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Dobrý den,

Představujeme vám činnost Národní asociace dobrovolnictví 
v  roce 2020. Tento mimořádný rok ukázal, jak nesmírně 
důležité dobrovolnictví pro společnost je a odkryl jak v jarní, 
tak v  podzimní vlně pandemie Covid-19 významnou pomoc 
občanské společnosti a veřejné správě.

Dobrovolníci a dobrovolnice nemají uniformy, ovšem disponují vysokou motivací a nabízejí 
svůj volný čas bez nároku na odměnu tam, kde to je skutečně potřeba.

Jak se žije v regionech, jak se organizace popraly s pandemií Covid-19, jak zahájily transformaci 
do té doby fungujících služeb, si přečtete nejen v naší výroční zprávě, ale také na našem webu 
www.nadobrovolnictvi.cz či na facebookové stránce a nově nás najdete také na Twitteru.

Do dennodenní práce neziskových i jiných organizací a managementu dobrovolnictví vstoupily 
nové technologie, postupně jsme se zorientovali v digitalizaci komunikace a koncem roku 
již běžně nabízeli proškolení dobrovolníků a dobrovolnic v online nástrojích. Vznikl tak nový 
rozměr kontaktu s terénem a komunitou. Někdo své služby utlumil a uzavřel, někdo naopak 
akceleroval a je v procesu transformace služeb, realizačního týmu a pracuje na budoucnosti 
obohacené o nové postupy a zkušenosti.

V navazujícím roce oslavíme 20 let Národní asociace dobrovolnictví. Těšíme se na spolupráci 
v  síti dobrovolnických center a  organizací, které podporují dobrovolníky a  dobrovolnice 
ve všech regionech.

Lenka Vonka Černá

Úvodní slovo předsedkyně  
Mgr. Lenky Vonka Černé
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The National Voluntary Association’s annual report summarizes the information about who we are, 
what we are doing, introduces closer our member base, the organisation’s management, activities, 
projects, and economic management in the last year.

The  National Voluntary Association is the  only professional network organisation in the  field 
of volunteering in the Czech Republic with a status of legal entity. The association has been formed 
in order to support and interconnect the organisations working with volunteers. The organisation 
was founded in 2001 under the original name of The Association Five P in the Czech Republic. 
Gradually, it has been extended by further mentoring programmes. In 2018, the  organisation 
was transformed into the  National Voluntary Association offering space to a  wider spectrum 
of voluntary organisations and programmes and having the ambition to develop volunteering in 
the regions and take on a row of further legitimate members. Together, we share experiences and 
make ourselves stronger. It matters to us that volunteering is a natural part of a healthy confident 
Czech society. We want to change the Czech Republic and the whole world through volunteering.

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

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, z.s., 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. 

Kdo jsme a co děláme
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Mezi naše hlavní cíle patří:

•  spolčovat organizace spolupracující s dobrovolníky, dobrovolnické programy 
a dobrovolnická centra;

•  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;

•  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;

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

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

Orgány Národní asociace dobrovolnictví, z.s.:

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:

•  členské 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

•  revizor - je volen členským shromážděním a jeho klíčovou úlohou je komplexní 
kontrolní činnost

K 31. 12. 2020 měla Národní asociace dobrovolnictví, z.s. celkem 34 členů a je 
otevřena k přijímání dalších. 
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Členové výboru vykonávají svoji činnost nad rámec svých pracovních úvazků 
většinou jako dobrovolníci. A co řekli o roce 2020?

Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Mgr. Lenka Vonka Černá – předsedkyně

„Ukončili jsme provoz pražské kanceláře, digitalizovali 
jsme vnitřní procesy a ukázalo se, že je to cesta růstu 
a zdraví Asociace. Neběžný rok 2020 akceleroval naše nové 
kompetence a připravil nás na požadavky rozrůstající se 
členské základny.“

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – členka výboru

Rok 2020, rok pandemický, byl v Asociaci plný naděje, 
spolupráce a energie - dobrá a užitečná práce je vidět jak 
na konkrétních místech v regionech, tak na úrovni jednání 
s významnými osobnostmi a představiteli státu. Vážím si 
práce všech našich členů a je mi ctí být v takové společnosti.

Bc. Vlastimila Faiferlíková – místopředsedkyně

Mám velkou radost z  toho, jak se Asociace rozvíjí, kam 
směřuje a zejména ze zacílení na profesionalizaci svých 
členů. Stala se vyjednávací platformou a zároveň se 
zapojila do konkrétních dobrovolnických aktivit, které 
významně podpořily ty nejslabší a nejohroženější. Během 
posledního roku dokázala flexibilně reagovat na nelehkou 
situaci ve společnosti, podporovat a komunikovat význam 
dobrovolnické práce na různých úrovních. Cítím, že jsme na 
dobré cestě.
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Mgr., Bc. Hana Hudáková, DiS. – členka výboru

Rok 2020 byl po všech stránkách náročný, ale také nás 
mnoho nového naučil, a připomněl, jak je důležité vážit si 
zdraví a také co pro nás znamená být spolu.
Já jsem měla možnost se s několika členy Asociace potkat na 
metodických podpůrných auditech a byla to moc příjemná 
a obohacující setkání, za které jsem velice ráda, a budu se 
těšit na další.

PhDr. Jiří Tošner – člen výboru

Máme za sebou výjimečný, ale hlavně náročný rok ve jménu 
pandemie. Dobrovolníci museli přeorientovat svoji pomoc, 
návštěvy klientů a pacientů byl zakázány, řada dobrovolníků 
stávajících, i těch nově se rozhodnutých pomáhat, přešlo 
na činnosti jako nákupy, donáška a podobné činnosti. 
Naše Asociace tomu vyšla vstříc a získala zkušenosti pro 
nastávající rok, který může být opět pandemický, ale díky 
dobrovolníkům se opět dostane řadě lidí pomoci a my je 
budeme nadále podporovat.

Jan Dolínek – místopředseda

„Život nás všech přerámovala pandemie a mám radost, že 
Asociaci v základu své činnosti nijak neparalyzovala. Uměli 
jsme dobře a efektivně přejít do online prostředí a mám silný 
pocit, že si tuto novou dovednost udržíme dál. Pro spolupráci 
lidí z různých regionů celé republiky je zcela jistě užitečnější 
a levnější potkat se častěji během roku přes monitory bez 
nutnosti cestovat po D1 nebo kodrcání po kolejích.“
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Ing. Lenka Kadeřábková - členka výboru

„V minulém roce jsem se do týmu výboru přidala jako 
nováček mezi zkušené členy a této spolupráce si moc vážím. 
Těším se na další společné výsledky“

Bc. Stanislava Hamáková, DiS. – členka výboru

Rok 2020 mi přinesl mnoho změn, životních rolí, zkušeností, lepších 
i horších dní. Zároveň jsem však poznala, jak se dokážeme jako 
společnost semknout a navzájem se podpořit. V tomto období bylo 
nejvíce vidět, že dobrovolnictví má smysl

Do 20. 2. 2020 byly členkami výboru ještě: 
PhDr. Dagmar Cruzová, Mgr. Nataša Diatková , Mgr. Jitka Matoušková
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Další lidé podílející se na aktivní 
činnosti Národní asociace 
dobrovolnictví, z.s.
Kontrolní orgán - revizorky:  
Daniela Vrbová (do 20. 2. 2020) a Mgr. Pavla Merhautová (od 20. 2. 2020)

Koordinátorka projektů:  
Mgr. Michaela Svojanovská (do 4. 12. 2020)

Externí spolupracovníci v roce 2020:
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.

65 skvělých dobrovolníků, kteří odpracovali 2462,5 hodiny.
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Právnické osoby, které byly v roce 
2020 členy NAD:

ADRA, o.p.s. – DC ADRA 
Znojmo, Havířov a Ostrava
Web: www.adra.cz

Červený trpaslík, z.ú. 
Web: www.facebook.com/
CervenytrpaslikDC

Diakonie ČCE – Středisko 
sociální pomoci v Mostě
Web: https://most.diakonie.cz/

Diakonie ČCE  
– středisko Vsetín 
Web: www.diakonievsetin.cz

Diakonie ČCE  
– středisko Západní Čechy
Web: www.diakoniezapad.cz

Dobro-volně, z.s.
Web: www.dobro-volne.estranky.cz

Dobrovolnické centrum, z.s.
Web: www.dcul.cz

Dobrovolnické centrum 
Oblastní charity  
Kutná Hora   
Web: https://kh.charita.cz/

Dobrovolnické centrum 
Kladno, z.s. 
Web: www.dckladno.cz

Dobrovolnické centrum 
Slunečnice, z.s. 
Web: www.slundecin.org

Domek - prevence, podpora,  
výchova, vzdělávání, terapie, z.s.
Web: www.petp-zlin-cz.webnode.cz

Farní charita Litomyšl
Web: https://litomysl.charita.cz/

FOKUS Vysočina, z.ú. 
Web: http://www.fokusvysocina.cz/

Členové Národní asociace 
dobrovolnictví, z.s. v roce 2020

Řádnými členy jsou právnické nebo fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí 
s jejími stanovami a cíli a podílí se aktivně na její činnosti, případně ji podporují.
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HESTIA – Centrum 
pro dobrovolnictví, z.ú.
Web: www.hest.cz

Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Web: www.hospiclitomerice.cz

INEX - Sdružení dobrovolných 
aktivit, z.s.
Web: www.inexsda.cz

INSTAND, z. ú., Institut pro 
podporu vzdělávání  
a rozvoj kvality
ve veřejných službách
Web: www.instand.cz 

Integrační centrum Praha, o.p.s. 
Web: https://icpraha.com/

Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec p.o.
Web: www.ksk-liberec.cz

Letokruh, z.ú. 
Web: http://letokruh.eu

Mezi námi, o.p.s.
Web: www.mezi-nami.cz

Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z.s.
Web: www.totemplzen.cz
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Oblastní charita Jičín
Web: http://jicin.charita.cz

Oblastní charita Písek  
– DC Bonum
Web: https://pisek.charita.cz

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže  
Jablonec nad Nisou 
Web: www.cck-jablonec.cz/

Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, z.s.
Web: www.opu.cz

RADKA, z.s.
Web: www.radka.kadan.cz

Salesiánské středisko mládeže  
– dům dětí a mládeže České 
Budějovice 
Web: www.sasmcb.cz

Spektrum preventivních 
programů pro děti a mládež, z.s.
Web: www.spektrumkm.cz

SPOLU proti samotě z.s.
Web: www.spoluprotisamote.cz

STŘED, z.ú.
Web: www.stred.info

Temperi, o.p.s.
Web: www.tempericb.cz 

Tři, z.ú.
Web: www.hospic-cercany.cz

Výcvikové canisterapeutické 
sdružení Hafík, z.s. 
Web: www.canisterapie.org

Individuální členové:

Mgr., Bc. Hana Hudáková, DiS.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
PhDr. Jiří Tošner
Daniela Vrbová
Jan Dolínek
Bc. Th. Michal Čančík

K 20. 2. 2020 ukončily individuální 
členství:
Mgr. Lenka Vonka Černá 
Mgr. Nataša Diatková 
Mgr. Jitka Matoušková
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Co nám rok 2020 dal a vzal

Únor 
V Praze se koná první členské shromáždění NAD v tomto roce.

Březen 
Členové výboru Asociace drží telefonickou pohotovost v počátcích pandemie 
Covid-19 a monitorují veškeré dobrovolnické iniciativy po celé ČR vznikající v této 
mimořádné době.
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Duben 
Odesíláme otevřený dopis premiérovi 
ČR Babišovi – Dobrovolnictví v době 
pandemie Covid-19 na podporu 
občanské společnosti.

Květen 
Přes 150 NADovských triček 
pro dobrovolníky s podtitulem 
„Dobrovolnictví sluší všem“ rozvážíme 
napříč republikou
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Červenec
Národní asociace dobrovolnictví, z s. se 
připojuje k evropské síti dobrovolnictví.

Srpen
Předsedkyně NAD Lenka Vonka Černá 
se dobrovolnicky zapojuje do letního 
expertního týmu generála Petra Pavla pro 
revizi krizového řízení v době pandemie.
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Září 
Vydáváme speciální číslo 
bulletinu Dobrovolnictví 
a občanská společnost 
v době pandemie. 
Účastníme se konference 
Dobrovolnictví v době 
pandemie v Ostravě.

Říjen
Mimořádná doba si 
žádá mimořádná řešení 
- členská základna 
Asociace se proto na 
podzim setkává v online 
prostoru.
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Listopad
Naše kampaň #spolutozvládneme.

Prosinec
Slavíme Mezinárodní den dobrovolnictví. A vyhlížíme nový rok 2021.
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Projekt „Posilování kapacit Národní asociace 
dobrovolnictví v roce 2020“

Projekt byl realizován po celý rok 2020, a to z programu Úřadu vlády ČR: Podpora 
kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 
2020.

Projekt a  jeho aktivity vyhodnocujeme jako velmi úspěšný. Hlavní aktivity / cíle 
projektu byly realizovány:

•  Ustálení role Asociace jako Národní asociace dobrovolnictví

V rámci projektu se ustálila poměrně nová role Asociace jako Národní asociace 
dobrovolnictví, která byla v souladu s koncepcí dobrovolnictví ČR spojnicí mezi 
Radou dobrovolnictví v gesci MV ČR a jednotlivými dobrovolnickými organizacemi 
ČR. Národní asociace dobrovolnictví se věnovala svým hlavním cílů:

- zajistit kvalitu práce a profesionalizaci managementu dobrovolnických organizací,

- být garantem kvality dobrovolnictví ČR (v rozsahu Národní asociace),

- být partnerem veřejné správy na všech úrovních,

- propagovat dobrovolnictví u veřejnosti.

Asociace obstarávala masivní, regionálně strukturovanou síť dobrovolnických 
center. Byly propojeny neziskové organizace působící v  různých geografických 
a tematických oblastech s různým druhem dobrovolnických programů.

•  Profesionalizace řízení a správy sítě - měli jsme zajištěnou personální agendu 
sítě, „kancelář“ a pracovali jsme na nastavování komunikace mezi členy výboru, 
pracovníky a dobrovolníky.

Realizované projekty v roce 2020
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•  Rozšíření dobrovolnické sítě - síť se nám v průběhu projektu pozměnila. Někteří 
členové své členství ukončili nebo pozastavili, celkem 10 nových členských 
organizací se v průběhu roku 2020 řádnými členy stalo.

•  S  cílem zintenzivnit spolupráci na regionální úrovni jsme uspořádali několik 
regionálních konferencí/setkání.

•  Členským organizacím jsme nabídli a  zrealizovali konzultační podporu, 
supervize, audity.

•  Díky celé řadě komunikačních nástrojů jsme udrželi pravidelnou a důležitou 
komunikaci se členy.

•  Prioritním cílem byla také propagace a rozvoj dobrovolnictví ČR a zintenzivnění 
spolupráce NNO s veřejnou správou. 
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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

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.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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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.

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.

V roce 2020 jsme v rámci tohoto realizovali kurzy Profesionalizace dobrovolnictví 
pro koordinátory i manažery a připravili veřejnou zakázku ke zvolení nejvhodnějšího 
kandidáta pro realizaci dalších odborných kurzů v dalším období projektu.
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Dobrovolníci pro Asociaci 2020

Projekt byl realizován v  rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby 
v roce 2020.

Dobrovolnický program „Dobrovolníci pro Asociaci“ je podpůrným dobrovolnickým 
programem, který měl pomoci rozšiřovat a  zkvalitňovat práci Asociace 
prostřednictvím podpůrné a doplňkové činnosti dobrovolníků ve prospěch cílových 
skupin členských organizací. Dobrovolníci se uplatňovali především v  terénu, 
kdy se aktivně podíleli na přípravách a  realizaci akcí a  aktivit pro dané cílové 
skupiny. Vytvářeli dobrovolnické týmy, pomáhali při veřejných aktivitách členských 
organizací nebo šířili osvětu o dobrovolnictví.

V  roce 2020 se nám i  přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií COVID-19, 
nařízenými proti epidemiologickými opatřeními a omezením či zrušením mnoha 
akcí, podařilo zapojit celkem 65 dobrovolníků. Ti se aktivně podíleli na přípravě 
veřejných akcí členských organizací, pomáhali s  administrativou, zapojili se do 
připravované PR kampaně na podporu dobrovolnictví napříč ČR, účastnili se 
připravovaných setkání a školení.
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Národní asociace dobrovolnictví, z.s. se i  v  době pandemie věnovala sledování 
kvality probíhajících dobrovolnických programů u členských organizací Asociace.

Interní audity realizovala zkušená auditorka Národní asociace dobrovolnictví 
Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS. Proběhly v 6 níže uvedených organizacích zpočátku 
v prezenční, později také s ohledem na pandemickou situaci v distanční formě.

Organizace pro pomoc  
uprchlíkům, z.s. Praha

Spolu proti samotě, z.s. Teplice

Slunečnice, z.s., Děčín

Hospic sv. Štěpána, z. s. 
Litoměřice

Dobrovolnický program Národní 
asociace dobrovolnictví

Integrační centrum Praha, o.p.s.

Audity v roce 2020

CERTIFIKÁT
METODICKÝ AUDIT 2020

MGR. HANA HUDÁKOVÁ, DIS.
Členka Výboru a auditorka

Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

MGR. LENKA VONKA ČERNÁ
Předsedkyně

Národní asociace dobrovolnicví, z.s.

 
Organizace úspěšně absolvovala audit kvality v termínu 3. 11. 2020 
v rozsahu 3 h.

Organizace naplňuje předpoklady pro profesionální poskytování
dobrovolnických programů směrem k cílovým skupinám za spolupráce 
s proškolenými dobrovolníky a dobrovolnicemi. 

Dobrovolnický program 
Národní asociace dobrovolnictví
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Struktura  
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

VÝBOR NAD  
+ REVIZORKA

Dobrovolnická 
centra  

v regionech

Mentoringové 
programy

Program Pět P 
(prvotní prorgram)

Další dobrovolnické 
programy pro různé 

cílové skupiny
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Dobrovolnictví sluší každému
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Náklady Stav

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby 875

Osobní náklady 739

Ostatní náklady 4

Náklady celkem 1 618

Výnosy Stav

Provozní dotace 1 198

Přijaté příspěvky 484

Ostatní výnosy 2

Výnosy celkem 1 684

Výsledek hospodaření před zdaněním 66

Výsledek hospodaření po zdanění 66

Hospodaření Národní asociace 
dobrovolnictví, z.s. v roce 2020
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ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)

Aktiva Stav  
k prvnímu dni

Stav 
k poslednímu dni

A. Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 844 717

Pohledávky celkem 20 7

Krátkodobý finanční majetek celkem 824 710

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 844 717
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ROZVAHA - ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč)

Pasiva Stav  
k prvnímu dni

Stav 
k poslednímu dni

A. Vlastní zdroje celkem 115 181

Výsledek hospodaření celkem 115 181

B. Cizí zdroje celkem 729 536

Krátkodobé závazky celkem 711 529

Jiná pasiva celkem 18 7

Pasiva celkem 844 717
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Úřad vlády České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
Evropská unie, Evropský sociální fond, OPZ

Evropský dům (zapůjčení reprezentativních prostor pro členské shromáždění)

DĚKUJEME všem podporovatelům, spolupracovníkům, dobrovolníkům 
a  jednotlivým členům za spolupráci, pomoc, podporu a  energii vydanou ve 
prospěch rozvoje dobrovolnictví. 

Buďte v NAD i nadále s námi. 

Podporovatelé  
Národní asociace dobrovolnictví, z.s. 

Poděkování

Dobrovolnictví sluší všem
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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

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.


