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Představení některých
členských organizací
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík je nestátní
nezisková organizace, která vznikla v lednu roku 2001 v Třeboni.
Jedná se o akreditované dobrovolnické centrum primárně se
zabývající praktikováním odborných intervencí za asistence psa
v přijímajících organizacích (nejčastěji se jedná o poskytovatele
soc. služeb, školská zařízení a zdravotnická zařízení) či v rodinách a výcvikem
canisterapeutických týmů (dobrovolníků se psem).
Spolek Hafík dále realizuje jednorázové programy, které jsou zaměřeny na
prožitkové a preventivní aktivity.
Mezi další činnost z.s. Hafík patří pravidelné pořádání letních integračních táborů se
zaměřením na canisterapii, kde je vytvářen prostor pro inkluzi dětí se speciálními
potřebami a dětí z intaktní společnosti, a to za využití působení individuální
a skupinové canisterapie. Spolek Hafík poskytuje také vzdělávání a poradenství
v oblasti canisterapie.
Ke konci roku 2021 Hafík, z.s. evidoval 67 akreditovaných dobrovolníků s 91 otestovanými psy, 15 dobrovolníků se psem v přípravě a 2 dobrovolnice s miniponíkem.
Spolek Hafík v roce 2021 uskutečnil, či se podílel na uskutečnění, 70 jednorázových
zážitkově edukačních akcí, jež byly zaměřené na canisterapii. Při akcích dobrovolníci pracovali s 2282 klienty, žáky, dětmi a zájemci o problematiku.
Dobrovolníci v průběhu roku pravidelně docházeli na pravidelnou canisterapii za
klienty do 58 zařízení po celé České republice a individuálně navštěvovali klienty
v 10 rodinách.
Kontakt:
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s., Domanín 150, 379 01 Třeboň
www.canisterapie.org
Předseda organizace:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D – jaroslava.bickova@canisterapie.org
Koordinátor dobrovolníků:
Mgr. Ludmila Cimlová – ludmila.cimlova@canisterapie.org; 777 153 845
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Regionální dobrovolnické centrum INSTAND

RADKA z. s.

Centrum INSTAND působí v Karlovarském kraji od roku
2012. Jejich cílem je podpora seniorů, lidí s mentálním
postižením, lidí ze sociálně slabého prostředí a klientů
v nemocnicích pomocí dobrovolníků. Jako Regionální
dobrovolnické centrum Karlovarského kraje spolu propojují dobrovolníky, organizace,
veřejnou správu a další zainteresované subjekty v oblasti dobrovolnictví. V roce
2021 kvůli pandemii Covid 19 jejich dobrovolníci pomáhali lidem v karanténách
s nákupy, venčením psů, vyzvedáváním léků, pomáhali v očkovacích centrech
a dezinfikovali dotykové plochy po městě Karlovy Vary. Také zajišťovali občerstvení
pro zdravotníky, jako poděkování za jejich úsilí.

RADKA z.s. je veřejně prospěšná nezisková organizace,
která je tu již více než 18 let (oficiální název je zkratkou
Rodiče A Děti KAdaně, zapsaný spolek). Od roku 2006 je její
součástí Dobrovolnické centrum RADKA, které koordinuje dobrovolníky v regionu
Kadaň, Klášterec nad Ohří a okolí. Dobrovolníci se aktivně zapojují v rámci
volnočasových aktivit pro děti a mládež, v domovech pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, v mentoringových programech nebo v Dobroklubu RADKA.

„Dobroklub jsme v RADKA z.s. otevřeli v říjnu 2019 jako aktivitu pro širokou
veřejnost včetně osob se zdravotním handicapem (fyzickým či mentálním) a osob
ohrožených sociálním vyloučením,
atd. Cílem je smysluplné a aktivní
trávení volného času. Účast na
setkání je zcela dobrovolná a je
tedy na rozhodnutí samotných
dobrovolníků jak často a na jak
dlouho budou do klubu docházet,“
řekla koordinátorka dobrovolníků
Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
V roce 2021 se organizace zapojila
do Neziskovy roku v kategorii Velká
neziskovka a stala se 2. nejlepší
neziskovkou roku 2021 v ČR.
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INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

INEX-sda je nevládní nezisková organizace, která se
od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím
a mezikulturním vzděláváním.

Alfou a omegou Dobrovolnického centra Kladno
je dobrovolnictví a jeho podpora v Kladně a jeho
regionu. Dobrovolník věnuje nezištně svůj volný
čas, aby jej strávil pomocí druhým, především pak těm nejzranitelnějším občanům,
jako jsou například senioři, rodiče samoživitelé a jejich děti, nebo rodiny, které se
ocitly v obtížné životní situaci a občané s nejrůznějšími druhy handicapu.

V INEXu věří, že dobrovolnictví a globální vzdělávání je klíč k aktivnímu občanství
a vzájemnému porozumění. Skrze jejich aktivity zprostředkovávají lidem možnosti
účastnit se různorodých projektů, které jim pomohou v jejich cestě životem.
Dobrovolnictví je podle nich nástroj ke vzdělávání, díky němuž se dobrovolník či
dobrovolnice dozví něco o sobě, ostatních lidech, přírodě a to jak v globálním tak
lokálním rozměru.
Vize INEXu:
„Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně
k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální
úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.“
Mise INEXu:
„Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí,
zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.“
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V našem regionu mají navázanou spolupráci s řadou zařízení a organizací,
například dětské domovy, azylový dům pro matky s dětmi, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, domovy pro seniory, stacionář pro lidi s mentálním postižením,
školy a další. Dobrovolníky vedou, zaškolují a podporují při jejich činnosti úžasné
koordinátorky dobrovolnického centra. Činnost dobrovolníků, pokud by měla být
honorována, byla vyčíslena zhruba na 2,5mil Kč ročně.
Kromě dobrovolnictví se v Kladně věnují také sociální práci - poskytují pomoc
a podporu rodinám, které se ocitly v jakékoliv náročné životní situaci, kterou
nezvládají řešit svépomocí.
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Diakonie ČCE
– středisko sociální pomoci v Mostě

Diakonie ČCE
– středisko Západní Čechy

Dobrovolnické centrum Most je součástí Diakonie –
Středisko sociální pomoci v Mostě. Dlouhodobě
se snaží o propagaci a rozvoj dobrovolnictví
v sociálních službách na Mostecku. Dobrovolníci podporují sociálně a zdravotně
znevýhodněné děti, dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících
organizacích a to již od roku 2009.

Rozhovor s dobrovolníkem Danem
Dan je historicky prvním dobrovolníkem v Diakonii Západ, který pomáhá svými
službami v oblasti sociálních sítí – stará se o Facebook a Instagram Dobrovolnictví.
Na lidech obrovsky oceňuje pokoru a považuje za důležité, aby lidé nebyli lhostejní
vůči tomu, co se děje v jejich okolí.
Co děláš kromě dobrovolnictví?
Pracuji v personální agentuře, jsem
tedy v kontaktu s lidmi každý den. To
se ale za chvíli změní – i přes to, že
nemám rád změny, rozhodl jsem se, že
změním svou profesi a přestěhuju se
z Plzně. Do personálního prostředí už
jít nechci, protože to je psychicky velmi
náročné. Na SŠ i na VŠ jsem tíhnul
k těm tzv. „soft skills“. Studoval jsem
sociální a mediální studia. Mám rád
kreativní práci. Uvidíme, jaká příležitost
se mi naskytne.
Jak jsi narazil na Diakonii Západ?
Všechno to začalo na jaře roku 2021,
kdy jsem se dostával z rozchodu. Přišla
chvíle, kdy jsem si řekl, že už musím
přestat přemýšlet sám nad sebou
a pohnout se dál. To byl impuls začít
trávit volný čas jinak. Do vyhledávače
jsem si dal „Dobrovolnictví Plzeň“
a bylo to. Diakonie mi padla do oka díky
své pestré nabídce pomoci. Na základě
toho jsem kontaktoval koordinátorkou
dobrovolníků Lucku a domluvili jsme
na tom, že se sejdeme osobně. Celé
to trvalo asi týden. Šel jsem do toho
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s tím, že konkrétně nevím, co bych Diakonii nabídnul. Přemýšlel jsem nad pomocí
s nákupem, úklidem, přípravou akcí apod., ale nakonec jsme se hned na první
schůzce domluvili, že hledáte i výpomoc se sociálními sítěmi, a v tom jsem se
našel.
Takže jsi vlastně prvním dobrovolníkem tohoto charakteru v Diakonii Západ.
Původně jsem si říkal, že jsem udělal chybu, že jsem se „odstřihnul“ od těch lidí
a příběhů a od té kontaktní práce. Ale vůbec to tak nebylo, nakonec přese mě
„tečou“ všechny informace a já vím vlastně skoro o všem, takže mi nic neuteče.
Co obnáší Tvé dobrovolnictví pro Diakonii Západ?
Když píšu příspěvek na Instagram, beru to hodně z hlediska své profese, snažím
se dělat dobrý „nábor“ do řad dobrovolníků Diakonie Západ. Vím, že často zaznívá,
jak je dobrovolnictví super a co přináší, ale zároveň chci dát vědět, že je to někdy
náročné. Všichni zaměstnanci a dobrovolníci mají můj obdiv. Za vším je neuvěřitelné
množství úsilí a odhodlání. Z větší části ale chci, aby příspěvky na profilu působily
pozitivně, poučily, motivovaly a ukázaly, že i přes tu náročnou stránku to má velký
přesah. A když mám den, jsem rád, když se mi tam podaří i nějaký ten lehký špás.

Kde se v lidech bere vůle pomáhat?
Mě konkrétně k tomu asi nikdo nevedl. Buď to ve člověku je, nebo to v něm
není, nemá smysl to lámat přes koleno. Pokud by spolupráce mezi organizací
a dobrovolníkem nefungovala, nebylo by to fér ani vůči jedné straně. Pokud někdo
něco dělá s radostí, přináší se svým výkonem i přidanou hodnotu a o tom to je.
Záleží na tom, jaké máme priority a co chceme předávat dál. Za doby Covidu jsme
si asi všichni uvědomili, jak je důležité mít kolem sebe lidi, na které se můžete
spolehnout, být tu i pro ostatní a nebýt lhostejný vůči svému okolí. Nikdy nevíme,
kdy si budeme o pomoc muset říct sami.
Je něco, co bys chtěl vzkázat lidem, kteří si tento rozhovor přečtou?
Rád bych jim úplně obyčejně popřál, aby se jim dařilo ve všech směrech,
když si najdou volnou chvilku, rád bych je samozřejmě pozval na zmiňovaný
instagramový a facebookový profil dobrovolnictvi_dz a pokud přemýšlí nad
nějakým tím novoročním předsevzetím, mohou si pohrát s myšlenkou stát se taky
dobrovolníkem, ať už jednorázově nebo dlouhodoběji, stojí to totiž za to.

Co Tě motivuje být dobrovolníkem?
Nejsem si jistý, jak to popsat, zdá se mi to už jako úplně běžná součást mého života.
Když mi Lucka volala ohledně nominace na cenu Křesadlo, která se každoročně
uděluje dobrovolníkům, řekl jsem jí, že si té nominace moc vážím, ale že si na to
vyhlášení půjdu sníst chlebíček a zatleskat jiným, kteří tomu všemu věnují daleko
více času. Ona mě ale vyvedla z omylu, že každá pomoc se v tomhle ohledu
počítá, konkrétně já mohu myšlenku dobrovolnictví šířit ve společnosti, a to mi
dělá radost.
V čem vidíš „zlato“, které mají lidé v sobě?
Nejvíce si na druhých lidech cením pokory, vůči sobě i druhým. To je často klíč
k tomu, zda si s někým rozumím nebo ne. Vážit bychom si měli těch základních
věcí, které ve frmolu běžného dne přehlížíme, ať už je to například to, že tu máme
svobodu dělat, co chceme a možnost trávit čas s lidmi, které máme rádi. A ať
to není zase tak filozofické, za zlaté považuju, když se lidé umí upřímně zasmát
pořádně od plic.
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Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Členové výboru vykonávají svojí činnost nad rámec svých pracovních úvazků jako
dobrovolníci, a proto si zaslouží poděkování za odvedenou práci.
Výbor asociace pracuje nyní ve složení:
Mgr. Lenka Vonka Černá – předsedkyně
V Národní asociaci dobrovolnictví, z.s. 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 programu
Pět P v Centru komunitní práce v Ústí nad Labem. Nyní
jsem zastupitelkou Statutárního města Ústí nad Labem
a městského obvodu Ústí nad Labem - město. 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.

Honza Dolínek – místopředseda
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.

Bc. Vlastimila Faiferlíková – místopředsedkyně
V průběhu let jsem pracovala jako volnočasová pedagožka
u malých i větších dětí. 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. Nejkrásnějším projektem v poslední době je moje
vnučka Marie, se kterou znovu objevuji svět, přírodu a krásu
bezpodmínečného přijímání.

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – místopředsedkynět
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.
Členství ve Výboru Národní asociace dobrovolnictví je pro
mě čest již od roku 2009 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.
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Mgr., Bc. Hana Hudáková, DiS. – členka výboru
Dvacet let se jako metodik a supervizor věnuji sociálním
službám a programům zaměřených na děti a rodinu. 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.
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PhDr. Jiří Tošner – člen výboru
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 pro mne nástrojem spolupráce občanů a komunit na
všech úrovních.
Bc. Stanislava Hamáková, DiS. – členka výboru
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.

Další lidé podílející se na aktivní
činnosti Národní asociace
dobrovolnictví, z.s.
Kontrolní orgán - revizorka:
Mgr. Pavla Merhautová

Koordinátorky projektů:
Lucie Večeřová
Eliška Kristková
Marcela Bergerová

Externí spolupracovníci v roce 2021:

Jiří Bárta - externí konzultant zahájení strategického plánování
Petr Bartoš - střih a postprodukce video „Dobrovolnictví sluší všem“
32 skvělých dobrovolníků, kteří odpracovali 509,5 hodin.

Ing. Lenka Kadeřábková - členka výboru
Jsem ředitelkou neziskové organizace INEX-SDA, kde se
věnuji rozvoji mezinárodního dobrovolnictví v ČR a zahraničí.
V INEXu na dobrovolnictví nahlížíme z hlediska neformálního
učícího procesu. Já osobně mám více než 5 let zkušeností
v neformálním vzdělávání a jeho metodikách.
Mgr. Pavla Merhautová – revizorka
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.
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Členové Národní asociace
dobrovolnictví, z.s.
V Národní asociaci dobrovolnictví, z.s. existují dva druhy členství: právnické
osoby (zpravidla organizace, které realizují nějaký typ dobrovolnického programu)
a fyzické osoby (jednotlivci, kteří sympatizují a aktivně podporují cíle asocice).
Právnické osoby, které byly v roce
2021 členy NAD:

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

Diakonie ČCE – středisko
sociální pomoci v Mostě

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

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

Farní charita Litomyšl

Web: https://most.diakonie.cz/

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

Diakonie ČCE
– středisko Rolnička

FOKUS Vysočina, z.ú.

Web: www.rolnicka.cz

Diakonie ČCE
– středisko Vsetín

Web: www.diakonievsetin.cz

Web: http://www.fokusvysocina.cz/

HESTIA – Centrum pro
dobrovolnictví, z.ú.
Web: www.hest.cz

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Diakonie ČCE – středisko
Západní Čechy

Web: www.hospiclitomerice.cz

Dobro-volně, z.s.

Web: www.inexsda.cz

Web: www.diakoniezapad.cz
Web: www.dobro-volne.cz

INEX - Sdružení dobrovolných
aktivit, z.s.

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

RADKA, z.s.

Web: www.radka.kadan.cz

Integrační centrum Praha, o.p.s.

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže
České Budějovice

Charita Písek

Spolek nad Ploučnicí

Komunitní středisko
KONTAKT Liberec p.o.

SPOLU proti samotě z.s.

Web: www.instand.cz

Web: https://icpraha.com/

Web: www.pisek.charita.cz

Web: www.ksk-liberec.cz

Mezi námi, o.p.s.

Web: www.mezi-nami.cz

Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM, z.s.
Web: www.totemplzen.cz

Oblastní charita Jičín
Web: http://jicin.charita.cz

Oblastní charita Kutná Hora
- Dobrovolnické centrum

Web: https://kh.charita.cz/pomahame/
dobrovolnicke-centrum/

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

Otevřená OKNA, z.ú.

Web: www.sasmcb.cz

Web: www.spoleknadploucnici.cz
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. Bohdana Břízová, Ph.D.
Bc. Th. Michal Čančík
Honza Dolínek
Mgr. Bc. Hana Hudáková,DiS.
PhDr. Jiří Tošner
Daniela Vrbová

Web: www.otevrenaokna.cz

Dobrovolnické centrum, z.s.
Web: www.dcul.cz
18

19

Realizované projekty a činnosti
v roce 2021
Projekt PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ
SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ, Z.S.
Již od roku 2019 nabízí Národní asociace dobrovolnictví zaměstnancům svých
členských organizací možnost vzdělávat se a rozšiřovat své kompetence a to díky
Operačnímu programu zaměstnanost.
Tento projekt byl původně zahájen akreditovanými kurzy Profesionalizace
dobrovolnictví, které jsou primárně určeny koordinátorům dobrovolníků a dalším
osobám přicházejícím do kontaktu s dobrovolnictvím. Zaměřuje se zejména na
definici cílů a rolí dobrovolníka, časový management, profesionální plán projektu,
komunikaci a jednání s lidmi, vyhledání dobrovolníků, řešení konfliktů, Public
Relations – vztahy s veřejností, síťování, peníze (fundraising), pojištění a práva.
Později však projekt začal nabízet i úplně jiný typ kurzů se zaměřením na IT oblast,
rozvoj měkkých a manažerských dovedností anebo odborné účetní, ekonomické
a právní kurzy. Realizaci těchto kurzů zajišťuje vzdělávací agentura Everesta s.r.o.,
která vyhrála veřejnou zakázku.
V roce 2021 máme za sebou 18 výše zmiňovaných kurzů, do kterých se zapojilo
přes 100 zaměstnanců a někteří i opakovaně. Mezi jedny z nejúspěšnějších kurzů
řadíme například Time management, Propagační nástroje anebo GDPR v praxi. Pro
velký zájem budeme některé z nich opakovat i v roce 2022, dokonce se nám
podařilo úspěšně prodloužit tento projekt do
léta 2022 (původní konec byl plánovaný na únor).
Některé kurzy proběhly osobně, jiné jsme díky
covidovým opatřením s ohledem na zdraví
účastníků provedli online formou. Věříme,
že investice času do vzdělání je správným
rozhodnutím.

Projekt MV ČR

Dobrovolnický program „Dobrovolníci pro Asociaci“ je podpůrným dobrovolnickým
programem, který má pomoci rozšiřovat a zkvalitňovat práci Asociace
prostřednictvím podpůrné a doplňkové činnosti dobrovolníků ve prospěch cílových
skupin členských organizací. Dobrovolníci se uplatňují především v terénu, kdy se
aktivně podílí na přípravách a realizacích akcí a aktivit pro dané cílové skupiny,
vytváří dobrovolnické týmy, pomáhají při veřejných aktivitách členských organizací,
šíří osvětu o dobrovolnictví.
Rok 2021 byl stále nepříznivě poznamenán pandemií Covid-19 a s ní souvisejícími
opatřeními, která nepřála velkým shromážděním či společným akcích. Z tohoto
důvodu se činnost dobrovolníků více zaměřovala na podporu členských organizací
Asociace.
Dobrovolníci se zapojovali do přípravy a realizace setkání, byli nápomocni
při administrativních činnostech v členských organizacích i NAD, připravovali
a aktivně se účastnili regionálních akcí na podporu a propagaci dobrovolnictví
a dobrovolnických aktivit, podíleli se na přípravě tiskových a propagačních výstupů
NAD.
Za jejich činnost nejen v této
nelehké době jim patří velký
obdiv a dík!

Text zpracovala:
Bc. Stanislava Hamáková, DiS.,
koordinátorka dobrovolníků

Text zpracovala: Eliška Kristková, koordinátorka
projektu
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Projekt úřadu vlády
Dobrovolnictví a občanská společnost 2021
Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

V roce 2021 jsme v projektu s názvem Dobrovolnictví a občanská společnost 2021
upevňovali roli asociace jako Národní asociace dobrovolnictví. Zajišťovali jsme
profesionalizaci managementu dobrovolnictví, a to jak uvnitř pro členy, tak navenek
směrem k odborné veřejnosti a dobrovolnickému sektoru. Intenzivně jsme vedli
vzdělávání a online setkávání nad potřebami našich členů. Byli jsme garantem
kvality dobrovolnictví v ČR také směrem do evropského prostoru v rámci členství
ve VOLONTEUROPE; aktivně jsme se zapojovali do spolupráce se státní správou
a propagovali jsme dobrovolnictví směrem k 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. Členským
organizacím jsme nabídli a zrealizovali konzultační podporu, supervize, audity.
Národní asociace dobrovolnictví oslavila 20 let od svého vzniku, při této příležitosti
vzniklo díky spolupráci s mnoha členskými organizacemi video s názvem
„Dobrovolnictví sluší všem“. Dále jsme vytvořili bulletin zobrazující minulost
a proměny v Národní asociaci dobrovolnictví za uplynulých 20 let.
Řízení sítě se profesionalizovalo a dále profesionalizuje. Nastavovali jsme a stále
pracujeme na co nejlepším nastavení komunikace mezi členy výboru, pracovníky
a dobrovolníky. Vážíme si opětovné podpory neinvestiční dotace programu
Úřadu vlády České republiky s názvem Podpora celostátních mezioborových sítí
nestátních neziskových organizací; neboť nám umožňuje plně a intenzivně se
věnovat rozvoji dobrovolnictví v naší zemi.
Koordinátorka projektu: Lucie Večeřová
Text zpracovala: Mgr. Lenka Vonka Černá
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Zpráva o auditech 2021
Naše Národní asociace dobrovolnictví si dobře uvědomuje potřebu metodické
podpory a sledování kvality probíhajících dobrovolnických programů u členů
asociace. Aby byla Národní asociace dobrovolnictví úspěšná a pro své členské
organizace oporou, je třeba kvalitního řízení, což si vyžaduje důvěryhodný vztah
mezi výborem, členskou organizací (dobrovolnickými centry) a interním auditem.
Pokud je interní audit vykonáván v souladu s posláním a cílem Národní asociace
dobrovolnictví, ze kterých vychází metodické provedení interního auditu, má
značnou zásluhu na spokojenosti členských organizací, na pozitivních změnách
a inovacích v organizaci i v Národní asociaci dobrovolnictví. V NAD je interní
audit poměrně zavedenou a již mnohá léta funkční disciplínou, a stále se rozvíjí
a zdokonaluje.
Ačkoliv se většina dobrovolnických center včetně Národní asociace dobrovolnictví
i v roce 2021 především potýkali s realizací programů, které řešili pomoc při další
vlně Covid, našla si čtveřice dobrovolnických center prostor pro realizaci interního
metodického auditu. Koordinátoři dobrovolnických center, která byla auditována,
se k přípravě na absolvování auditu i k jeho realizaci postavila velice odpovědně,
a připravila se.
Metodický interní audit je zajišťován prostřednictvím auditorky, která je zároveň
členkou výboru NAD, ale sama není vedoucím pracovníkem nebo ve statutárním
orgánu v některém z dobrovolnických center členských organizací asociace, tedy
její nezávislost a objektivnost je tímto zajištěna. Metodický audit, který je prováděn
bez střetu zájmů, je tedy nedílnou součástí manažerské struktury celé organizace
NAD.
Interní metodický audit především podporuje práci koordinátora dobrovolnického
programu, a zároveň provádí vizitaci, zda jsou v činnosti dobrovolnického centra
dodržovány právní předpisy ČR, metodické opatření a stanovené postupy ze
strany asociace. Zjišťuje, zda jsou včas rozpoznána rizika vztahující se k činnosti
dobrovolníků, k jejich ochraně a také ochraně „klientů“ dobrovolnických programů,
a následně přijata odpovídající opatření k vyloučení rizik nebo jejich zmírnění.
V průběhu osobně konaného auditu v dobrovolnickém centru auditor poskytuje
dobrovolnickému centru, tedy jeho koordinátorovi radu a metodickou oporu, aby
byly výsledky dobrovolnické činnosti co nejlepší.
23

Při provádění interního auditu vychází auditor z principů partnerství, podpory
a péče. Cílem auditu jsou doporučení poskytovaná v rámci harmonizace
a koordinace metodiky, která zajišťují bezpečí pro koordinátora dobrovolnického
centra.
Všechna 4 auditovaná dobrovolnická centra:
• Dobrovolnické centrum Kladno,
• NAD interní audit Projektu úřadu Vlády před odevzdáním závěrečné zprávy,
• Dobrovolnické centrum organizace Otevřená okna Jindřichův Hradec,
• Dobrovolnické centrum organizace ČCE Rolnička Soběslav,
absolvovala v průběhu měsíců 05/2021 až 11/2021 interní metodický audit a všechna
dobrovolnická centra prokázala vysokou kvalitu ve svých dobrovolnických
programech a kompetentnost svých koordinátorů dobrovolnických center
i dobrovolnických programů. Auditorem stanovená doporučení se týkala především
zdokonalení vedení dokumentace v oblasti ochrany osobních údajů, v aktualizaci
smluv s dobrovolníky a klienty dobrovolnických center, a také v oblasti strukturování
akreditací u MV ČR.
Pro NAD zpracovala: Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS.

Hospodaření Národní asociace
dobrovolnictví, z.s. v roce 2021
Hodnocení práce výboru spolku
Na základě vlastního pozorování hodnotí revizorka prostředí výboru jako férové
a otevřené. Ze strany předsedkyně, místopředsedů a ostatních členů výboru,
kteří vykonávají své funkce bezúplatně, je patrné upřímné nasazení v oblasti
dobrovolnictví a zájem o dosažení účelu spolku, jako např. podpora rozvoje
dobrovolnictví, poskytování služeb svým členům, spolčování dobrovolnických
center, vytváření a realizování vzdělávacích programů ad., viz Stanovy spolku
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
I když aktivity spolku roku 2021 byl poznamenány nejen krizovou situací spojenou
s pandemií Covidu, ale taktéž personálními změnami na projektových pozicích,
podařilo se, díky velkému osobnímu nasazení členů výboru, a zejména předsedkyně,
vše zrealizovat v souladu se schválenými projektovými žádostmi.
Hospodaření spolku probíhalo v rámci obecně právních předpisů a nebyly v něm
nalezeny žádné vady. Hospodaření skončilo se ziskem 75 177,21 Kč.

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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Náklady

Stav

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

1 014

Osobní náklady

562

Ostatní náklady

4

Náklady celkem

1 580

Výnosy

Stav

Provozní dotace

1 443

Přijaté příspěvky

166

Tržby za vlastní výkony a za zboží

46

Výnosy celkem

1 655

Výsledek hospodaření před zdaněním

75

Výsledek hospodaření po zdanění

75
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Poděkování

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

Stav
k prvnímu dni

Stav
k poslednímu dni

717

653

7

3

710

650

717

653

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
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav
k prvnímu dni

Stav
k poslednímu dni

181

256

181

256

536

397

529

397

7
717

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. by při příležitosti vydání výroční zprávy rádo
co nejsrdečněji poděkovalo naší dlouholeté kolegyni, kamarádce, koordinátorce
dobrovolnických programů a ředitelce organizace, Mgr. Andree Kovácsové.
Andrea pro naši organizaci dlouhé roky doslova
dýchala, posunula její limity a držela nad
vodou i v dobách, které pro nikoho nebyly
jednoduché, především pak v době pandemie
Covid-19, která významným způsobem zasáhla
do chodu organizace, stability programů, služeb
a především financování.
Andrea svou činnost v naší organizaci ke konci
roku 2021 ukončila a my jí přejeme do dalších
let a na dalších pracovištích jen to nejlepší a ať
se daří.
Tým Dobrovolnického centra Kladno, z.s.

Za TOTEM, z.s. bych ráda poděkovala koordinátorům a dobrovolnickému týmu
z projektu MOSTY, který v roce 2021 podpořil při registraci a provedl třemi etapami
očkování proti COVID19 2 229 seniorů z Plzeňského kraje.
Bc. Vlasta Faiferlíková
Předsedkyně Správní rady, ředitelka organizace TOTEM, z.s.

Děkujeme také stážistce Kateřině Poláškové za pomoc s přípravou a koordinací
informací do této výroční zprávy.
Lenka Kadeřábková,
ředitelka INEX-SDA, z. s.

653

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 ČR a Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace.

