LOS – Liberecká občanská společnost, o.s. – I love Nisa – cílem projektu byl rozvoj
spolupráce a kapacit dobrovolnických organizací působících v příhraničním regionu –
Libereckém kraji – síťovací setkání a účast na společných dobrovolných aktivitách
podporujících a propagujících dobrovolnictví jako důležitý aspekt občanského života a
rozvinutí jejich činnosti v rámci přeshraniční dobrovolnické činnosti v Euroregionu Nisa.
Výstupem schůzek bylo založení webového portálu – www.ilovenisa.eu

Kontaktní osoba: Antonín Ferdan, antonin.ferdan@losonline.eu
•

Nová Trojka – Podpora dobrovolnictví v NNO pracujících s rodinami s dětmi – 1.
Vypracování metodické příručky pro koordinátory dobrovolníků pracujících s rodinami
s dětmi
2. Dobrák a Dobrajda Nové Trojky – program seznamování dětí s ideou dobrovolnictví

Kontaktní osoba: Ing. Miloslava Kramná, novatrojka@nova-trojka.cz
•

Oblastní Charita Kutná Hora – Dobrovolnictví není nuda – 1. Proběhl kurz pro
dobrovolnictví v nemocnici pro Čáslav
2. Ocenění dobrovolníků jak pracující pro středisko A+D, tak pro středisko rané péče a
dobrovolníci pracující v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, oceněno celkem 22
dobrovolníků
3. Živé člověče nezlob se – družstva z řad dobrovolníků a uživatelů sociálních služeb
doplněné o profesionální zaměstnance Charity, proběhlo v rámci Týdne dobrovolnictví

Kontaktní osoba: Bc. Marie Macková, macek.marie@seznam.cz
•

Pionýr – Rozumíme si – organizace Živé knihovny

•

Tady žijí dobrovolníci – projekt byl zaměřen na posilování vnitřních kapacit sdružení,
rozvoj dobrovolnických aktivit – zejména v oblasti integrace a inkluze dětí a mládeže se
specifickými potřebami ve vzdělávání a na zvyšování kvality vzdělávacích systémů
uvnitř Sdružení Pionýr

•

Umačkáni dětmi – 1. Seznamování veřejnosti s existencí dobrovolníků pracujících
s dětmi a mládeží a náročnost této činnosti - hlasování o tom, jaké vlastnosti dělají
správného dobrovolníka pracujícího s dětmi
2. Vyzvání veřejnosti k navrhování dobrovolníků splňujících stanovené předpoklady –
dodatečně doplněno o aktivitu zahrajte dobrovolníkům
3. Vytvoření reklamního spotu k dobrovolnické činnosti s dětmi a mládeží v několika
různých variantách

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Bělohlávek, martin@pionyr.cz
•

Rodiče a děti Kadaně – Chillout klub pro mládež – v rámci projektu byl vybudován
klub pro mladé „Underground“. Klub slouží jako otevřený prostor k setkávání mládeže a
nabídkou zábavného individuálního i skupinového vyžití a trávení volného času. Nabízí
také prostor k prezentaci mladých umělců z Kadaně a okolí. Slavnostní otevření proběhlo
v rámci Týdne dobrovolnictví a během něj byl pokřtěn kalendář s dobrovolnickou
tématikou. Během celého týdne probíhal nábor dobrovolníků do všech dobrovolnických
programů, besedy o dobrovolnictví – „Dobrovolníci – blázni nebo života pomocníci?“,
workshop „Jak být lepším až úplně nejlepším – samozřejmě dobrovolníkem“ aj. Provoz a
program klubu je zajišťován dobrovolníky.

Kontaktní osoba: Adéla Kašková, radka@kadan.cz
•

Royal Rangers v ČR – Středoevropská konference Royal Rangers – cílem projektu
byla výměna zkušeností a hledání nových možností rozvoje organizace v oblasti Střední
Evropy

Kontaktní osoba: Petr Walach, narodni.rada@royalrangers.cz
•

Salesiánské středisko mládeže – Rozvoj a vzdělávání dobrovolníků Salesiánského
střediska mládeže – pravidelná setkání dobrovolníků a pracovníků, přednášky, besedy,
exkurze a školení dobrovolníků směřující k jejich rozvoji a vzdělávání

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Michal Svoboda, stredml@sdb.cz
•

Sdružení Nové město na Moravě, o.s. – Otevřené dveře – 1. Akce pro veřejnost
„Otevřené dveře“ – proběhla během Týdne dobrovolnictví, prezentace aktivit organizace

– např. „Tvoříme pro druhé“ – děti, dospělí i dobrovolníci tvořili podle vlastního návrhu
jednotlivé „placky“, smyslem pořádání akce bylo prožít zkušenost dobrovolnictví, kde
člověk věnuje kus svého času, energie a dovedností pro druhé. Další aktivitou byla „šicí
dílna“, kterou vedli stávající dobrovolníci, především senioři.
Kontaktní osoba: Zuzana Šafaříková, DiS., sdruzeni@sdruzeninovemesto.cz
•

SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty – Dobrovolníci uprchlíkům – 1.
realizace volnočasových a multikulturních akcí zaměřených na integraci minorit
(uprchlíků a cizinců) do majoritní společnosti

•

2. Mezinárodní den lidských práv pod hlavičkou SOZE (10.12.) – neformální setkání
připravené dobrovolníky a terénním sociálním pracovníkem, na které byli pozváni
zaměstnavatelé cizinců, zástupci státní sféry, akademického sektoru i široká veřejnost a
na němž vrcholila propagační kampaň dobrovolnictví jako formy aktivního trávené
volného času

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Libor Studený, soze@soze.cz
•

Středisko Radost, o.s. – Radost pro druhé 2011 – cílem projektu byla osvětová a
výchovná činnost mladých lidí k dobrovolnictví – vysvětlení principů dobrovolnictví na
jarních školení vedoucích pracovníků organizace, vytvoření zpravodaje Střediska Radost,
výroba triček Guardian, ocenění dobrovolníků

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valoušek, statutar@taborradost.cz
•

TŠ Bonifác – Dobrovolnictví aneb cesta k lidem – uspořádání besed a dny otevřených
dveří
„To jsme my děti a mládež Evropy“- cílem projektu bylo vytvoření příležitostí pro
mezinárodní dobrovolnickou aktivitu mládeže a setkání dětí a mládeže při společných
akcích. Jednalo se o 3- denní mezinárodní setkání mládeže, jehož součástí byly malé
workshopy (hudba, tanec, výtvarné činnosti) a celá akce vyvrcholila koncertem.

Kontaktní osoba: Iveta Nývltová, iveta.nyvltova@seznam.cz

•

YMCA v ČR – YMCA v ČR v 2011 – příprava a tisk metodických materiálů ke školení
dobrovolníků

Kontaktní osoba: Mgr. Michael Erdinger, sekretariat@ymca.cz

9. Celkový rozpočet
ROZPOČET
Položky
A.1) Osobní náklady

Náklady (v EUR)
35 484,95

A.2) Náklady na cestovné a
ubytování

6 418,22

A.3) Nákup vybavení
A.4) Náklady na spotřební zboží
a dodávky zboží

0
6 680,36

A.5) Subdodávky

60 577,4

A.6) Náklady spojené s
pronájmem

5 775,98

Celkem

114 936,91

10. Hodnocení Evropského roku dobrovolnictví
11.1. 2012 se konalo závěrečné setkání pracovních skupin ERD, kterého se účastnili
zástupci neziskových organizací, příspěvkových organizací a státní správy. Cílem setkání bylo
zhodnocení ERD a naplánování aktivit pro rok 2012.

10.1 Hodnocení Evropského roku dobrovolnictví z pohledu tematických a
průřezových skupin
10.1.1 Koordinace ERD
•

Koordinace ERD obecně

- Nereprezentativní zastoupení organizací na síťovacím setkání v Berouně
- Řada zapojených se zapojila náhodile

- Nejasná vize MŠMT
- Personální změny v průběhu roku
- Začalo se pozdě, pomalý rozběh, zlepšení ke konci roku
- Chyběl časový harmonogram aktivit ERD
•

Koordinace průřezových skupin

- Nejasné jak byli vybíráni členové do průřezových skupin – ne všechny skupiny měly tyto
informace
- Chyběl web, kde by byly všechny dokumenty – pod heslem
- Průřezové a tematické skupiny spolu nekomunikovaly
•

Koordinace tematických skupin a setkávání vedoucích PS

- Malá ochota spolupráce mezi pracovními skupinami
- Pozitivní napojení i na další rezorty
- Časová náročnost – mnoho úkolů
•

Finance na fungování tematických skupin

- Pozdě rozhodnuto, že grant EK bude
- Ve srovnání s jinými tematickými evropskými roky dobře, že peníze byly
- Dotace jen pro mládežnické organizace
- Málo financí pro PS v poměru rozpočtu celého projektu
- Návrh na zlepšení: skupiny by si měly napsat projekty a nejen dostat finance
10.1.2 Propagace
•

Komunikace s médii a propagace obecně

- Bylo to málo vidět ze strany veřejnosti (odpovídá zájmu veřejnosti)
- Kampaň vrcholila až ke konci roku
- Více se mělo spolupracovat s organizacemi

- Deníky Bohemia – úspěch
- Málo mediálních výstupů na celostátní úrovni
- Dopady uvnitř odborné veřejnosti (MK)
- Větší zapojení tiskového odboru MŠMT
- Plusem je dobrovolnik.cz
- Mohla být lépe využita synergie s jinými aktivitami (např. NGO market)
- Dobrovolnik.cz – malá propagace, malé povědomí, možnost propagace na školních www
- Průvod – kladná odezva v regionálním měřítku
- Zvýšení zájmu o mezinárodní dobrovolnou službu
- ERD namotivoval organizace k propagaci mezinárodní dobrovolné práce
•

Sborník dobré praxe

- Přínosný výstup – další propagace dobrovolnictví
- Je pestrý, představuje reálné příběhy
- Použitelný pro tento evropský rok – rok aktivního stárnutí, současně i dobře sepsané a
srozumitelné pro osoby 50+
- Dobře zorganizovaná distribuce mezi pracovní skupiny a další instituce
- Anglická verze je plus, Sborník je možné používat při setkáních se zahraničními partnery
10.1.3 Celkový přínos pro organizace
- Rozšíření obzorů a inspirace, srovnání kvality
- Dotace
- Sdílení zkušeností a řešení problémů (víza a pojištění)
- Vznik dobrovolníka.cz a jeho databáze
- Odstartování tematické spolupráce s krajem
- Spolupráce se státní správou a vytvoření kontaktů na úrovni státní správy
- Síťování – tematické skupiny
10.1.4 Zhodnocení Evropského roku dobrovolnictví Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
- vytvoření efektivní struktury ERD, která bude částečně fungovat i nadále
- vzhledem k finančním možnostem dobrá propagace ERD a dobrovolnictví

- Sborník příkladů dobré praxe – kvalitní výstup
- 1 národní web zaměřený na dobrovolnictví
- Dotace pro NNO
- Aktivity zaměřující se na dobrovolnictví po celé ČR
- Nastartování činnosti některých tematických skupin – zvláště dobrovolnictví v kultuře
- ´Nakopnutí´ dobrovolnictví
- Příprava zákona o dobrovolnictví

11. Dobrovolnictví v roce 2012
V průběhu ERD 2011 fungovalo 11 tematických skupin a během závěrečného setkání
pracovních skupin v lednu 2012 se ukázalo, že 8 tematických skupin bude pokračovat ve své
činnosti i nadále, a to: děti a mládež, kultura, mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová
spolupráce, ekologie, mimořádné události, zdravotnictví, komunitní a sociální.
Každá pracovní skupina si vytvořila akční plán na rok 2012.

11.1 Pracovní skupina Dobrovolnictví při mimořádných situacích
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
•

pokračování činnosti skupiny v roce 2012

•

podpora vzniku platformy PANEL v dalších krajích

•

vytvoření standardu dobrovolníka při mimořádných událostech

11.2 Pracovní skupina Dobrovolnictví s dětmi a mládeží
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
-

Pokračování v aktivitách PS

-

Zákon o dobrovolnictví – připomínkování, sledování novelizace

-

Rozšíření skupiny o další organizace s cílovou skupinou děti a mládež

-

Umožnit setkání pracovníků s dětmi a mládeží z různých oblastí (spojuje je cílová
skupina – ANNO, SPDDM, ČRDM,…)

-

Iniciovat výzvu ESF (podpora neformálního a zájmového vzdělávání)

-

Využít CVVZ jako platformu

-

Podíl na tvorbě koncepce při práci s dětmi a mládeží

-

Propojení s rokem 2012 – aktivní stárnutí

-

Realizovat 72 hodin pro hrdiny (ČR)

Harmonogram aktivit:
Setkání skupiny - cca 4 ročně
NGO market - 11.5. 2012
CVVZ - listopad 2012

11.3 Pracovní skupina Dobrovolnictví v ekologii
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
-

Další zviditelnění této oblasti

-

Analýza situace dobrovolnictví v ekologii a její medializace

-

Připomínkování návrhu zákona

Aktivity, kterými by se cíle měly naplnit:
-

Propagace výstavy „Dobrovolnictví v ekologii“ - během roku 2012 by se měla objevit
na desítkách akcí po celé ČR

Harmonogram aktivit:
- Vznikla tabulka, která se postupně plní aktivitami zapojených organizací, kde se bude výstava
prezentovat (možno poskytnout)
-

Setkávání skupiny několikrát do roka při plánovaných akcích zapojených organizací

11.4 Pracovní skupina Dobrovolnictví v kultuře
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
-

Metodické doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění

-

EY 2012

-

Zviditelnění a podpora aktivit zabývajících se kulturní dimenzí života seniorů

-

Sdílení informací

Harmonogram aktivit:
1. Setkání leden – koncepce aktivit EY 2012
2. Dokončení metodického doporučení – březen 2012
3. Setkávání podle aktuálních úkolů nebo při akcích, např. 12.6. Plzeň Den M. Mercury
4. Dotisk již rozebrané publikace Dobrovolnictví v kultuře. Dobrovolnická činnost
v kulturních organizacích.

11.5 Pracovní skupina Dobrovolnictví v sociální oblasti
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
1. Udržení skupiny
2. Spolupráce se zdravotní skupinou – oblast legislativní
-

společný kulatý stůl (firemní dobrovolnictví v sociálně zdravotní oblasti)

3. Navázání spolupráce s MPSV
Aktivity, kterými by se cíle měly naplnit:
• Setkávání min. každého ½ roku
• Oslovení MPSV (novela zákona o sociálních službách)
• Připomínkování věcného záměru zákona o dobrovolnictví

Harmonogram aktivit:
Setkání PS - 1. polovina roku 2012

11.6 Pracovní skupina Dobrovolnictví ve zdravotnictví
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
-

Udržení pracovní skupiny v kontaktu s MZČR

-

Systematická spolupráce se skupinou Dobrovolnictví v sociálních službách

-

Spolupráce na novele zákona o DS

-

Oslovení dalších členů

Aktivity, kterými by se cíle měly naplnit:
-

Připomínkování věcného záměru novely zákona o dobrovolnické službě

-

Společná setkání 3 krát ročně

-

Kulatý stůl ke společným tématům zdravotně – sociální oblasti

Harmonogram aktivit:
Schůzka PS – únor 2012
Kulatý stůl k firemnímu dobrovolnictví – květen 2012
Kulatý stůl ke společným tématům zdravotně – sociální oblasti

11.7 Pracovní skupina Komunitní dobrovolnictví
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
-

Dokončení projektu Flagship

-

Podání OPLZZ projektu, který navazuje na Flagship

-

Analýza a strategie spolupráce dobrovolnických center a municipalit se zaměřením na
dobrovolnictví v komunitě a s výhledem na Evropský rok 2013

Aktivity, kterými by se cíle měly naplnit:
-

Odborná publikace o KD

-

TV dokumenty

-

Spolupráce na novém zákoně o dobrovolnické službě

-

Populární publikace

-

2 krát ročně workshop na téma ´Jak dál? ´

Harmonogram aktivit:
Setkání a diskuse nad výše uvedenými tématy – do prázdnin

11.8 Pracovní skupina Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce
Cíle pracovní skupiny v roce 2012:
-

Pravidelné setkávání (cca 3-4 měsíce)

-

Sdílení průřezových témat: - Propagace mezinárodního dobrovolnictví

Harmonogram aktivit:
Schůzka – 16.4. 2012, 10.00

-

Víza

-

Kvalita vysílání a kontinuální práce s dobrovolníky

-

Inspirace ze zahraničí

12. Přílohy
12.1 Příloha č. 1 – Přehled vysílání spotu o dobrovolnictví v České televizi
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21:20:56

ČT2

13.11.2011

13:00:19

ČT2

27.11.2011

15:10:53

ČT1

11.12.2011

ČT24

14.11.2011

23:59:24

ČT1

27.11.2011

14:42:40

ČT24

11.12.2011

18:37:11
16:59:40

ČT1

14.11.2011

14:56:41

ČT1

28.11.2011

23:00:02

ČT24

11.12.2011

10:59:40

ČT24

15.11.2011 04:36:09+1

ČT2

28.11.2011

ČT1

15.11.2011

19:57:06

ČT2

28.11.2011

21:19:21
16:54:18

ČT2

15.11.2011

17:47:45

ČT24

28.11.2011

12:59:41

ČT24

16.11.2011

23:58:40

ČT24

29.11.2011

19:58:26

Celkový počet: 109 spotů
40 uvedení na ČT1 (16x prime
time)
34 uvedení na ČT2 (13x prime
time)
35 uvedení na ČT24

12.2 Příloha č. 2 - Přehled návštěvnosti kin Cinestar (22. 12. 2011 – 6.1. 2012)
Návštěvnost kin v jednotlivých
městech
Město

Návštěvnost

Praha – Anděl

16 588

Praha – Černý
Most

9 074

České Budějovice

9 548

Hradec Králové

14 031

Jihlava

5 400

Liberec

9 211

Mladá Boleslav

6 709

Olomouc

10 572

Ostrava

20 903

Pardubice

3 845

Plzeň

10 028

Zlín

9 193

CELKEM

125 102

12.3 Příloha č. 3 – Propagační letáček

12.4 Příloha č. 4 – Inzerát do přílohy MF Dnes/Lidových novin ´Kam na VŠ´

12.5 Příloha č. 5 – Přehled videí
1. NORMÁLNÍ JE POMÁHAT
http://www.ulozto.cz/7968938/normalni-je-pomahat-zip
2. NEMUSÍME, CHCEME
http://www.ulozto.cz/8897573/nemusime-chceme-zkrac-wmv
DOKUMENTY O DOBROVOLNICTVÍ NA WEBU ČESKÉ TELEVIZE
3. Dokument ČT 2 – Normální je pomáhat - Co znamená být dobrovolníkem
studentka, invalidní důchodce a žena s roztroušenou sklerózou na elektrickém vozíku:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319536622-normalni-je-pomahat/21156326207/
4. Dokument ČT Kosmopolis – s tématikou Čeští dobrovolníci v Himaláji, Dobrovolníci v
nemocnici
nebo Živá paměť a mezigenerační dobrovolnictví, provází Jiří Tošner:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095908415-kosmopolis/211562210300015/
5. Pořad ČT EKONOMIKA - Manažeři čím dál častěji pracují ve svém volnu jako
dobrovolníci
hovoří tři dobrovolníci z Domova Sue Ryder v Praze:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10249971631-ekonomika/211411058390822/
6. Hyde park – ČT 24 – Robin Ujfaluši, ředitel, INEX-Sdružení dobrovolných aktivit:
O své zkušenosti napsal knihu Jak se hraje fotbal v Africe a podílel na vzniku česko-keňského
projektu Fotbal pro rozvoj. Jako dobrovolník působil v Bosně a Hercegovině, Turecku či
Německu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058080915-hydepark/

12.6 Příloha č. 6 – Program Týdne dobrovolnictví

Program
8:00 - 15:30 Konference Perspektivy dobrovolnictví
Pondělí

při mimořádných událostech a krizových situacích

31.10.
19:30
Úterý
1.11.

15:00

Benefiční koncert Arcidiecézní Charity Praha
Oficiální zahájení

13:00 - 16:00 Otevřený kulatý stůl Dobrovolnictví v sociálně - zdravotních
službách
15:00 - 18:30 Odpoledne deskových her - deskohraní
15:00 - 18:30 Kreativní workshopy - tvořivé dílny
Středa

15:00 - 18:30 Workshop esperanta

2.11.

15:00 - 18:30 Ukázka canisterapie
15:00

Vystoupí skupina Deafdance

16:00 - 18:00 Diskuse "Nejčastější problémy dobrovolníků při práci s dětmi
a mládeží"
18:30 - 20:00 Walden Singers
9:30 - 12:30 Strategické firemní dobrovolnictví
13:00 - 15:00 Workshop Dobrovolnictví v komunitě
Čtvrtek
3.11.

13:00 - 17:00 Evropská dobrovolná služba
13:00 - 16:00 Pohybový a fotografický workshop pro EDS dobrovolníky
15:00 - 16:30 Poetry slam
17.00

Beseda s koncertem

10:00 – 11:30 Setkání se zástupci Krajů
Pátek

13:00 - 16:00 Neformální setkání pracovních skupin

4.11.
Evropského roku dobrovolnictví

Informace o novele zákona o dobrovolnictví
Prezentace výstupů jednotlivých pracovních skupin

Sobota
5.11.

16.30

Oceňování dobrovolníků

17:15

vystoupí skupina Rí Ra a Riddimshot

9:00 – 19:00 Pražská RVVZ 2011- vzájemná výměna zkušeností
14:00 - 19:00 Promítání různých evropských filmů
12:00 - 19:00 Živá knihovna – půjčte si a vyzpovídejte dobrovolníka

Neděle

12:00 - 16:00 Orientační běh

6.11.

12:00 - 16:00 Mezinárodní dobrovolnictví
16:00 - 17:30 Improliga

Pondělí
7.11.

10:00 - 15:00 Semináře zaměřené na PR, fundraising a time management

12.7 Příloha č. 7 – Přehled podpořených projektů
ERD 2011 - vyhodnocení projektů (výzva z roku 2010)
Č.
NNO

Projekt

Akropolis o.s.

Dobrovolnictví v centru
Akropolis

1.

Požadovaná
dotace (v Kč)

Přidělená
dotace (v Kč)

94 736

75 789

Asociace křesťanských sdružení mládeže Můj rok pro děti a mládež

61 000

30 500

Asociace středoškolských klubů

ERD dobrovolníci na školách

43 000

43 000

Česká rada dětí a mládeže

Celorepubliková síťovací
konference a mezinárodní
spolupráce k ERD 2011

650 000

650 000

ČČK - Mládež ČČK

Podpora a motivace
dobrovolníků v Mládeži ČČK

70 000

70 000

DC Kladno o.s.

Šíření myšlenky
dobrovolnictví v kladenském
regionu

117 100

58 550

Duha

Duha 2010 - ERD

811 800

449 440

DDM Krasohled Zábřeh

78 500

78 500

Folklorní sdružení ČR

Je to naše město
Dobrovolnictví ve folklorních
aktivitách

60 000

60 000

Hnutí Brontosaurus

Kampaň Dobrovolníci pro
přírodu a památky

521 200

300 000

Junák - svaz skautů a skautek

Skauting plný dobrovolníků

1 562 427

840 000

81 165
39 000

81 165
39 000

LLM - Dobrovolnická
příležitost

110 000

77 000

Matěj pdoporuje
dobrovolnictví
Než vyrostou

92 400
741 640

92 400
370 820

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Krebul, o.s.
13. LATA - Programy pro ohroženou mládež
14.
Liga lesní moudrosti
15.
Matěj
16. Pionýr

Dobrovolník je náš pomocník
Mladí mladým

17.
Rozvoj, podpora a propagace
dobrovolnictví v Brně a okolí
Motýlí efekt

481 800
138 500

481 800
138 500

Rozvoj dobrovolnictví a
dobrovolných aktivit
Salesiánští dobrovolníci

75 000
192 584

75 000
134 809

Podpora dobrovolné činnosti
a vzdělávání dobrovolníků v
SSM Brno-Žabovřesky
Já nic, já dobrovolník…
Dobrovolnictví v SVČ
DC Slunečnice

145 840
30 000
163 000
255 000

72 920
30 000
113 000
127 500

Podpora dobrovolnictví v
Ostravě

196 418

98 418

STŘED o.s.

Dobrovolníci STŘEDu příprava na ERD v roce 2011

330 900

165 450

SVČ Ivančice

Za dobrodružstvím světem
dobrovolnictví

122 000

122 000

SVČ Déčko Náchod

Dobrovolnictví na Náchodsku

200 000

200 000

Vita - o.s.

Obnova dobrovolnického
centra

128 000

64 000

7 593 010

5 139 561

Plán B
18. Ratolest Brno, o.s.
19.
Rodiče a děti kadaně (RADKA) o.s.
20. Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.
21.
Salesiánské středisko mládeže-DDM
Brno-Žabovřesky
22. Sdružení mladých ochránců přírody
23. Sdružení pracovníků DDM v ČR
24. Slunečnice o.s.
25.
S.T.O.P.
26.

27.
28.
29.
CELKEM

ERD 2011 - vyhodnocení projektů (výzva z roku 2011)
Požadovaná Poskytnutá
dotace (v Kč) dotace (v Kč)
celkem
celkem

Název organizace

Název projektu

Asociace nestátních neziskových organizací
Plzeňského kraje
Diakonie ČCE-středisko Rolnička
Diecézní charita Brno

Dobrobus
ERD 2011 na Jihu Čech
Dobrovolnická kalkulačka

437 000
84 500
899 131

377 000
84 500
622 931

4.
5.

Diecézní charita České Budějovice
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Rozvoj dobrovolnictví v Českých
Budějovicích
Caritas Iuvenis

233 938
987 134

233 938
288 463

6.

Dobrovolnické centrum Kladno

Šíření myšlenky dobrovolnictví v
v kladenském regionu

120 000

120 000

1.
2.
3.

Praktická kuchařka dobrovolníka
-projekt Mezinárodní
dobrovolnické akademie
Dobrovolnictví pro všechny
Dobrovolnictví bez hranic
72 Hodin v Jihlavě

111 000
616 000
541 290
30 000

111 000
556 000
459 590
30 000

Klub studentů, rodičů a přátel
11. Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Dobrovolnictví od začátku do
konce

112 500

75 500

12. KREBUL
13. Lata-Programy pro ohroženou mládež

Rozvoj dobrovolnictví a
vzdělávání dobrovolníků na
Prachaticku
Ve dvou se to lépe táhne

308 640
141 850

218 500
141 850

14. NESEHNUTÍ
15. občanské sdružení ADRA

I ty se můžeš stát
dobrovolníkem
Dobrovolnictví očima mladých

624 600
175 000

450 000
175 000

16. Občanské sdružení Plán B
17. Pionýr-ústředí
18. Ratolest Brno,o.s.

Rozvoj, podpora a propagace
dobrovolnictví mládeže v Brně a
okolí
Umačkáni dětmi
Motýlí efekt II.

601 900
839 300
294 000

350 600
727 000
179 000

19. Sdružení Roztoč

Klub dobrovolníků sdružení
Roztoč

114 000

114 000

Spektrum preventivních programů pro děti a
20. mládež

Program rozvoje dobrovolnictví
ve Zlínském kraji Dobrovolnické centrum
Spektrum

95 000

95 000

21. Společnost pro fair trade

Místní dobrovolnické skupiny
jako nástroj otevřené a
participativní organizace

243 600

243 600

22. Středisko volného času Déčko Náchod
23. Studentský klub při OA Tanvald o.s.

Dobrovolnictví na Náchodsku
2011
Zaujmi postoj

230 000
20 500

206 000
20 500

24. SVČ LUŽÁNKY Brno
25. Šance pro tebe, o.s.

Dobrovolnictví možnost
seberealizace
Dívejte se kolem sebe…

191 400
197 144

141 400
194 144

Západočeská univerzta v Plzni, Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže
26. Tandem

7. česko-německé setkání
mládeže

75 000

75 000

8 324 427

6 290 516

7.
8.
9.
10.

Hartenberg o.s.
Hestia o.s.
INEX-sdružení dobrovolných aktivit
JEJDA

Celkem

Výsledky mimořádného výběrového řízení k Evropskému roku dobrovolnictví (výzva
červenec 2011)

Prioritní osa 2 - Podpora aktivit v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011
Jméno organizace

Název projektu

Požadovaná
dotace (v Kč)

Přidělená
dotace (v
Kč)

1. Česká rada dětí a mládeže

Stromy Anežky České

194 020

194 020

2. Akademické centrum studentských aktivit
3. Junák - svaz skautů a skautek ČR
4. Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League

POSED - Pracovní Setkání
Dobrovolníků
Dobrovolníci jsou vidět!
Dobrovolnický podzim v LLM

268 110
385 000
139 699

193 650
272 000
139 699

5. Asociace TRIGON

XIX. ročník Evropských dnů
handicapu v Ostravě

379 500

233 000

6. Akropolis,o.s.
7. Středisko Radost - občanské sdružení
8. Sdružení Nové Město na Moravě o.s.

Podpora a rozvoj
dobrovolnictví
Radost pro druhé 2011
Otevřené dveře

151 347
311 000
114 030

74 897
140 000
106 030

9. HESTIA, o.s.
10. PIONÝR

Propagace dobrovolnictví v
rámci ERD: akce v Týdnu
dobrovolnictví
Tady žijí dobrovolníci

138 300
287 420

138 300
287 420

11. TŠ BONIFÁC o.s.

Dobrovolnictví aneb cesta k
lidem

230 000

88 500

Asociace turistických oddílů mládeže České
12. republiky

Dobrovolnictví u tomíků

349 300

291 300

Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení,
13. (RADKA o.s.)

Chillout klub pro mládež

284 500

120 000

14. o.s. ADRA

Realizace dobrovolnických
činností v rámci ERD

158 835

118 835

Dobrovolníci uprchlíkům
Být dobrovolníkem, být IN
Duha ERD 2011 - mimořádné
Dobrovolnictví na Vysočině

90 348
261 300
96 000
313 721

77 348
213 300
66 000
223 721

15.
16.
17.
18.

SOZE - Sdružení občanů zabývajících se
emigranty
Hnutí Brontosaurus
Duha
Občanské sdružení BENEDIKTUS

19.
20.
21.
22.
23.

Boii o. s.
Diecézní charita Brno
Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.
Oblastní charita Kutná Hora
Koalice nevládek Pardubicka, o. s

Profesionalizace
dobrovolníků v Pardubickém
kraji
Zapal se pro dobrovolnictví!
Dobrovolnictví je IN
Dobrovolnictví není nuda
Hledá se dobrovolník!

49 000
191 555
48 000
78 510
180 476

49 000
147 766
48 000
73 510
180 476

69 700
122 600
126 000

69 700
122 600
56 000

92 950

92 950

27. Nová Trojka

Rozvoj a vzdělávání
dobrovolníků Salesiánského
střediska mládeže, o.p.s.
3 dny pro hrdiny
YMCA v ČR 2011 (4)
Podpora dobrovolnictví v
NNO pracujících s rodinami s
dětmi

Informační centrum pro mládež Tábor
28. občanské sdružení

Mobilní inmfopoint EDS

55 000

47 000

29. Klub UNESCO Kroměříž

Den pro dobrovolníky ve
Zlínském kraji – Čeho jsme
dosáhli, kam směřujeme?

46 680

46 680

24. Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.
25. Jihomoravská rada dětí a mládeže
26. YMCA v České republice

3 911 702

Celkem

Prioritní osa 3 - Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže
Jméno organizace

Název projektu

Požadovaná
dotace

Přidělená
dotace

1. LOS - Liberecká občanská společnost, o. s.

I love Nisa

400 000

400 000

2. Duha
3. Asociace malých debrujárů ČR

Duha 2011 - mezinárodní
dobrovolnictví
Velká šestka

235 000
115 000

195 000
115 000

4. Občanské sdružení BENEDIKTUS

Budování Archy na Modletíně workcampy

145 718

118 200

116 000
66 100

103 000
50 000

270 000

170 000

302 000
180 560

202 000
24 010

58 258

22 200

2 798 820

1 399 410

8. AIESEC
9. PIONÝR

Středoevropská konference
Royal Rangers
3x v příhraničí
To jsme my! Děti a mládež
Evropy!
Organizace kongresu EuroCo
2011
Rozumíme si

10. Česko-německé fórum mládeže, o.s.

Česko-německé fórum mládeže,
o.s.

5. Royal Rangers v ČR
6. Dobrovolnické centrum, o.s.
7. TŠ BONIFÁC o.s.

Celkem

