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Úvodní slovo předsedkyně
Mgr. Lenky Vonka Černé

Resumé v angličtině

Dobrý den,

The annual report of the National Association of Volunteering provides information on who
we are, what we do, more closely introduces the membership base, activities and projects,
and management last year.

vítejte ve světě dobrovolnictví.
Dovolte mi několik vět na úvod Výroční zprávy Národní asociace dobrovolnictví za rok
2019. Hlavní poděkování za každodenní práci v regionech po celý rok patří našim členským
organizacím, jejich koordinátorům dobrovolníků a především dobrovolníkům a dobrovolnicím,
kteří věnovali svůj čas, kompetence a motivující elán potřebným lidem a veřejně prospěšným
místům.
Vyzdvihla bych dobrý pocit z rostoucí členské základny – o dobrovolnictví je zájem zespoda.
Asociace se připravuje, proměňuje své řízení, shromažďuje své zdroje a kapacity, aby
začala aktivně působit ve prospěch rozvoje a profesionalizace dobrovolnictví také zeshora;
aby dobrovolnictví bylo trvalou součástí moderní politiky a zájmu ze strany státní správy
a samospráv.
V roce 2019 jsme zahájili sérii školení koordinátorů a koordinátorek dobrovolníků; pokračovali
v dlouhodobé podpoře mentoringových programů, posilovali jsme naši síť a připravovali
propojení se zahraničím v evropském formátu. Získali jsme několik cenných grantů, které
podpořily naše vize a úsilí ozvučovat dobrovolnictví na nových místech a propojovat se
s oblastmi, které aktualizují význam a hodnoty dobrovolnictví pro současnou společnost.
Děkujeme proto Úřadu vlády ČR; Evropské unii prostřednictvím Operačního programu
zaměstnanost a MPSV a Ministerstvu vnitra ČR.
Výroční zprávu pro Vás zpracováváme v dubnu 2020, kdy se globální svět i Česko vyrovnává
s pandemií COVID-19. Dobrovolníci a dobrovolnice byli a jsou v první linii, spolu s mnoha
pomáhajícími lidmi. Pomáhají zadarmo; šijí tisíce roušek, rozvážejí nákupy, léky, hygienické
potřeby seniorům a všem potřebným lidem. Díky vám víme, v jak dobré společnosti žijeme.

Mgr. Lenka Vonka Černá
Předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
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The National Association of Volunteering is the only professional network organization in the field
of volunteering in the Czech Republic with legal entity status. The association was formed
to support and connect organizations that cooperate with volunteers. The organization was
founded in 2001 under the original name of the Association of Five P in the Czech Republic. It
gradually expanded to include other mentoring programmes. In 2018, it transformed into a National
Association of Volunteering, which offers space to a wider range of volunteer organizations and
programmes and has ambitions to develop volunteering in the regions and recruit a number of
other full members. We share experiences and strengthen ourselves. We care about volunteering
becomes a natural part of a healthy self-confident Czech society. We want to change the Czech
Republic and the whole world by volunteering.
The governing, controlling and executive board of the association are: the Member Assembly
(composed of all the full members of the association), the Association Committee (which is elected
by the Member Assembly and manages the activities of the association between the member
assemblies) and the Supervisor.
As of the 20th February 2020, a National Association of Volunteering has a total of 35 members
and is open to accepting more. A full member of the association are legal or natural persons over
18 years of age, who agree with its statutes and goals and actively participate in its activities, or
support it.
In addition to its transformation, solving the current agenda and regular meetings of the Association
Committee and Member Assembly, many other activities were implemented last year within
3 projects: „CAPACITY STRENGTHENING of the Association of Volunteer Mentoring Programmes
of 2019“ (supported by the Office of the Government of the Czech Republic), SUPPORT
OF THE COMPETENCE OF EMPLOYEES OF ORGANIZATIONS ASSOCIATED IN THE NATIONAL
ASSOCIATION OF VOLUNTEERING, Reg. No .: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/ 0010897 (supported by the
EU) and Volunteers for the Association 2019 (supported by the Ministry of the Interior of the Czech
Republic).
In this annual report, we also pay attention to the Five P volunteer programme, which we started
on a national scale. In other annual reports, we focus on other areas of volunteering, which are part
of the National Association of Volunteering.
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• zajišťovat osvětovou a poradenskou činnost a související s dobrovolnictvím,

Kdo jsme a co děláme
Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je jedinou profesní síťovou organizací na poli
dobrovolnictví v České republice se statusem právního subjektu.
Asociace vznikla, aby podporovala a propojila organizace, které pracují
s dobrovolníky.
Organizace byla založena již v roce 2001 pod původním názvem Asociace Pět
P v ČR. Postupně se rozšířila o další mentoringové programy. V roce 2018 se
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.
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.

• v
 ytvářet a realizovat vzdělávací programy, školení, lektorskou činnost v oblasti
dobrovolnictví,
• vydávat časopisy a publikace, pořádat konference, semináře a další akce týkající
se dobrovolnictví.
Orgány asociace:
Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:
•č
 lenské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni řádní
členové sdružení, schází se vždy dvakrát do roka,
• výbor – je volen členským shromážděním a řídí činnost sdružení v období mezi
členskými shromážděními,
• r evizor - je volen členským shromážděním a jeho klíčovou úlohou je komplexní
kontrolní činnost asociace.
Ke dni 20. 2. 2020 má Národní asociace dobrovolnictví, z.s. celkem 35 členů a je
otevřena k přijímání dalších.

Mezi naše hlavní cíle patří:
• spolčovat organizace spolupracující s dobrovolníky, dobrovolnické programy
a dobrovolnická centra,
• všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví v ČR,
•p
 oskytovat služby svým členům, hájit a prosazovat jejich zájmy a poskytovat jim
vzdělávací, informační a poradenské aktivity,
•s
 polčovat, zaštiťovat a zastupovat své členy jako jednotná střešní organizace
vůči orgánům státní správy, veřejné správy a samosprávy,
•n
 avrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná opatření ve prospěch
rozvoje dobrovolnictví v České republice,
• být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím
všech věkových či profesních skupin či organizací s podobnými cíli,
6
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Dobro-volně, z.s.

Členové Národní asociace
dobrovolnictví, z.s. v roce 2019
Řádným členem asociace jsou právnické nebo fyzické osoby starší 18let, které
souhlasí s jejími stanovami a cíli a podílí se aktivně na její činnosti, případně ji
podporují.

ADRA, o.p.s. – DC ADRA Znojmo, Havířov a Ostrava

Adresy: Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo
Hlavní třída 2/4, 736 01 Havířov
Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava
Koordinátorky: Bc. Kateřina Kladenská, Mgr. Hana Čadová, Ing. Dagmar Hoferková
Web: www.adra.cz

Červený trpaslík, z. ú.

(organizace ukončila členství k 20. 2. 2020)
Adresa: Pražského povstání 84/49, 466 04 Jablonec nad Nisou
Koordinátor: Vladimír Havel
Web: -

Diakonie ČCE – středisko Vsetín
Adresa: Strmá 34, 755 01 Vsetín
Koordinátorka: Silvie Sušňová
Web: www.diakonievsetin.cz

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
Koordinátorka: Lucie Smržová
Web: www.diakoniezapad.cz
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Adresa: U Tržnice 701, 411 08 Štětí
Koordinátorka: Bc. Věra Andrtová
Web: /www.dobro-volne.estranky.cz/

Dobrovolnické centrum, z.s.

Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Koordinátorka: Veronika Pagáčová
Web: www.dcul.cz

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
Adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Koordinátorka: Monika Macáková
Web: www.dckladno.cz

Domek - prevence, podpora, výchova,
vzdělávání, terapie, z.s.
Adresa: Kvítková 3687, 760 01 Zlín
Koordinátorka: Marie Forgáčová
Web: www.petp-zlin-cz.webnode.cz

Elim Opava, o.p.s.

Adresa: Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava
Koordinátorka: Ivana Kramná
Web: http://elimopava.cz/

FOKUS Vysočina, z. ú.

Adresa:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Koordinátorka: Helena Stěpánková
Web: http://www.fokusvysocina.cz/

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Adresa: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha
Koordinátorky: Mgr. Ivana Hradecká,
Bc. Aneta Rybáříková, DiS., Alena Veselá
Web: www.hest.cz
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INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

INSTAND, z. ú., Institut pro podporu vzdělávání
a rozvoj kvality ve veřejných službách

Otevřená OKNA, z.ú.

Adresa: Varšavská 30, 120 00 Praha 2
Koordinátorka: Lenka Kadeřábková
Web: www.inexsda.cz

Adresa: Stará Kysibelská 602, 45, 360 01 Karlovy Vary
Koordinátorka: Jaroslava Deckerová
Web: www.instand.cz

Letokruh, z,ú.

Adresa: Mrázovka 1098/9, 150 00 Praha 5
Koordinátorka: Kateřina Karbanová
Web: http://letokruh.eu

Adresa: Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec
Koordinátorka: Denisa Pernicová
Web: http://otevrenaokna.cz/

RADKA, z.s.

Adresa: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Koordinátorka: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.
Web: www.radka.kadan.cz

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM z.s.

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže České Budějovice

Oblastní charita Jičín

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

Adresa: Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Garantka dobrovolnických programů: Bc. Vlasta Faiferlíková
Web: www.totemplzen.cz

Adresa: Vrchlického 824, 506 01 Jičín
Koordinátorka: Šárka Barešová
Web: http://jicin.charita.cz

Oblastní charita Písek – DC Bonum
Adresa: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
Koordinátorka: Zuzana Sochorová
Web: https://pisek.charita.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
(organizace ukončila členství k 20. 2. 2020)
Adresa: Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
Koordinátorka: Kateřina Havlová
Web: www.cck-jablonec.cz/
10

Adresa: Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Koordinátorka: Mgr. Pavla Merhautová
Web: www.opu.cz

Adresa:Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
Koordinátorka: Ing. Ilona Paulátová
Web: www.sasmcb.cz

(organizace ukončila členství k 20. 2. 2020)
Adresa: Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž
Koordinátorka: Mgr. Lenka Chytilová, DiS.
Web: www.spektrumkm.cz

STŘED, z.ú.

Adresa: Mládežnická 229, 674 01Třebíč
Koordinátorka: Martina Bořecká
Web: www.stred.info

Temperi, o.p.s.

Adresa: J. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice
Koordinátorka: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Web: www.tempericb.cz
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Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

SPOLU proti samotě z.s.

Adresa: Domanín 150, 379 01 Třeboň
Koordinátorka: Mgr. Jaroslava Bicková,
Ph.D. a Bc. Kateřina Pernická
Web: www.canisterapie.org

Adresa: Školní 349/2, 415 01 Teplice
Koordinátor: Ing. Robert Zauer
Web: www.spoluprotisamote.cz

Individuální členové:
V letošním roce se ke dni 20. 2. 2020 mezi řádné členy zařadily
tyto organizace:

Mgr. Lenka Vonka Černá (ukončila individuální členství k 20. 2. 2020)
Mgr., Bc. Hana Hudáková,DiS.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Mgr. Nataša Diatková (ukončila členství k 20. 2. 2020)
Mgr. Jitka Matoušková (ukončila členství k 20. 2. 2020)
PhDr. Jiří Tošner
Daniela Vrbová
Honza Dolínek
Bc. Th. Michal Čančík

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci
v Mostě
Adresa: Lomená 47/2, 434 01 Most
Koordinátorka: Jana Kloboučková
Web: https://most.diakonie.cz/

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora
Adresa: Havířská 403/3, 284 01 Kutná Hora
Koordinátorka: Jindřiška Vinická
Web: https://kh.charita.cz/

Farní charita Litomyšl

Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Koordinátorka: Ing. Veronika Peterková
Web: https://litomysl.charita.cz/

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Adresa: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
Koordinátorka: Mgr. Dagmar Pelcová
Web: www.hospiclitomerice.cz

Integrační centrum Praha, o.p.s.
Adresa: Žitná 51, 110 00, Praha 1
Koordinátorka: Veronika Spiegelová
Web: https://icpraha.com/
12
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Členové výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Mgr. Lenka
Vonka Černá
předsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Členové výboru vykonávají svoji činnost nad rámec svých pracovních úvazků jako
dobrovolníci.
Výbor byl v roce 2019 v tomto složení:

V Národní asociaci dobrovolnictví, z.s. (dříve Asociaci Pět P v ČR) jsem od jejího vzniku v roce 2001.
Oslovení a okouzlení dobrovolnictvím se však datuje už od roku 1998. V tomto roce jsem nastoupila
jako první regionální koordinátorka mentoringového program Pět P v Centru komunitní práce v Ústí
nad Labem. V roce 1999 jsem pak založila Dobrovolnické centrum, z.s., které řídím dodnes. Mojí
hlavní ideou je spolupráce vícero organizací s podobným zájmem; a tak jsem se v průběhu dalších
spolupodílela na vytvoření dvou neformálních, ale profesionálně koordinovaných platforem, které
dodnes úspěšně fungují. První je Rada dobrovolnických center Severozápad s cílem spolupracovat
v síti dobrovolnických center a vyměňovat si dobrou praxi. Druhou platformou s názvem PANEL
humanitárních organizací Ústeckého kraje je opět spolupráce subjektů se zaměřením na pomoc
humanitárních organizací ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a mimo
jiné působení dobrovolníků při povodních a jiných katastrofách. Jsem členkou Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace ČR, předsedkyní Národní asociace dobrovolnictví, z.s. a mj. pracuji
jako členka Lokálního řídícího výboru Euroregionu ELBE/LABE.
V současné době se věnuji na mezinárodním poli inkluzivnímu dobrovolnictví s orientací
na dobrovolníky se sníženými učícími schopnostmi a lektoruji kurzy Profesionalizace dobrovolnictví
pro koordinátory dobrovolníků. Metodicky řídím Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s.,
kde podporuji koordinátory dobrovolníků v pěti krajských nemocnicích. V době pandemie jsem
založila Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a s týmem kolegů
organizovala rozvozy roušek, nákupy seniorům i nouzové potravinové balíčky bez prostředků. Nyní
jsem zastupitelkou Statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Ústí nad Labem město.
Spojení s přírodou a Univerzem je pro mě klíčové a pomáhá mi to žít jednoduše, spokojeně
a v přítomnosti. Se svým mužem se věnujeme chovu skotu na Biofarmě Františkov.
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Mgr. Bohdana
Břízová, Ph.D.

Bc. Vlasta
Faiferlíková

místopředsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

místopředsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Dobrovolnictví se věnuji již 20 let. Začínala jsem jako koordinátorka mentoringového
programu Pět P v Českých Budějovicích a tento program mě provází dodnes –
v loňském roce jsem koordinovala téměř 50 dvojic dítě - dobrovolník. Již 18 let
vyučuji na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(především předměty týkající se sociální práce, supervize či přímo dobrovolnictví),
dobrovolnictví se promítlo také do mé publikační či projektové činnosti.
Dlouhodobě se věnuji evaluaci mentoringových programů, jsem autorka Manuálu
dobrovolnického mentoringového programu BBBS/Pět P.
Členství ve Výboru Národní asociace dobrovolnictví je pro mě čest již od roku 2009
(původně ještě v Asociaci dobrovolnických mentoringových programů) a jsem
hrdá na to, že v roce 2018 jsem byla zvolena místopředsedkyní a vedoucí sekce
dobrovolnických mentoringových programů NAD. Vážím si spolupráce s moudrými
lidmi, kteří jdou stejným směrem.
Nejdůležitější je pro mě ale rodina – manžel a tři pubertální děti. Rádi vyrážíme
na výlety, pracovat na chatu či na návštěvy za příbuznými. Já sama miluji festivaly,
přírodu, a když už mám volnou chvíli, uteču do lesa na skály nebo alespoň
na lezeckou stěnu.
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UPOL FF Andragogika s profilací na personální management, předsedkyně Správní
rady a ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. v Plzni,
členka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V TOTEMu se věnuji od roku 2007
koordinaci mezigeneračních a dobrovolnických projektů a programů. V průběhu
let jsem pracovala jako volnočasová pedagožka u malých i větších dětí, věnuji se
novým formám vzdělávání volnočasových pedagogů. Postupně jsem mezi cílové
skupiny přibrala i seniory. „Mým tématem je celoživotní vzdělávání a osobnostní
rozvoj ve všech možných formách a ve všech možných životních etapách člověka.“
V posledních letech se cíleně věnuji aktivizaci seniorů zejména posilováním jejich
občanské angažovanosti formou dobrovolnických aktivit.
Moje životní motto: „Sahej vždy výš, než ti stačí ruce. Nač jinak by bylo nebe?“ Bel
Kaufman
Mým nejkrásnějším projektem v poslední době je pětiměsíční vnučka Marie, se
kterou znovu objevuji svět, přírodu a krásu bezpodmínečného přijímání.
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Honza
Dolínek

Mgr., Bc. Hana
Hudáková, DiS.

místopředseda
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

členka výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Vystudoval jsem obor sociální práce. Od roku 1996 se účastním (jako člen, lektor,
koordinátor, manažer, dobrovolník) rozvoje českých neziskových organizací
v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality, volnočasových a komunitních
aktivit a vzdělávání. V minulosti jsem pracoval v NROS v projektu Pomozte
dětem, vedl tým fundraisingu Centra Paraple, koordinoval v ČR Mezinárodní rok
dobrovolníků 2001. Stál jsem u vzniku českého webu www.dobrovolnik.cz.
Sedm let jsem řídil Nadační fond Veolia a ve firemním prostředí nadále konzultuji
strategická rozhodnutí ve filantropii, firemním dobrovolnictví, ale také v širším
kontextu společenské odpovědnosti. Krátce jsem působil na pozici koordinátora
Národní asociace dobrovolnictví a patřím mezi členy výboru, kteří usilují o vytvoření
silné dobrovolnické platfomy na národní úrovni. V současnosti zastávám pozici
výkonného ředitele EDUin, o. p. s. Jsem ženatý a mám tři děti školou povinné.
Dobrovolníkem jsem minimálně jednou týdně pro různé projekty a organizace.
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Dvacet let se jako metodik a supervizor věnuji sociálním službám a programům
zaměřených na děti a rodinu. Od roku 2008 se v asociaci věnuji práci na stálém
zvyšování kvality poskytovaných služeb pro děti a rodinu a jako auditorka
asociace podporuji střediska Pět P v rozvoji a v naplňování cílů mentoringu.
Spojení dobrovolnictví a mentoringu je pro mě ten správný směr, který budu vždy
podporovat, protože já měla v životě štěstí a měla dobré mentory a také jsem se
toho jako dobrovolník naučila mnoho důležitého pro život.
Profesní a soukromý život se mi před mnoha lety protnul tím, že kromě vlastních
malých dětí pečujeme také o lidi se zdravotním postižením, kteří jsou v naší osobní
opatrovnické péči, a tím jsme vytvořili velkou komunitní rodinu, která čítá 9 členů.
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PhDr. Jiří
Tošner

Bc. Stanislava
Hamáková, DiS.

člen výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

členka výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Vzdělání - FF UK Praha, obory pedagogika a psychologie. V té době jsem byl vedoucí
kroužků modelářů a letních táborů dětí a mládeže, obojí jako zdroj a inspirace
hodnoty dobrovolnictví. Od roku 1998 působím jako projektový manažer, lektor
a supervizor akreditovaných kurzů dobrovolnictví a supervize v HESTIA – Centru
pro dobrovolnictví. V letech 2006 – 09 jsem působil jako garant, lektor a supervizor
projektu „Management dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb“. V letech
2010 – 12 jako lektor a supervizor kurzu „Výchova k dobrovolnictví“. V letech 2012 –
14 odborný koordinátor a lektor projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci –
jak na to?“. Také jsem autorizovanou osobou pro zkoušky profese Koordinátor
dobrovolníků dle Národní soustavy kvalifikací. Jsem také autorem či spoluautorem
řady metodik a manuálů dobrovolnictví a supervize.
Ve výboru Národní asociace dobrovolnictví, z.s. jsem zapojen na základě dlouholeté
praxe v programu Pět P - od roku 1996 jako garant odbornosti při výběru, výcviku
a supervizi dobrovolníků i koordinátorů. Členem výboru Asociace programu Pět P
jsem byl již od jejího založení v roce 2001 v Kroměříži, následně i členem výboru
ADMP.

Dobrovolnictví je součástí mého života již od roku 2006, kdy jsem se stala
jedním z prvních dobrovolníků v nově vznikajícím Dobrovolnickém centru RADKA
v Kadani. Dobrovolnické činnosti v kadaňské nemocnici jsem se věnovala až
do roku 2013, kdy jsem před návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené
dostala nabídku koordinování dobrovolníků ve svém „domovském décéčku.“
Dobrovolnictví se věnuji naplno - dobrovolnictví bylo tématem mé absolventské
i bakalářské práce, spolupracuji s koordinátory dobrovolnických center v regionu
(RADA dobrovolnických center regionu Severozápad), koordinuji mezinárodní
projekty na sdílení dobré praxe v oblasti dobrovolnictví a vzdělávání koordinátorů
dobrovolníků, od roku 2020 jsem členkou výboru Národní asociace dobrovolnictví.
Členství ve výboru pro mě znamená další životní a profesní výzvu, které si vážím.
A co je mou největší osobní výzvou? Aby dobrovolnictví bylo přirozenou součástí
životů mých a našich dětí.

Dobrovolnictví je pro mne nástrojem spolupráce občanů a komunit na všech
úrovních.
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Mgr. Pavla
Merhautová
revizorka
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Pocházím z malé vesnice na Jižní Moravě a dobrovolnictví se věnuji od ukončení
střední školy, ať už jako dobrovolník (v ČR a v Indii), nebo později v pozicích
koordinátora dobrovolníků (Dobrovolníci v nemocnicích, Dobrovolnické programy
zaměřené na mentoringové a volnočasové aktivity s dětmi-cizinci a dospělými
migranty a uprchlíky v ČR). Od roku 2010 pracuji v Praze v Organizaci pro pomoc
uprchlíkům, kde jsem nejdřív 5 let působila jako sociální pracovník. Aktuálně kromě
koordinace dobrovolníků v ČR spolupracuji na mezinárodních projektech a taktéž
s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Praze.
Národní asociaci vnímám jako důležitou zastřešující organizaci pro dobrovolnické
programy a jsem ráda, že se mohu zapojit do NAD jako její revizorka, být součástí
tohoto týmu a dohlížet na fungování asociace.
Jsem vdaná, s manželem máme 2 děti a menší domeček na venkově za Prahou,
kde se ve volných chvílích snažím o vznik přírodní zahrady :).
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PhDr. Dagmar Cruzová

(vystoupila z funkce k 20. 2. 2020)
Činnosti v Asociaci: 13 let předsedkyně nejprve Asociace Pět P v ČR od roku 2005,
dále Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s. a poté Národní
asociace dobrovolnictví, z.s. do dubna 2019. Metodická podpora nových center,
administrativně-finanční agenda.
Realizace Programu Pět P od 1998 ve Spektru preventivních programů pro děti
a mládež v Kroměříži.
Pracoviště/město: zakladatelka, vedoucí a psycholožka školského zařízení
preventivně výchovné péče – Střediska výchovné péče v Kroměříži od roku 1997
dosud.
Další významné aktivity: zakladatelka a předsedkyně z.s. Spektrum preventivních
programů pro děti a mládež v Kroměříži, Osobnost neziskového sektoru Zlínského
kraje v roce 2015 a 2016, Osobnost Zlínského kraje 2018.
Sedm let členka výboru a nyní čestná členka Klubu UNESCO Kroměříž,
spolupořadatele se Spektrem
a
Hestií Praha 12 celostátních konferencí
o dobrovolnictví, z toho dvou mezinárodních, v letech 2001–2011 a 2016.

Mgr. Nataša Diatková

(vystoupila z funkce a ukončila členství k 20. 2. 2020)
Činnosti v Asociaci: mezinárodní a národní spolupráce, metodická činnost
Člen Výboru: od 2018
Pracoviště/město: Ministerstvo vnitra ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity
Karlovy
Další významné aktivity:
metodická, konzultační, publikační a lektorská činnost v oblasti dobrovolnictví,
supervizorka, příprava a realizace projektů a záměru, grafický design

Mgr. Jitka Matoušková

(vystoupila z funkce a ukončila členství k 20. 2. 2020)
Činnosti v Asociaci: příprava a realizace projektů, grafický design
Člen Výboru: od 2018
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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Další lidé podílející se na aktivní
činnosti Národní asociace
dobrovolnictví, z.s.
Kontrolní orgán - revizorky:

Činnost a projekty v roce 2019

LEDEN

–	Předložení projektu OPZ výzva 110 s názvem PODPORA
KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH
V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ, z.s., se zaměřením
na vzdělávání

ÚNOR

– Zasedání Výboru NAD
– zapojení nových dobrovolnic

Daniela Vrbová (do 20. 2. 2020) a Mgr. Pavla Merhautová (od 20. 2. 2020)

Koordinátorky projektů:

PhDr. Marcela Bergerová (do 31. 3. 2019) a Mgr. Michaela Svojanovská
(od 1. 4. 2019)

Externí spolupracovníci v roce 2019:
Účetní služby: PEKLO, s.r.o.
Supervize: PhDr. Ivana Veltrubská
Grafické služby: NOESIS s.r.o.
Správa a provoz webu: VIZUS.CZ s.r.o

Dobrovolníci
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BŘEZEN

–	Prezentace činnosti Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace
–	Členské shromáždění Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
v Evropském domě v Praze.

DUBEN

– veřejnosprávní kontrola ÚV ČR
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KVĚTEN

–	První regionální konference v Pardubicích
–	Prezentace Národní asociace dobrovolnictví v rámci
semináře NROS s názvem Občanská společnost v životě,
sekce Občanská společnost jako zdroj radosti, vila Čerych,
Česká Skalice

ČERVEN

–	členské shromáždění v Praze s přijetím 8 nových členů
a schválením nového loga
–	krajské setkání dobrovolnických center v Ústeckém kraji

ČERVENEC

SRPEN
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– vznik Zpravodaje č. 1
– oslovování nových členů
– aktualizace webu

– Zjišťování vzdělávacích potřeb našich členů
– příprava podzimních a zimních aktivit

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

–	zahájení projektu PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ
ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI
DOBROVOLNICTVÍ Z.S.
–	Celostátní setkání dobrovolníků v Praze
–	Vznik kolekce profesionálních fotografií k propagaci
dobrovolnictví a dobrovolníků

–	první kurz Profesionalizace dobrovolnictví pro koordinátory
v Brně
–	Vzdělávací akce spojená s oslavou 20 let založení programu
Pět P v Českých Budějovicích
–	Konference krajská v Ústí nad Labem

LISTOPAD

– Konference krajská v Plzni
–	Fotovýstava Dobrovolnictví v regionech
–	dobrovolníci vymysleli claim pro komunikaci asociace:
DOBROVOLNICTVÍ SLUŠÍ VŠEM

PROSINEC

–	Kompletace videí ze života dobrovolnických organizací
–	mapování spolupráce členů s veřejnou správou
a samosprávou na regionální a lokální úrovni, zjišťování
spokojenosti členů a jejich potřeb
–	vznik Zpravodaje č. 2
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Kromě své transformace, řešení běžné agendy a pravidelných setkání Výboru
asociace a Členských shromáždění bylo realizováno mnoho dalších aktivit, a to
v rámci 3 projektů:

Projekt „POSILOVÁNÍ KAPACIT Asociace dobrovolnických
mentoringových programů v roce 2019“

Členům jsme nabídli celou škálu aktivit, informací, materiálů a servisu. Podařilo se
nám dobře nastartovat rozšiřování sítě, ve kterém budeme i nadále pokračovat a síť
stabilizovat a dále rozvíjet. S probíhající transformací a rozrůstáním bylo zapotřebí
se více věnovat i profesionalizaci řízení, nastavování komunikace uvnitř i vně. I v této
aktivitě budeme nadále pokračovat. Podařilo se nám naplnit dílčí cíle projektu,
mezi které patřilo: transformace Asociace na Národní asociaci dobrovolnictví, z.s.,
Komplexní pojetí sítě, dlouhodobá udržitelnost Národní platformy dobrovolnictví,
profesionalizace sítě prostřednictvím vzdělávacích programů a poradenského
servisu, zkvalitnění komunikace uvnitř sítě i s veřejností, posílení spolupráce
s veřejnou správou a aktivní podíl na podobě legislativních norem.

Projekt byl realizován po celý rok 2019, a to z programu Úřadu vlády ČR: Podpora
kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok
2019.
Projekt a jeho aktivity vyhodnocujeme jako velmi úspěšný. Nastavovala se nová role
Asociace jako Národní asociace dobrovolnictví. Probíhalo zasíťování regionálních
center, neziskových organizací z různých geografických oblastí ČR, které se
věnují tematicky různým oblastem dobrovolnictví a rozšířily tak původně úzce
specializovanou oblast mentoringu. Síť tak od roku 2019 začíná být různorodá
a komplexnější.
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Projekt PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ
ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI
DOBROVOLNICTVÍ Z.S.,
reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010897
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit
tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní
činnosti.
Projektem chceme formou vzdělávání zaměstnanců členských organizací
sdružených v síti Národní asociace dobrovolnictví, z.s. zvýšit odbornost pracovníků
managementu a koordinátorů dobrovolnictví, zvýšit tak odborné kompetence
stávajících i nových členů v síti (respektive jejich zaměstnanců), podpořit
adaptabilitu starších pracovníků na trhu práce a odborně podpořit vedoucí,
koordinující a řídící pracovníky.

Projekt je realizován za finanční podpory EU.


Projekt zajištuje vzdělávání pro členské organizace Národní asociace dobrovolnictví,
z.s. Jeho hlavním cílem je posílení odborné úrovně znalostí, dovedností
a kompetencí pracovníků organizací sdružených v asociaci, včetně posílení
postavení starších pracovníků na trhu práce. Dojde ke zvýšení míry odbornosti
pracovníků organizací působících v oblasti dobrovolnictví s dopady v celé ČR.

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. spolu s akreditovaným partnerem
Dobrovolnické centrum, z.s., Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem

v rámci projektu PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH
V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S., reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010897

Proškoleno bude 75 osob s vyšší než bagatelní (40h) podporou. Realizace projektu
byla zahájena od 1. 9. 2019 a projekt bude realizován po dobu 30 měsíců.

uděluje

OSVĚDČENÍ
Číslo:

o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
Profesionalizace dobrovolnictví.
Číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR udělené vzdělávacímu programu:
A2017/0685-SP/PC/VP
Rozsah vzdělávacího programu: 50 vyučovacích hodin (à 60 min)
Termín realizace: 14.11.2019 – 30.11.2019
Kurz byl ukončen v souladu s dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu.

účastník



V Brně 30. 11. 2019


předseda zkušební komise

statutární zástupkyně organizace
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Dobrovolníci pro Asociaci 2019

Projekt byl realizován po celý rok 2019, a to v rámci dotačního programu Rozvoj
dobrovolnické služby v roce 2019.
Celkově hodnotíme realizaci projektu jako úspěšnou. Podařilo se nám posílit
vztahy mezi členskými organizacemi asociace také sdílením snahy o popularizaci
fenoménu dobrovolnictví na národní úrovni.
Podařilo se nám vytvořit fungující tým dobrovolníků a nalézt vhodnou formu
koordinace na dálku.
V září jsme zrealizovali setkání/kurz pro dobrovolníky v Praze. Kurz se obsahově
velice vydařil a současně byl pro asociaci užitečný i tak, že během jeho konání
proběhlo fotografování a asociace tak získala vlastní profesionální fotografie
k prezentaci dobrovolníků a dobrovolnických aktivit.
Dobrovolníci za podpory koordinátora asociace realizovali samostatně či
v menších týmech úkoly a aktivity a prezentovali dobrovolnické projekty a činnosti.
Dobrovolníci vymysleli claim pro komunikaci asociace: DOBROVOLNICTVÍ SLUŠÍ
VŠEM. Díky dobrovolníkům jsme také posílili aktivitu a zvýšili dosah na sociální
síti.

Program Pět P
– představení a aktuální informace
V této výroční zprávě věnujeme pozornost dobrovolnickému programu Pět P,
u kterého jsme v celostátním měřítku začínali. V dalších výročních zprávách se
blíže pověnujeme dalším oblastem dobrovolnictví, které jsou součástí Národní
asociace dobrovolnictví, z.s.
Od začátků po současnost
Když před rokem 1996 paní Dagmar McGill, prezidentka mezinárodní organizace
Big Brothers Big Sisters International, nabídla možnost zavést v ČR dobrovolnický
program Big Brothers Big Sisters (u nás realizovaný pod názvem Pět P), byli jsme
zpočátku velmi skeptičtí. Nedovedli jsme si představit, že by se v tehdejší nově se
rozvíjející společnosti našlo místo pro dobrovolnickou činnost.
Na druhou stranu se nám zdálo, že když program funguje v jiných zemích, tak proč
ne i u nás a tak jsme se začali podílet na výběru a výcviku dobrovolníků. Zpočátku
byl program koordinován organizací Open Society Fund a od roku 1998 občanským
sdružením HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem.
Vzhledem k tomu, že se program Pět P rychle rozšiřoval po celé ČR, dohodli jsme
se v roce 2001 s našimi regionálními partnery, že vytvoříme celostátní Asociaci Pět
P v ČR. Ta byla dne 27. 9. 2001 u příležitosti pětiletého fungování programu Pět P
v ČR slavnostně přijata za člena mezinárodní organizace Big Brothers Big Sisters
International.
Program Pět P prodělal od roku 1995 rozvoj nejen co do kvantity, ale také jsme
postupně dopracovávali metodiku, zaměřili jsme se na vytvoření standardů, podle
kterých se mohou připojit další organizace.
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Certifikáty

Protože má tento program v ČR tak dlouhou historii a kořeny asociace sahají právě
ke sdružení jednotlivých středisek Pět P, chceme udržet kontinuitu údajů o něm
i po transformaci na Národní asociaci dobrovolnictví, z.s.
V roce 2019 se programu Pět P věnovalo 12 středisek. Z dodaných podkladů
můžeme uvést tento souhrn:
scházelo se celkem 226 dvojic dítě a dobrovolník,
proběhlo 26 výcviků dobrovolníků Pět P,
uskutečnilo se 82 společných akcí + 1 desetidenní tábor,
dětem a dobrovolníkům se věnovali koordinátoři na celkem 7,2 úvazku,
celkové finanční náklady Pět P v roce 2019 činily 5 115 395 Kč.
Základní informace o programu Pět P
Pět P znamená Péči, Pomoc, Přátelství, Prevenci a Podporu.
Jedná se o preventivní volnočasový mentoringový program, který umožňuje dětem
smysluplné trávení volného času s dobrovolníky.
Cílem programu je vytváření přátelských vztahů jednoho „malého“ a jednoho
„velkého“ kamaráda, který je dítěti průvodcem. Kamarádský vztah přináší nové
pohledy, možnosti a zkušenosti, pomáhá dosáhnout potenciálu a umožňuje rozvoj
dítěte i mentora.
Jak Pět P funguje?
Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu „one to
one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně po dobu nejméně 1
roku věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý
kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem v oblastech
osobního rozvoje a mezilidských vztahů.
Komu je program určen?
Dětem ve věku od 6 do 15 let, kterým by mohl jakýmkoliv způsobem prospět další
vztah s dospělým člověkem. Se zařazením dítěte do programu musí souhlasit
rodiče.
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Kdo je dobrovolník v programu Pět P?
Dobrovolník programu Pět P je člověk starší 18 let, který má zájem ve svém
volném čase se scházet s mladším kamarádem. Dobrovolník prochází školením
(výcvikem), aby byl na svoji činnost dobře připraven. Součástí vstupu dobrovolníka
do programu je i posouzení základních psychologických předpokladů. Dobrovolník
je neustále v kontaktu s profesionály (koordinátorem, supervizorem), kteří program
realizují a kteří mu pomáhají řešit případné problémy.

Hospodaření asociace v roce 2019
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Náklady
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Stav

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

785

Osobní náklady

460

Daně a poplatky

2

Ostatní náklady

5

Náklady celkem

1 252

Výnosy

Stav

Provozní dotace

917

Přijaté příspěvky

405

Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

0
1322

Výsledek hospodaření před zdaněním

70

Výsledek hospodaření po zdanění

70
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ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)
Aktiva

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

Stav
k poslednímu dni

A. Dlouhodobý majetek celkem

Stav
k prvnímu dni

Stav
k poslednímu dni

45

115

45

115

119

729

Krátkodobé závazky celkem

111

711

8

18

164

844

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

Rezervy celkem
164

844

Zásoby celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Pohledávky celkem

20

20

Jiná pasiva celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

144

824

pasiva celkem

164

844

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
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Podporovatelé
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo vnitra
Evropská unie, Evropský sociální fond, OPZ
Evropský dům (zapůjčení reprezentativních prostor pro členské shromáždění)

Poděkování
VELMI DĚKUJEME všem podporovatelům, spolupracovníkům, dobrovolníkům
i jednotlivým členům za spolupráci, pomoc, podporu a zájem v roce 2019.
Společně můžeme dobrovolnictví posouvat o kousek výš.
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Kontaktní údaje
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Kaznějovská 51
323 00 Plzeň – Bolevec
Předsedkyně: Mgr. Lenka Vonka Černá
IČ: 26537664
Číslo bankovního účtu: 1942723389/0800
Email: info@nadobrovolnictvi.cz
Web: www.nadobrovolnictvi.cz
FB: @asociacedmp
Datová schránka: 8zpjr3u

