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Vážení členové Národní asociace dobrovolnictví, zájemci o členství, podporovatelé i příznivci dobrovolnictví, v tomto 
Zpravodaji naleznete informace, plány pro příští rok a krátkou rekapitulaci zásadních okamžiků a aktivit druhé 
poloviny roku 2019 z naší sítě profesionálních dobrovolnických center.

Současně připojujeme aktuální adresář členů Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Aktivity druhé poloviny roku 2019

Dobrovolnický program aneb Dobrovolníci pro asociaci, asociace pro dobrovolníky
Po celý rok 2019 pracují pro naši asociaci báječní dobrovolníci. Někteří pomáhají s agendou asociace přímo v centrále, 
jiní podporují cíle asociace ve svém „domácím“ prostředí a rozšiřují svou původní dobrovolnickou činnost v členské 
organizaci o nové aktivity, koordinované z Prahy. Všichni pomáhají se stejným cílem - podpořit rozvoj a popularizaci 
českého dobrovolnictví v regionech i na národní úrovni.

Na konci září jsme proto uspořádali celodenní setkání, na kterém dobrovolníci diskutovali o slabinách a příležitostech, 
jak své osobní dobrovolnictví nebo jak dobrovolnictví jako fenomén lépe prezentovat veřejnosti nebo v komunitě 
okolo nás.

Z takové debaty nebylo možné vyloučit i v našich životech čím dále více přítomnou komunikaci v online prostředí, 
zejména na sociálních sítích. Vznikla proto velmi povedená série dobrovolnických fotografií, kterou jsme během 
podzimu postupně zveřejnili na facebookovém profilu naší asociace. Motto, které k fotkám vymyslela dobrovolnice 
Lucka: „Dobrovolnictví sluší každému!” se líbilo všem a dosah původního příspěvku na Facebooku přesáhl 
8200 oslovených lidí.

Dobrovolníci dál během podzimu připravili nebo vymysleli několik dalších nápadů, a tak jsme např. publikovali 
zajímavý rozhovor s dobrovolnicí ze Skutče, získali inspirující příběh dobrovolnice z karlovarské SOS vesničky nebo 
obdrželi zajímavý report dobrovolnické party z budějovické organizace Temperi o tom, co všechno na podzim pro 
propagaci dobrovolnictví udělali.

Pokud máte vlastní nápad nebo se chcete přidat mezi dobrovolníky v asociaci, neváhejte nám napsat na  
info@nadobrovolnictvi.cz a my se Vám obratem ozveme zpět.

Vzdělávání

Díky podpoře Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace jsme se s vámi mohli potkat na několika vzdělávacích 
aktivitách. V  září to bylo v  Praze - nejprve s  koordinátory 
mentoringových programů a psycholožkou PhDr. Ivanou Veltrubskou, 
o několik dní později s dobrovolníky ze členských organizací. V říjnu 
jsme se setkali hned na dvou místech, a to v Českých Budějovicích 
při příležitosti výročí programu Pět  P a  v  Ústí nad Labem na 
Konferenci DOBRO V REGIONECH. V listopadu pak v Plzni proběhla 
konference Vize a trendy (nejen) v seniorském dobrovolnictví.

V rámci projektu PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ 
SDRUŽENÝCH V  NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S., 
reg.  č.  CZ.03.  1.  52/0.0/0.0/19_110/0010897, podpořeného z  ESF 
v  rámci OP Zaměstnanost, byla od 1.  9.  2019 zahájena 2,5letá 
realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky členských organizací 
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Kurzy jsou určeny koordinátorům dobrovolnictví, manažerům 
dobrovolnických center či služeb a dalším pracovníkům z členských 
organizací. Zaměření vzdělávání je přizpůsobeno požadavkům 
a potřebám na výkon těchto pozic.

 Jako základ nabízíme akreditovaný kurz Profesionalizace 
dobrovolnictví, který se věnuje dobrovolnictví, komunikaci, zlepšení 
managementu dobrovolnictví v  regionech, podpoře pracovníků 
dobrovolnických center, dobrovolnických programů a  projektů 
a samotných dobrovolníků. Kurz zahrnuje také např. témata jako 
projektový a  časový management akcí a  soustředí se na rozvoj 
měkkých dovedností. Účastníci získají v  rámci něj nové nástroje, 
informace, sebevědomí a  kompetence. Součástí je i  praktický 
nácvik.

 Od roku 2020 pak budeme v rámci tohoto projektu nabízet i další 
specializované kurzy – zaměřené na IT nebo také účetní a právní 
dovednosti.

Na podzim 2019 jsme realizovali první kurz Profesionalizace 
dobrovolnictví v Brně. Termíny dalších plánovaných kurzů naleznete 
v bloku „Co nás čeká v roce 2020.“
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Co nás čeká v roce 2020?

9.–10. 1. 2020 
+ září, listopad Kurz Profesionalizace dobrovolnictví pro manažery v Ústí nad Labem 

21.–22. 2. 2020
a 19., 27.–28. 3. 2020 Kurz Profesionalizace dobrovolnictví v Neratovicích – 3 části

20. 2. 2020 Členské shromáždění, Praha, Evropský dům

11. 3. 2020 Supervize pro koordinátory mentoringových programů v Praze

20. 3. 2020 Setkání pro dobrovolníky

24.–25. 4. 2020 
a 14.–16. 5. 2020 Kurz Profesionalizace dobrovolnictví v Plzni – 2 části

4.–6. 6. 2020
12.–13. 6. 2020 Kurz Profesionalizace dobrovolnictví v Ústí nad Labem – 2 části 

9. 6. 2020 Členské shromáždění v Praze

16. 9. 2020 Konference v Ostravě

Také pro druhou polovinu roku 2020 pro vás připravíme kurzy Profesionalizace dobrovolnictví a připojíme nabídku 
vzdělávání v oblasti IT. Termíny obdržíte v průběhu jara.

V případě úspěšné žádosti o dotaci od Úřadu vlády ČR nás dále čeká setkávání v regionech, nabídka individuálního 
poradenství a supervize, audity mentoringových programů a mnoho dalšího.

Na vzdělávací kurzy je možné se přihlašovat e-mailem na: koordinatorka@nadobrovolnictvi.cz.

Pozvánky a informace k jednotlivým akcím budou rozesílány průběžně.

Další aktivity

V roce 2019 jsme měli možnost se setkávat 
a vzájemně obohacovat v regionech, také při 
supervizích či individuálních konzultacích. 
Společně jsme pracovali i  na propagačních 
materiálech  – vytvářeli jsme roll-upy 
s  ukázkami dobrovolnictví v  regionech 
či drobná videa. Všechny tyto materiály 
nám budou pomáhat v  šíření myšlenky 
dobrovolnictví a také osvětě širší veřejnosti.

Pokud budete chystat nějakou reprezentativní 
akci, jako např. konferenci, Křesadlo apod. 
nebo byste potřebovali materiály pro 
přiblížení dobrovolnické sítě či dobrovolnictví 
v praxi na jednáních s místní samosprávou či 
krajským úřadem, dejte nám vědět, od roku 
2020 bude možné roll-upy zapůjčit.

„Dobrovolnictví sluší  
všem generacím“
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Adresář členů Národní asociace dobrovolnictví, z.s. ke dni 31. 12. 2019
Sekce mentoringových programů

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Západní Čechy Americká 29, 301 00 Plzeň
Dobrovolnické centrum, z.s. Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Dobro-volně, z.s. U tržnice 701, 411 08 Štětí
Domek - prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s. Kvítková 3687, 760 01 Zlín
Elim Opava, o.p.s. Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava
Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha
INSTAND z. ú., institut pro podporu vzdělávání  
a rozvoj kvality ve veřejných službách Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary

Oblastní Charita Jičín Vrchlického 824, 506 01 Jičín
Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Otevřená OKNA, z.ú. Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, z.s. Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž
STŘED, z.ú. Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Temperi, o.p.s. J. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice

Sekce dobrovolnictví v regionech

ADRA, o.p.s.
Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava 
Hlavní třída 2/4, 736 01 Havířov 
Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo 

Červený trpaslík, z. ú. Pražského povstání 84/49, 466 04 Jablonec nad Nisou
Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Vsetín Strmá 34, 755 01 Vsetín
Farní charita Litomyšl – Dobrovolnické centrum Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
FOKUS Vysočina, z. ú. 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. Varšavská 30, 120 00 Praha 2 
Letokruh, z,ú. Mrázovka 1098/9, 150 00 Praha 5
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Oblastní charita Kutná Hora – Dobrovolnické centrum Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Oblastní charita Písek Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
RADKA, z.s. Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. Domanín 150, 379 01 Třeboň

Mgr. Lenka Černá Ústí nad Labem
Mgr., Bc. Hana Hudáková, DiS. Horní Benešov
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. České Budějovice

Mgr. Nataša Diatková Praha
Mgr. Jitka Matoušková Praha
Daniela Vrbová Neratovice

PhDr. Jiří Tošner Praha
Bc. Th. Michal Čančík Liberec
Jan Dolínek Hovorčovice

Individuální členové



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 ZPRAVODAJ číslo 2

Děkujeme za spolupráci  
a vzájemné obohacování  
a těšíme se na další společné kroky...


