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Úvodní slovo předsedkyně
PhDr. Dagmar Cruzové
Milí členové asociace,
dovolte, abych se s vámi všemi rozloučila jako předsedkyně asociace po celkem 13
letech v této funkci. Prošli jsme společně dlouhou cestou od roku 2005, nejprve pod
názvem Asociace Pět P v ČR,o.s., poté jako Asociace dobrovolnických mentoringových
programů,z.s. až k nynější podobě – k Národní asociaci dobrovolnictví,z.s. od října 2018
Osobně mě velice naplňuje radostí, že do čela Národní asociace dobrovolnictví, z.s. byla
zvolena jako nová předsedkyně Mgr. Lenka Černá, která díky svým zkušenostem, přehledu
a nadhledu, neuvěřitelnému osobnímu nasazení, cílevědomosti a darem předávat nadšení
pro věc dál a dál je tím nejpovolanějším člověkem jak pro tuto funkci, tak i pro tuto
novou éru asociace, která nyní nastala, a je člověkem vybaveným veškerými předpoklady
k vedení asociace v celostátním měřítku, kdy spojnicí mezi nově přibývajícími dalšími
a dalšími členy je právě téma dobrovolnictví a jeho uvádění v život v nejrozličnějších
oblastech.

Díky této dvacetileté vzájemné sounáležitosti jak členů asociace, tak i členů výboru
se podařilo postupně dosáhnout dnešního stavu rozvoje asociace na celostátní úrovni
a získat finanční podporu formou grantů EVROPSKÉ UNIE a Úřadu vlády ČR, a dotací
MPSV a MVČR, což umožní další rozvoj asociace a současně i její pozdvižení na celostátní
úroveň, jako asociace, spojující dobrovolnická centra a organizace různého zaměření.
Nejvýznamnější spojující silou našich přibývajících nových členů asociace je
DOBROVOLNICTVÍ jako takové, dobrovolnictví, jehož pozitivní a nás přesahující obsah
dokáže natolik vnitřně oslovovat, že nás přivádí nejen k hledání dalších a nových cest, ale
i k vzájemnému propojování, síťování, sdělování si zkušeností a hledání nových inspirací,
možností a forem budoucího rozvoje. Přeji vám všem hodně energie a sil na této cestě.

PhDr. Dagmar Cruzová

Těší mě také především to, že za celou tu dobu jste si všichni dokázali zachovat osobní
nadšení pro Program Pět P, cítili a vnímali jste přínos tohoto programu pro děti, a to
i v době, kdy ještě nebyla vytvořena česká verze evaluace přínosu tohoto programu pro
ně…
Velice oceňuji i to, že jsme všichni společně, s výborem asociace a díky vašemu úsilí,
dokázali udržet kontinuitu Programu Pět P až do dnešní doby, a to mnohdy za cenu
osobních obětí, svého volného času věnovaného tomuto programu i přes nedostatečnou
finanční podporu, a že jste pravidelně přijížděli na naše celostátní setkání sdílet
a vyměňovat si své zkušenosti z realizace tohoto programu. I já nadále zůstávám členkou
výboru Národní asociace dobrovolnictví a těším se na další setkávání jak s výborem, tak
i s vámi všemi.
Dlouhou dobu byly jediným finančním zdrojem pro asociace pouze vaše členské
příspěvky. Členové výboru jezdili pravidelně na jednání výboru a cestovní náklady si
hradili sami a ve svých zaměstnáních si brali dovolenou, aby se mohli výborů zúčastnit.
Chtěla bych proto všem členům výboru vyjádřit nejen velké poděkování, ale i svůj osobní
obdiv za jejich dlouholetou obětavost.
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Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
se představuje…
Věříme, že dobrovolnictví mění svět
Jsme síť profesionálních
dobrovolnictví.

dobrovolnických

center

Národní

asociace

	
být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se
dobrovolnictvím všech věkových či profesních skupin či organizací
s podobnými cíli,
	zajišťovat osvětovou a poradenskou činnost a související s dobrovolnictvím,

Jsme přesvědčeni, že dobrovolnictví přináší do společnosti významnou
hodnotu, která je neoddělitelná od základních zásad demokracie.

	
vytvářet a realizovat vzdělávací programy, školení, lektorskou činnost
v oblasti dobrovolnictví,

Vzájemně sdílíme zkušenosti a posilujeme se. Záleží nám na tom, aby
dobrovolnictví bylo přirozenou součástí zdravě sebevědomé české společnosti.
Chceme dobrovolnictvím měnit Česko i celý svět.

	vydávat časopisy a publikace, pořádat konference, semináře a další akce
týkající se dobrovolnictví.

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je neziskovou střešní oborovou organizací,
působící v ČR i zahraničí.
Národní asociace dobrovolnictví, z.s vznikla, aby podporovala a propojila
organizace, které pracují s dobrovolníky.

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je jedinou profesní síťovou organizací
na poli dobrovolnictví v České republice se statusem právního subjektu.

Mezi naše hlavní cíle patří:
	
spolčovat organizace spolupracující s dobrovolníky,
mentoringové programy a dobrovolnická centra,

dobrovolnické

	všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví v ČR,
	poskytovat služby svým členům, hájit a prosazovat jejich zájmy a poskytovat
jim vzdělávací, informační a poradenské aktivity,
	spolčovat, zaštiťovat a zastupovat své členy jako jednotná střešní organizace
vůči orgánům státní správy, veřejné správy a samosprávy,
	
navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná opatření
ve prospěch rozvoje dobrovolnictví v České republice,
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Transformace

Členové výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Organizace byla založena pod původním názvem Asociace Pět P v ČR již
v roce 2001. V roce 2015 se rozšířilo spektrum mentoringových programů,
které organizace zaštiťuje a její název se změnil na Asociace dobrovolnických
mentoringových programů, z.s., V roce 2018 se pak transformovala na Národní
asociaci dobrovolnictví, která nabízí prostor širšímu spektru dobrovolnických
organizací a programů a má ambice rozvíjet dobrovolnictví v krajích a přijmout
řadu dalších řádných členů.
Do roku 2016 se aktivity Asociace soustředily především na metodické
vedení programu Pět P v ČR, audity a výměnu zkušeností v rámci Členských
shromáždění. Tuto kontrolní a organizační činnost vykonávali především
členové Výboru.
V roce 2016 Asociace zahájila cestu profesionalizace zázemí – díky financování
z projektu PADMÉ z ESF se zaměřila především na rozvoj aktivit, zřízení
a udržení kanceláře a získání prvního profesionálního zaměstnance. Díky tomu
se mohly aktivity Asociace rozběhnout a Asociace začala, mimo jiné, pořádat
mini-konference, aktivně začala dobrovolnictví a mentoring prezentovat
na republikových konferencích a nově/profesionálně vytvořených webových
stránkách, také byla vydána Metodika mentoringového programu Pět P a
pořádáno vzdělávání koordinátorů mentoringových programů.
Na rok 2018 Asociace obdržela dotaci Úřadu vlády ČR na posilování kapacit
ADMP. V rámci této podpory se začala členská základna Asociace rozšiřovat
o organizace, jejichž zaměření je mimo mentoringové programy. Cílem nově
přejmenované organizace Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je mimo jiné
rozvíjet dobrovolnictví v regionech.
V roce 2018 zastřešovala Národní asociace dobrovolnictví (dříve Asociace
dobrovolnických mentoringových programů) 24 aktivitních členů a plánujeme,
že se v následujících letech o další členy rozšíří.
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PhDr. Dagmar Cruzová

Mgr. Lenka Černá

Činnosti v Asociaci:
předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s do dubna 2019, metodická
podpora nových center,administrativně-finanční agenda.

Činnosti v Asociaci:
předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s od května 2019, svolávání,
organizace a vedení zasedání členského shromáždění, evaluace roční činnosti
členské základny

V BBBS/Pět P: od 1998
Předsedkyně Asociace Pět P v ČR, o.s.: od 2005
Pracoviště/město:
vedoucí Střediska výchovné péče v Kroměříži
Další významné aktivity:
předsedkyně z.s. Spektrum preventivních programů
pro děti a mládež, Rodinné centrum Kroměříž-externí psycholog, čestná členka
Klubu UNESCO Kroměříž.
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V BBBS/Pět P: V roce 1998 nastoupila jako první regionální koordinátorka
programu Pět P v Ústí nad Labem.
Člen Výboru: od 2003
Pracoviště/město:
ředitelka Dobrovolnického centra, z.s., Ústí nad Labem.
Další významné aktivity:
členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
ČR, členka Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem, lektorka
kurzů pro koordinátory a dobrovolníky s názvem Profesionalizace dobrovolnictví.
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Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Bc. Vlasta Faiferlíková

Činnosti v Asociaci:
místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.,
metodická činnost a podpora při evaluaci programu Pět P,

Činnosti v Asociaci:
místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.,
administrativní agenda, projektová činnost

V BBBS/Pět P: Nastoupila jako první regionální koordinátorka v Českých
Budějovicích

V BBBS/Pět P: od 2007

Člen Výboru: od 2009
Pracoviště/město:
vysokoškolský pedagog, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Ústav sociálních a speciálně-pedagogických věd
Další významné aktivity:
certifikovaný supervizor pracovníků i dobrovolníků
v zařízení sociální služeb, publikační a lektorská činnost v oblasti dobrovolnictví
a supervize, členka Správní rady Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
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Člen Výboru: od 2015
Pracoviště/město:
ředitelka Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Plzeň, koordinace
dobrovolnických projektů.
Další významné aktivity:
lektor a garant Studia pedagogiky volného času NIDV MŠMT, členka Rady vlády
pro seniory a stárnutí populace.
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PhDr. Jiří Tošner

Mgr. Hana Neugebauerová, DiS.

Činnosti v Asociaci:
mezinárodní a národní spolupráce, zástupce u orgánů státní správy a samosprávy

Činnosti v Asociaci:
auditor kvality, metodická činnost

V BBBS/Pět P: jako člen Hestia se na programu Pět P, zpočátku realizovaném
nadací OSF, podílí od roku 1996 jako garant odbornosti při výběru, výcviku
a supervizi dobrovolníků i koordinátorů. Od září 1998 Hestia - Národní
dobrovolnické centrum Praha převzala program Pět P jako realizátor a národní
koordinátor celého projektu

V BBBS/Pět P: od 2008

Člen Výboru: od jejího založení v roce 2001 v Kroměříži
Pracoviště/město:
zakladatel Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Praha

Člen Výboru: od 2009
Pracoviště/město:
Horní Benešov, pracuje jako lektor, supervizor a metodik
Další významné aktivity:
od roku 1999 aktivním členem organizace YMCA v ČR, členem výkonného
výboru YMCA DAP

Další významné aktivity:
lektor a supervizor dvou cyklů kurzů „Management dobrovolnictví“ a „Supervize
v pomáhajících profesích“, koordinátor ceny Křesadlo v ČR.
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Jan Dolínek

Mgr. Nataša Diatková

Činnosti v Asociaci:
místopředseda Národní asociace dobrovolnictví, z.s.,
projektová činnost, konzultace Public Relations, úzce komunikuje s kanceláří
asociace.

Činnosti v Asociaci:
mezinárodní a národní spolupráce, metodická činnost

Člen Výboru: od května 2017

Pracoviště/město:
Ministerstvo vnitra ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pracoviště/město:
manažer fundraisingu a public relations Centrum Paraple, o.p.s.
Další významné aktivity:
spoluzakladatel www.dobrovolnik.cz, koordinátor
dobrovolníků 2001 v ČR, konzultant a lektor několika
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Mezinárodního

roku

Člen Výboru: od 2018

Další významné aktivity:
metodická, konzultační, publikační a lektorská činnost v oblasti dobrovolnictví,
supervizorka, příprava a realizace projektů a záměru, grafický design
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Další lidé, podílející se na aktivní
činnosti Národní asociace
dobrovolnictví, z.s.
Kontrolní orgán - revizorka: Daniela Vrbová
Koordinátorky: Miroslava Havrdová, DiS., PhDr. Marcela Bergerová

Dobrovolníci, kteří asociaci pomáhali:

Mgr. Jitka Matoušková
Činnosti v Asociaci:
příprava a realizace projektů, grafický design
Člen Výboru: od 2018

Ivana Štefková
Šárka Rao
Milada Svobodová
Štěpánka Motejlová
Dita Sopkuliaková
Lenka Maťhová
Taťána Lidová
Jana Bartošová

Pracoviště/město:
Fond dalšího vzdělávání, p.o. MPSV ČR
Další významné aktivity:
poradenská a konzultační činnosti v oblasti dobrovolnictví a šikany na pracovišti,
publikační činnost, aktivní dobrovolnice
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Oblastní charita Jičín

Členové Národní asociace
dobrovolnictví, z.s. v roce 2018
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
kraj/region: Hlavní město Praha/Praha
Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
Koordinátorky: Mgr.Zuzana Hasanová, Mgr. Ivana Hradecká,
Bc. Aneta Rybáříková, DiS.
Telefon: 728 006 514, 257 328 v901
E-mail: petp@hest.cz
Supervizoři: Mgr. Tomáš Řezníček, MUDr. Jiří Ježek, Mgr. Monika Havlíčková
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.hest.cz/cs-CZ/co-delame/program-pet-p

Temperi, o.p.s.
kraj/region: Jihočeský/České Budějovice
Adresa: J. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice
Koordinátorka: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Telefon: 380 831 415, 737 764 184
E-mail: bohdana.brizova@tempericb.cz, petpcb@seznam.cz
Supervizorka: Mgr. Šárka Pechková
Stránky dobrovolnického programu:
www.tempericb.cz/program-pet-p
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kraj/region: Královéhradecký/Jičín
Adresa: ul. Vrchlického 824, Jičín, 506 01
Koordinátorka: Bc. Šárka Barešová
Telefon: 733 741 692
E-mail: dobrovolnici@charitajicin.cz
Supervizor: Bc. David Rejlek, DiS
Stránky dobrovolnického programu:
http://jicin.charita.cz/dobrovolnicke-centrum/pet-p/

Otevřená OKNA, z.ú.
kraj/region: Jihočeský/Jindřichův Hradec
Adresa: Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec
Koordinátorka: Denisa Pernicová
Telefon: 774 942 394
E-mail: denca.pernicova@seznam.cz
Supervizorka: PaedDr. Drahomíra Blažková
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.okenko.eu/volny-cas/program-pet-p/

STŘED, z.ú.
kraj/region: Vysočina/Třebíč
Adresa: Mládežnická 229, 674 01Třebíč
Koordinátorka: Martina Bořecká
Telefon: 775 725 659
E-mail: borecka@stred.info
Supervizorka: Mgr. Hana Oravcová
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.stred.info/cs/?category=deti-a-mladez&page=program-pet-p-1
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Dobrovolnické centrum, z.s.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM z.s.

kraj/region: Ústecký/Ústí nad Labem
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Koordinátorka: Veronika Pagáčová
Telefon: 774 041 420
E-mail: veronika.pagacova@dcul.cz
Supervizoři: Mgr. Ivana Vlčková, Mgr. Jan Vašat
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.dcul.cz/stranky/programy_5p.htm

kraj/region: Plzeňský/Plzeň
Adresa: Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Koordinátorka: Bc. Vlasta Faiferlíková
Telefon: 377 260 425
E-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz nebo: rodiny@totemplzen.cz

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
kraj/region: Středočeský/Kladno
Adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Koordinátorka: Monika Macáková
Telefon: 774 333 207
E-mail: chrastecka@dckladno.cz
Supervizorka: PhDr. Erika Panenková
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.dckladno.cz/pet-p/

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, z.s.
kraj/region: Zlínský/Kroměříž
Adresa: Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž
Koordinátorka: Mgr.Lenka Chytilová, DiS.
Telefon: 732 572 287
E-mail: cruzova@volny.cz
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.spektrumkm.cz/petp.html
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RADKA, z.s.
kraj/region: Ústecký/Kadaň
Adresa: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Dobrovolnické centrum RADKA
Kpt.Jaroše čp.630, 432 01 Kadaň
Koordinátorka: Stanislava Hamáková, DiS.
Telefon: 734 468 449
E-mail: dcr@kadan.cz
Supervizorka: Mgr. Jana Lhotská
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.radka.kadan.cz/index.php/dobrovolnicke-centrum/programy/
dobrovolniciproprogrampetp

INSTAND, z. ú., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality
ve veřejných službách
kraj/region: Karlovarský/Karlovy Vary
Adresa: Stará Kysibelská 602, 45, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice
Koordinátorka dobrovolníků: Bc. Anna Handrychová
Telefon: 605 001 954
Stránky:
http://www.instand.cz/cz/karlovy-vary.html
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Spolek nad Ploučnicí

Dobro-volně, z.s.

kraj/region: Ústecký/Františkov nad Ploučnicí
Adresa: Františkov nad Ploučnicí 8, 407 23
Koordinátorka: Mgr.Lenka Černá
Telefon: 606 512 905
E-mail: spoleknadploucnici@seznam.cz
Stránky:
http://www.spoleknadploucnici.cz

kraj/region: Ústecký
Adresa: U Tržnice 701, Štětí
Koordinátorka: Bc. Věra Andrtová
E-mail: dobro-volne@seznam.cz
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.dobro-volne.estranky.cz/

Domek - prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie,
spolek

Členové asociace – jednotlivci

kraj/region: Zlínský/Zlín
Adresa: Kvítková 3687, 760 01 Zlín
Koordinátorka: Marie Forgačová
Telefon: 608 781 909, 731 661 024
E-mail: m.forgacova@seznam.cz
Supervizorka: Mgr. Zdeňka Polínková
Stránky dobrovolnického programu:
www.petp-zlin-cz.webnode.cz

Mgr. Lenka Černá
Mgr., Bc. Hana Hudáková,DiS.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Mgr. Nataša Diatková
Mgr. Jitka Matoušková
PhDr. Jiří Tošner
Daniela Vrbová
Jan Dolínek
Bc. Th. Michal Čančík

ADRA, o.p.s.
kraj/region: celá ČR
Adresa: Markova 600/6, 158 00 Praha 5
Vedoucí dobrovolnictví v ČR: Mgr. Hana Čadová
e-mail: hana.cadova@adra.cz
Telefon: 732 509 400
Stránky dobrovolnického programu:
http://www.adra.cz/dobrovolnictví
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Činnost a projekty v roce 2018
Kromě své transformace, získání akreditace dobrovolnické služby na 4 roky,
řešení běžné agendy a pravidelných setkání Výboru asociace a Členských
shromáždění bylo realizováno mnoho dalších aktivit, a to v rámci 2 projektů:
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt „PADMÉ – Profesionalizace
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů“,

	
Podpora osvěty a zvyšování informovanosti o oblasti dobrovolnických
mentoringových programů.
	Zajištění metodické podpory členských organizací asociace formou realizace
auditu „Mentoringový program Pět P,“ včetně vývoje metodického manuálu
tohoto programu.
	Zprostředkování vzdělávacích aktivit členským subjektům asociace.
	
Vytvoření on-line aplikace a sběr dat pro vyhodnocování
dobrovolnického mentoringového programu Pět P.

dopadů

reg. č. projektu:CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002249
Projekt byl realizován díky Evropskému sociálnímu fondu – operačnímu
programu Zaměstnanost, a to v letech 2016 – 2018.
Mezi realizované aktivity projektu PADMÉ v roce 2018 patří:
	
Vznik a provoz metodického centra dobrovolnických mentoringových
programů.
	
Rozšíření členské základny Asociace dobrovolnických mentoringových
programů (nyní Národní asociace dobrovolnictví).
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Aktivně pracovat ve výboru Rady vlády pro NNO, zapojit se do dalších
pracovních skupin ve státní správě k tvorbě důležitých legislativních norem,
	Propagovat dobrovolnictví na veřejnosti.

Projekt „POSILOVÁNÍ KAPACIT
Asociace dobrovolnických
mentoringových programů“
Projekt byl realizován z programu Úřadu vlády ČR: Podpora kapacit celostátních
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2018.
Cílem projektu bylo vytvořit silnou střešní organizaci, která má potenciál
působit na celonárodní úrovni a napříč neziskovým sektorem. Vytvořit systém
její dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje.
Dílčí cíle projektu:
	
Posílit profesionální management a kvalifikované zázemí organizace
(vybavená kancelář, stálý pracovník).
	
Posílit podporu členským organizacím - vzdělávání, odborné a právní
poradenství pro stálé a nové členy, mentoring, supervize, audity organizací,
vytvoření nejméně 10 odborných posudků účinnosti dobrovolnických
programů.
	
Zlepšit a vytvořit nové komunikační nástroje pro členy a veřejnost
(modernizaci webu, vydávání vlastního periodika – Zpravodaj a pravidelně
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Realizované aktivity projektu:
Aktivita 1: Posílení struktury organizace
1.1	Vytvoření pozice Koordinátora
1.2	Vytvoření pracovní pozice Asistent pro pomocné činnosti
1.3	Udržení provozu kanceláře
1.4	Výjezdní setkání se členy asociace
Aktivita 2: P
 rofesionalizace servisu a podpory členů asociace a rozšíření o nové
členy
2.1	Rozšíření asociace o nové mentoringové programy
2.2	Právní a odborné poradenství pro nové členy a supervize pro nové a stávající
členy
2.3 Evaluace činnosti Asociace
2.4 Realizace ankety spokojenosti členů
2.5 Profesní zkouška - Koordinátor dobrovolníků
Aktivita 3: O
 patření pro zlepšení komunikaci, zavedení nových komunikačních
nástrojů asociace
3.1 Vydání Periodika I a Periodika II
3.2 Direct mail a Facebookový účet
3.3 Elektronický on-line systém pro sběr dat
Aktivita 4: Komunikace se zahraničními partnery
Aktivita byla před podepsáním smlouvy z projektu vyloučena.

	
Vytvořit základní kapacitu pro fundraisingové aktivity s cílem podpořit
dlouhodobou udržitelnost asociace a současně nabízet členů zpětnou vazbu
a databázi příkladů dobré praxe jako podporu pro fundraising členských
organizací

Aktivita 5: L
 obbing na podporu mentoringových programů a připomínkování
legislativy
5.1 Lobbing na podporu dobrovolnických programů a připomínkování legislativy
5.2 Kulaté stoly a workshopy
5.3 Vytvořit 10 odborných posudků účinnosti dobrovolnických programů

	Zapojit zástupce Asociace do připomínkování legislativy a podpořit lobbing
směrem ke zviditelnění významu dobrovolnických programů

Aktivita 6: Vytvořit kapacitu pro udržitelné fungování asociace
29

Výstupy aktivit:
	
v asociaci existuje 1 stálé pracovní místo (koordinátor minimálně
na 0,6 úvazku)
asociace má k dispozici vlastní, funkčně vybavenou kancelář
asociace byla rozšířena o 3 členské organizace
	
bylo vypracováno 7 evaluačních zpráv členských organizací (dalších 5
na konci roku 2017)
	
byla zpracována a vyhodnocena 1 anketa o úrovni interní komunikace,
o vzdělávacích a informačních potřebách členů, 1 anketa o spokojenosti
členů asociace s projektem

Program Pět P v ČR v číslech
v roce 2018
	Scházelo se celkem 384 dvojic dítě a dobrovolník, z toho 106 bylo nově
založených

	existuje aktualizovaný a přehledný web na adrese www.nadobrovolnictvi.cz

	Proběhlo 23 výcviků dobrovolníků Programu Pět P

	byl vydán Adresář členů, Zpravodaj 1 a 2

	Uskutečnilo se 54 společných akcí, 10 denní tábor a několik akcí přímo pro
dobrovolníky

	asociace má vlastní trvale aktualizovaný účet na sociální síti
	byl zaveden direct mail jako nový nástroj interní a extertní komunikace, bylo
realizováno 8 rozesílek
	asociace aktivně lobbuje na podporu ADMP a dobrovolnictví

	Dětem a dobrovolníkům se věnovali koordinátoři na celkem 6,1 úvazku
	
Celkové finanční náklady na realizaci Program Pět P v roce 2018 činily
4 286 035 Kč.

	bylo uspořádáno 15 kulatých stolů (minikonference) v regionech ČR a v Praze
	byly zpracovány a podány 3 projektové žádosti o další financování ADMP
	17 zaměstnanců členských organizací získalo novou kvalifikaci - absolvovalo
profesní zkoušku Koordinátor dobrovolníků
	vznikl a je aktivně používán online systém pro sběr anonymizovaných dat
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Metodické audity 2017/2018

Hospodaření asociace v roce 2018

V průběhu let 2017 a 2018 provedla Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS., auditorka
a metodička Národní asociace dobrovolnictví, z.s. metodické audity ve střediscích
programu Pět P, a to celkem na 12 místech ČR. Bylo auditováno 11 zásadních
metodických kritérií (jako např. Cíle a zásady poskytování programu, Ochrana
práv dítěte a dobrovolníka, Individuální plánování průběhu programu, Zvyšování
a hodnocení kvality programu), která byla vyhodnocována, jako splněno bez
výhrad, splněno s doporučením, nesplněno s doporučením nápravy. Každé
auditované středisko Pět P obdrželo písemnou zprávu z metodického auditu
s výstupy a doporučeními. Střediska, která auditem úspěšně prošla, získala
certifikát.

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Audit byl realizován v těchto střediscích Pět P:
1. Ústí nad Labem
2. Jičín
3. Kroměříž
4. Praha
5. České Budějovice
6. Plzeň
7. Znojmo
8. Třebíč
9. Kladno
10. Kadaň
11. Štětí
12. Zlín
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Náklady
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Změny stavu zásob
vlastní činnosti a aktivace

Stav
589
0

Výnosy

Stav

Provozní dotace

1 183

Přijaté příspěvky

91

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

Ostatní výnosy

0
0

Osobní náklady

657

Daně a poplatky

0

Tržby z prodeje majetku

Ostatní náklady

6

Výnosy celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných
položek

0

Kroměříž – Spektrum
preventivních programů pro děti
a mládež, z.s.

0

Poskytnuté příspěvky

0

Daň z příjmů

0

Náklady celkem

1 274

Výsledek hospodaření před
zdaněním

22

Výsledek hospodaření po zdanění

22

1 252
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ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)
Aktiva

ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)
Stav
Stav
k prvnímu dni k poslednímu dni

A. Dlouhodobý majetek celkem

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Jmění celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Výsledek hospodaření celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

B. Cizí zdroje celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

-95

45

-95

45

498

119

498

111

Rezervy celkem
403

164

Zásoby celkem
Pohledávky celkem

Stav
Stav
k prvnímu dni k poslednímu dni

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

18

20

Jiná pasiva celkem

385

144

pasiva celkem

403

164

8
593

403

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
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Příklad uděleného Certifikátu
o úspěšném absolvování AUDITU
kvality v roce 2018
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Certifikáty
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Kontaktní údaje
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Kaznějovská 51
323 00 Plzeň – Bolevec
Předsedkyně: Mgr. Lenka Černá
IČ: 26537664
Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800
Email: info@nadobrovolnictvi.cz
Web: www.nadobrovolnictvi.cz
FB: @asociacedmp
Datová schránka: 8zpjr3u

