PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ORGANIZUJEME A VEDEME KURZY
A SUPERVIZE
Organizujeme vzdělávací kurzy pro koordinátory
dobrovolníků. Je to cyklus kurzů zaměřených na
management dobrovolnictví akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Další
cyklus kurzů je zaměřen na supervizi v pomáhajících
profesích. Kurzy pořádáme několikrát ročně, aktuální
termíny kurzů najdete na www.hest.cz.

PRO FIRMY
DOBROVOLNÍKY POJIŠŤUJEME
Další z našich služeb neziskovým organizacím je zprostředkování pojištění dobrovolníků. Jedná se o několik
pojistek zaměřených na úrazové pojištění, pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dobrovolníkem
i škodu způsobenou dobrovolníkovi při výkonu jeho
činnosti, a to i dle podmínek zákona o dobrovolnické
službě. Pojištění je možno sjednat dlouhodobě (na
celý rok) i krátkodobě (na několik dní). Pojišťujeme
i dobrovolníky pomáhající v rámci zooterapie.

DOBROVOLNICTVÍ ZASTŘEŠUJEME

„

V roce 2001, Mezinárodním roce dobrovolníků, jsme
se podíleli na přípravě zákona o dobrovolnické službě, podílíme se rovněž na novém zákoně o dobrovolnictví. Spolupracujeme s mezinárodními dobrovolnickými organizacemi, každoročně pořádáme
tematické konference věnované různým aspektům
dobrovolnictví.

Věříme, že svou činností
pomáháme k morální
a občanské rehabilitaci
české společnosti.

V Česku a na Slovensku jsme nastartovali celou řadu
dobrovolnických projektů zaměřených na děti, mládež, pacienty, seniory i nezaměstnané. Pomohli jsme
při založení mnoha dobrovolnických center. V rámci
Koalice dobrovolnických iniciativ metodicky spolupracujeme s téměř stovkou organizací. Naším cílem je
zejména podpora dobrovolnictví jako nástroje rozvoje
komunit, tedy spolupráce občanů, veřejné správy
a všech typů neziskových i komerčních organizací.

PODPORUJEME FIREMNÍ DOBROVOLNICKÉ
PROGRAMY
Firemnímu dobrovolnictví se věnujeme již od roku
2002. Díky firemnímu dobrovolnictví se zcela přirozeným způsobem potkává komerční a neziskový sektor.
A když se tyto dva póly spojí k vytvoření něčeho
užitečného, zjistí, že vlastně nejsou natolik rozdílné
a že si mají hodně co říci!
Pomáháme firmám zavádět firemní dobrovolnické
programy, zajišťujeme individuální i týmové firemní
dobrovolnictví. Manažerům firem ukazujeme přínosy
firemního dobrovolnictví a zaměstnance motivujeme k nezištné pomoci v okolí firmy. Každoročně se
díky našemu dobrovolnickému programu Den pro
neziskovku do dobrovolnických aktivit zapojí stovky
zaměstnanců z firem po celé České republice.

Co Vás napadne,
když se řekne „dobrovolník“?
Člověk, který chápe, že na světě
není sám.
Co Vás napadne,
když se řekne „neziskovka“?
Lidi, které žene touha pomáhat
ostatním.
Jaký je Váš zážitek
z dobrovolnické pomoci?
Únik z matrixu komerční sféry
do reality. A trochu potěšení
na duši, že za vámi něco
viditelného zůstalo.
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odpovídala MARKÉTA STRŽÍNKOVÁ,
ředitelka společnosti Atradius Credit
Insurance N.V.

Zapálíme vás pro
dobrovolnictví.

DOBROVOLNÍKY OCEŇUJEME
A MOTIVUJEME

Již více než 20 let se věnujeme
rozvoji, podpoře a propagaci
dobrovolnictví. Dobré mezilidské
vztahy v naší společnosti a ochota
k nezištné pomoci druhým jsou
stále motorem naší práce.

Křesadlo – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci
Od roku 2001 předáváme dobrovolnickou cenu
Křesadlo. Každý rok oceníme ve spolupráci s dobrovolnickými centry v desítce měst či regionů po
celé České republice téměř stovku dobrovolníků.
„Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“
chápeme jako povzbuzení dobrovolníků do dalšího
rozdávání pomoci a radosti ostatním, ale zároveň jako
prezentaci neziskového sektoru a jeho významné role
ve společnosti.

PRO DOBROVOLNÍKY
DOBROVOLNÍKY VYBÍRÁME A VZDĚLÁVÁME
V NAŠICH DOBROVOLNICKÝCH
PROGRAMECH
Pět P: Přátelství, Pomoc, Prevence, Podpora, Péče
Od roku 1996 vedeme dobrovolnický program Pět P
určený dětem školního věku. Program Pět P je založený na dlouhodobém kamarádském vztahu dítěte
s dospělým dobrovolníkem. Nabízí pomoc dětem,
které si obtížně hledají kamarády právě kvůli svým
zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným
znevýhodněním. Součástí programu je i letní tábor
a jednorázové akce pro účastníky programu.

KOMPAS: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce
Sociálně-preventivní dobrovolnický program KOMPAS
podporuje u potřebných dětí školního věku komunikační a sociální dovednosti, hodnotné trávení volného
času a přátelství ve skupině. Probíhá v Praze od roku
2009 formou setkávání přátelské skupinky, kde se tři
dobrovolníci věnují maximálně osmi dětem.
3G – Tři generace
Dobrovolnický program 3G – Tři generace se od roku
2011 snaží vytvořit pozitivní dlouhodobý vztah mezi
dobrovolníkem 50+ a dítětem, případně jeho rodinou.
Podporuje mezigenerační soužití, solidaritu a soudržnost mezi generacemi. Program 3G se zrodil přímo
v HESTIA a daří se ho úspěšně rozšiřovat do dalších
středisek po celé České republice.

„

Dobrovolníci pomáhají
vykřesat jiskry lidství.

DOBROVOLNÍKY A ORGANIZACE
PROPOJUJEME
Dobrovolníkům usnadňujeme hledání vhodné organizace, informujeme o možnostech dobrovolnické
činnosti a nabízíme naši knihovnu pro studijní účely.

„

Dobrovolnictví je jedinečná

SPOJTE SE S NÁMI

příležitost plnit sny druhých

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

a tím se přiblížit ke splnění

Národní dobrovolnické centrum
Metodické a vzdělávací centrum

snů vlastních.
MARTIN SRB, jeden z dobrovolníků
oceněných cenou Křesadlo

Provozujeme portál www.dobrovolnik.cz, informační web o dobrovolnictví a dobrovolnických programech, jehož součástí je rovněž databáze dobrovolnických příležitostí v České republice i v zahraničí.
Zájemcům o dobrovolnictví tak představujeme
dobrovolnické příležitosti ve stovkách neziskových
organizací a organizacím poskytujeme prostor k prezentaci jejich činností a potřeb v oblasti spolupráce
s dobrovolníky. Pomáháme zprostředkovat výjezd
českých dobrovolníků do zahraničí v rámci programu
Evropské dobrovolné služby.

DOBROVOLNICTVÍ ZVIDITELŇUJEME
Připravili jsme desítky článků, rozhlasových a televizních dokumentů, metodických příruček a publikací
pro laickou i odbornou veřejnost. Spolupracujeme
s médii, vystupujeme v rozhlase i televizi. Získáváme
pro dobrovolnictví prostor v médiích, který si bezpochyby zaslouží!

Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA)
110 00 PRAHA 1
e-mail: info@hest.cz
tel.: 224 872 075, mob.: 724 775 853
IČ: 67779751
www.hest.cz
www.dobrovolnik.cz

Mentoringové dobrovolnické programy
Pět P, 3G – Tři generace, KOMPAS
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
e-mail: petp@hest.cz, 3g@hest.cz,
kompas@hest.cz
tel.: 257 328 901, mob.: 728 006 514

PODPOŘTE NÁS!

Třeba přes Darujme.cz

Zajímá vás téma dobrovolnictví a přijde vám pro naši společnost důležité?
Podpořte naši činnost přes Darujme.
cz anebo přímo na náš sbírkový účet:
č. 2900340966/2010.
DĚKUJEME našim laskavým individuálním
i firemním dárcům a také našim stálým
institucionálním partnerům (Ministerstvu
vnitra, Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrátu hlavního města Prahy).
Děkujeme všem, kteří nám svou
podporou a přízní pomáhají
naplňovat naše poslání.

