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Schváleno dne 29. července 2005 Akreditační komisí pro oblast dobrovolnické služby. 
Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
www.mvcr.cz


Žádost o udělení akreditace vysílající organizaci 
v oblasti dobrovolnické služby 


1. Žadatel  

1.1) Název žadatele: Dobrovolnické centrum, o.s.
1.2) Právní forma: občanské sdružení
       Veden v rejstříku: MV ČR: VS/1-1/41751/99-R
1.3) IČ: 70225842
1.4) Adresa žadatele: Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem 400 01,  
Telefon: +420 475 216 684               Fax: +420 475 216 684         E-mail: dcul@seznam.cz
http://www.dcul.cz/
 
1.5) Statutární orgány

Mgr. Lenka Černá, předsedkyně Rady sdružení
Kontaktní adresa: Palachova 709/13, Ústí nad Labem 400 01
Telefon/fax: 475 216 684, 606 512 905
E-mail: dcul@seznam.cz

Bc. Kamila Staňková, místopředsedkyně Rady sdružení
Kontaktní adresa: Sukova ulice 1069, Šluknov 407 77
Telefon: 724 241 794
E-mail: kamissek@seznam.cz

Bc. Lukáš Vavřina, člen Rady sdružení
Kontaktní adresa: Seifertova ul., Neštěmice, Ústí nad Labem 403 31
Telefon: 776 030 842
E-mail: vavrina.lukas@centrum.cz   

       Způsob jednání statutárních orgánů:
       Nejvyšším orgánem Dobrovolnického centra, o.s. je Valná hromada, která zasedá nejméně 2x ročně a je složená ze všech členů sdružení. Ze svého středu volí Radu sdružení ve tříčlenném složení, která zasedá nejméně 2x ročně. Rada sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dalším orgánem sdružení je Revizní komise DC, která ze svého tříčlenného týmu volí předsedu a zasedá taktéž nejméně 2x ročně.
       Ze zasedání Valné hromady, Rady sdružení a Revizní komise Dobrovolnického centra, o.s. jsou pořizovány zápisy, které jsou rozesílány všem platným členům daných orgánů sdružení. Způsob jednání, potvrzování a zastupování je definováno v přiložených stanovách sdružení.

1.6) Jméno osoby zodpovědné za akreditaci:   Mgr. Lenka Černá

1.7) Přímé spojení na osobu zodpovědnou za akreditaci: 
Tel.:       +420 606 512 905
E-mail:   dcul@seznam.cz 



1.8) Datum a podpis statutárního nebo výkonného zástupce organizace, razítko organizace:



1.9) Datum a podpis osoby zodpovědné za akreditaci:






2. Náležitosti nutné k udělení akreditace

2.1) Popis projektu nebo programu, ve kterém se žádá o udělení akreditace:

ÚVODEM O DOBROVOLNICKÉM CENTRU

Dobrovolnické centrum, o.s. v regionu Ústeckého kraje působí devátým rokem a do této chvíle se u nás registrovalo 819 dobrovolníků, kteří jsou vedeni v naší papírové i elektronické databázi. Ročně se takto k našim programům, projektům a dobrovolnickým aktivitám připojí několik desítek nových dobrovolníků, např. 2007 se jednalo o 107 dobrovolníků.

Dobrovolnické centrum, o.s. realizuje několik dobrovolnických programů a projektů zaměřených na různé cílové skupiny potřebných. Bližší informace o současných projektech a programech podává přiložená Výroční zpráva za rok 2006. Vedle programu, na který nyní žádáme AKREDITACI poprvé, máme taktéž podruhé na 3 roky udělenou akreditaci dobrovolnické služby v programu Pět P, končící akreditaci v programu Dobrovolníci v nemocnicích a nově také akreditaci v programu KOMPAS.
       
Poslání Dobrovolnického centra, o.s.
Občanské sdružení Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života.

Aktivity DC:
Spoluobčanům nabízíme prostor pro seberealizaci, vytváříme podmínky pro setkávání a komunikaci, podporujeme a rozvíjíme dobré mezilidské vztahy. 
Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi , státní správou, samosprávou, komerčním sektorem a veřejností rozšiřujeme nabídku sociálních služeb o cílené dobrovolnické programy.
Nabízíme semináře, konzultace a poradenství v oblasti rozvoje managementu dobrovolnictví, realizaci a asistenci výcviků a supervizí dobrovolníků ve prospěch řady cílových skupin v regionu Ústeckého kraje.
	Poskytujeme sociální služby v rámci: programu Pět P, programu KOMPAS, programu Dobrovolníci v nemocnicích, Make a Connection – Připoj se 

Další aktivity DC v roce 2007:
Křesadlo – každoroční slavnostní ceremoniál k oceňování dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas, úsilí, zkušenosti a pomoc potřebným. V současné době připravujeme již 6 ročník.
Olympiáda: v roce 2007  jsme byli jedni se spoluorganizátorů Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR, která se konala v Ústeckém kraji pro 4.100 dětí z celé ČR.
RADA Dobrovolnických center regionu Severozápad – dne 2.1.2007 byla založena RADA dobrovolnických center regionu Severozápad. Posláním Rady je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého kraje a Karlovarského kraje (region soudržnosti Severozápad), spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují. Informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků k činnosti. http://www.dcul.cz/stranky/programyRADAdc.htm//
Přeshraniční výměna projektů – v roce 2004 jsme navázali spolupráci s německou organizací Deutscher Kinderschutzbund Sachsen e.V.(Svaz na ochranu dětí Sasko).  V roce 2006 byl společnými silami napsán projekt v rámci Iniciativy INTERREF III A a podpořena spolupráce při výměně projektů a dalším vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce s rodinou. Nyní se nacházíme uprostřed tohoto partnerského přeshraničního projektu a připravujeme navazující druhý projekt, ve kterém je v plánu připojit organizaci z Polska.



POPIS PROJEKTU
MANAŽERSKÁ AKREDITACE DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY V REGIONU SOUDRUŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Tímto projektem chceme zahájit pilotní nastavení metodiky, struktury a dokumentace pro partnerské organizace v Ústeckém kraji. Tyto organizace se nezabývají přímo dobrovolnickou činností – není jejich posláním, ale mají zájem zapojit dobrovolníky do své organizace jako rozšířenou součást svých profesionálních služeb. 

Cílem MANAŽERSKÉ AKREDITACE DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY V REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD je modelová ukázka profesionální spolupráce v oblasti přijímajících a vysílajících organizací - zprofesionalizování systému nabídky a poptávky po dobrovolnické službě. Nejdůležitějším nástrojem pro zapojování dobrovolníků je funkční akreditace, systematický rozvoj, vzájemná výměna informací a zkušeností  týkajících se zkvalitňování dobrovolnických služeb.  
     Nasbírané zkušenosti ukazují, že dobrovolnická činnost nebo služba (dle zákona o dobrovolnické službě) je úspěšná v programech sociální prevence, v sociálně-zdravotních zařízeních, ale také při nenadálých událostech regionu (např. povodně) či velké kulturní a společenské události v regionu ( Hry seniorů, HRY III. letní olympiády dětí a mládeže ČR) a podobně. Tento model bude konzultován a nabízen Dobrovolnickým centrem, o.s. v Ústeckém a Karlovarském kraji.

 Našemu Dobrovolnickému centru, o.s. se hlásí organizace, které mají zájem přijímat dobrovolníky v akreditovaném režimu. Jedná se o organizace, kde je dobrovolnictví již delší dobu součástí nabídky služeb. Organizace však nemají vlastní kapacity na formální zajištění dobrovolnické služby: systematickou kampaň a nábor, vyškolení dobrovolníka, psychotesty dobrovolníka, supervize, přípravu výcviku, školení dobrovolníků, osobnostní testy dobrovolníka apod. Tímto reagujeme na poptávku po této službě nejen v neziskových organizacích sociálně zdravotního charakteru, ale také měst a obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. 

Služba může být poskytnuta i žadatelům z domácího prostředí, kteří o tuto sociální službu projeví zájem. Senioři a zdravotně postižení v Dobrovolnickém centru, o.s. využívají sociálně aktivizační službu pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Sociální pracovník uživatele kontaktuje, zjišťuje jeho potřeby, nabízí informace či kontakty ve specializované organizaci. Dále nabízí spolupráci s dobrovolníkem, v případě zájmu se tento uživatel stává přijímající organizací dobrovolnické služby. Jedná se o výjimečné případy, avšak potřebné a žádané.


Žádáme o udělení akreditace pro pilotní 3 roky MANAŽERSKÉ AKREDITACE se zaměřením na: vyškolení dobrovolníků, celkovou přípravu a vyslání dobrovolníků do přijímacích organizací, ve kterých dobrovolníci pomáhají při různých činnostech, dle potřeb přijímajících organizací a smluv s nimi uzavřených. Přijímající organizace mohou mít své vlastní zájemce o dobrovolnickou službu. Dále Dobrovolnické centrum, o.s. zajišťuje dobrovolníka a propojuje ho s přijímající organizací.

Naše Dobrovolnické centrum, o.s. pro přijímající organizace zajistí (dle uzavřené smlouvy):
	přípravu informační kampaně a asistenci při náboru dobrovolníků 
	přípravu dobrovolníka na vstup do organizace (vstupní pohovory, předání důležitých informací, např. o možných rizicích souvisejících s výkonem dobrovolnické činnosti apod.)
	asistenci přípravy výcviku a realizaci proškolení dobrovolníka

supervizi dobrovolníka
poskytne informace a materiály o dobrovolnictví (evaluační dotazníky, metodiku pro práci s dobrovolníky, vzory smluv o mlčenlivosti, informace o cennostech pro dobrovolníky atd.)
	pojištění akreditovaných dobrovolníků
	popularizace jednotlivých organizací na webových stránkách Dobrovolnického centra, o.s.

V současné době připravujeme smlouvy pro čtyři partnerské organizace, s dalšími dvěma jsme v jednání. V roce 2008 plánujeme smluvní vztah a poskytování MANAŽERSKÉ AKREDITACE DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY V REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD  6 partnerským organizacím, na kterých ověříme funkčnost manažerské akreditace a spokojenost přijímajících organizací.

Předpoklad na rok 2009: 10 partnerských organizací 
Předpoklad na rok 2010: 13 partnerských organizací.
Spektrum organizací, které se mohou hlásit je velmi široké, např.:
- Azylové domy pro ženy a matky s dětmi, Azylové domy pro bezdomovce, Mateřská centra, Stacionáře, Dětské domovy, Kojenecká centra, Nízkoprahové zařízení, Domy s pečovatelskou službou, Podporované bydlení,  Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domy na půl cesty, Základní školy, Mateřské školy, Centra denních služeb, obce a města v oblasti kulturní, sportovní spolupráce a spolupráce v období krize a nouze, muzea, galerie, hospice, zdravotnická zařízení, psychologické poradny, krizová centra, léčebny dlouhodobě nemocných, veřejně prospěšné organizace neziskového charakteru dle zákona o dobrovolnické službě atd.

V těchto partnerských organizacích sociálně zdravotního charakteru půjde zejména o – pomoc mentálně postiženým, tělesně postiženým, seniorům, dětem a mládeži, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, pachatelé trestné činnosti atd. 
Záleží vždy na konkrétní organizaci. Jednotlivé činnosti si vybírají a domlouvají dobrovolníci přímo s přijímající organizací.
Dobrovolníci mohou být vyškoleni i pro oblast působení v domácím prostředí uživatelů. Tito uživatelé se hlásí přímo v Dobrovolnickém centru, o.s. jako uživatelé dle zákona o sociálních službách.
S dobrovolníky  uzavíráme smlouvu na krátkodobou i dlouhodobou dobrovolnickou službu. S dobrovolníkem, který je vyslán ke krátkodobému výkonu dobrovolnické služby můžeme uzavřít  pouze ústní smlouvu.
2.2) Jméno osoby zodpovědné za realizaci konkrétního projektu nebo programu dobrovolnické služby: Mgr. Lenka Černá


2.3) Přímé spojení na osobu zodpovědnou za realizaci konkrétního projektu nebo programu dobrovolnické služby: tel.: 606 512 905, e-mail: dcul@seznam.cz 


2.4) Povaha dobrovolnické služby ( krátkodobá nebo dlouhodobá)
Dobrovolníci vysílaní do přijímajících organizací realizují  krátkodobou i dlouhodobou dobrovolnickou službu. Záleží na povaze dobrovolnické služby, na zájmu a možnostech  dobrovolníka, přijímajících organizací a uživatelů v domácím prostředí.


2.5) Oblast dobrovolnické služby (oblast je vymezena v § 2 odst. 1 zákona o dobrovolnické službě): 
Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje:

a) pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.

Ve výjimečných a předem specifických situacích lze službu poskytnout při:
b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a)


2.6) Místo výkonu dobrovolnické služby:
Místem výkonu dobrovolnické služby může být celé území České republiky.


2.7)  Způsob přípravy dobrovolníků (včetně uvedení jména a kvalifikační způsobilosti osob zodpovědných za přípravu, délky přípravy a další specifikace):

Jedná se o typ dobrovolníka:
 Dobrovolník, kterého si přivede sama přijímající organizace.
 Dobrovolník, který kontaktuje přímo  naše Dobrovolnické centrum, o.s.

Vlastní příprava dobrovolníka pro výkon dobrovolnické služby:
a) Vstupní pohovor: vede koordinátor dobrovolnického centra v případě, že dobrovolník se sám přihlásí přímo Dobrovolnickému centru, o.s. Během rozhovoru s koordinátorem DC o možnostech, praktikách, rizicích, psychické náročnosti při práci se seniory, postiženými apod. si může sám vybrat konkrétní přijímající organizaci, s kterou má DC uzavřenou smlouvu. Je mu vysvětlena nutnost supervize a potřebnost na ni docházet. Hovoří se o odpovědnosti vůči přijímající i vysílající organizaci, o zodpovědnosti vůči uživatelům, hledá se optimální nastavení délky dobrovolnické služby, časové náročnosti, užitku pro přijímající organizaci a pro dobrovolníka samotného. V případě působení dobrovolníka v domácím prostředí uživatele provede vstupní pohovor též pověřený koordinátor Dobrovolnického centra, o.s. 

Pokud přijímající organizace má již svého dobrovolníka Dobrovolnické centrum, o.s. zajistí pouze samotný výcvik –  akreditovaného dobrovolníka. Toto se týká většiny našich případů.

b) Psychologické testy dobrovolníka: jako metoda prověřování jsou užívány v těch přijímajících organizacích, které tuto bezpečnostní odbornou prověrku požadují (pro zapojení dobrovolníka především k nezletilým či nesvéprávným uživatelům a kde hrozí riziko zneužívání). 
c) Další doporučovanou metodou je zajištění telefonického rozhovoru s osobou blízkou dobrovolníka – rodinného příslušníka, učitele, kněze, partnera atp. V tomto případě pověřený koordinátor telefonicky kontaktuje určenou osobu, vysvětlí smysl telefonátu a zjišťuje, jestli doporučená osoba shledává osobu vhodnou pro výkon dobrovolnické služby a jestli nenachází rizika tohoto zapojení. Tato metoda se úspěšně využívá v Kanadě a prakticky jsme ji vyzkoušeli u 69 zapojených dobrovolníků do HER III. letní olympiády dětí a mládeže, kdy dobrovolníci byli po dobu 5 dnů v přímém kontaktu s nezletilými. Telefonáty byly shledány jako vhodné bez jediného konfliktu či nesouhlasu v oblasti doporučení.
d) Jednodenní nebo dvoudenní výcvik pro dobrovolníky: v průběhu výcviku budou jeho respondenti připraveni na fungování v jednotlivých přijímajících organizacích či v domácím prostředí uživatelů. Výcviku se účastní pověřený koordinátor programu z přijímající organizace, odborný lektor, zkušený lektor vysílající organizace Dobrovolnického centra, o.s.,  aktivní dobrovolníci a supervizor programu. 
Obsahem výcviku je: nácvik dovedností, seznámení s psychikou klientů, obavy a motivace budoucích dobrovolníků, hraní rolí, projektivní techniky zaměřené na vztah ke klientům přijímajících organizací, seznámení s parametry dobrovolnické služby, potřebná dokumentace, práva a povinnosti dobrovolníků. Jde o komplexní přípravu dobrovolníků, zaměřenou na sebezkušenost a motivaci. Každému výcviku předchází informační schůzka pro zájemce o roli dobrovolníka a po výcviku realizujeme následnou schůzku, na které se dobrovolník definitivně rozhoduje. Výcviku též předchází pečlivá příprava celého lektorského týmu. 
V těchto dnech se zkušenými kolegy – supervizory a lektory pracujeme na přípravě individuálního školení dobrovolníků. Tento model jsme opět získali v Kanadě. Lze ho zatím popsat jako cca 3 hodinový velice podrobný rozhovor s dobrovolníkem, který vedou střídavě 2 pověření koordinátoři a lektoři. Dobrovolník je předem na délku a obsah jeho přípravy připraven, pro vedení rozhovoru je vybrána klidná a příjemná místnost, počítáno je s přestávkou pro hygienu všech zúčastněných. Domníváme se, že v budoucnu by takto řádný a standardizovaný individuální rozhovor mohl nahradit některé typy skupinových výcviků a školení a umožnit operativně zapojit zájemce, který se buď ozve v mezičase mezi školeními nebo bude dle smlouvy přijímající organizace užívat právě tuto metodu prověření a přípravy dobrovolníka. 

Dobrovolníci v zařízeních v žádném případě nezastupují odborný personál, z tohoto důvodu nejsou žádány odborné znalosti. Dobrovolníci jsou školeny stejným způsobem do všech přijímajících organizací. Konkrétní podmínky, potřeby apod. si domlouvá dobrovolník přímo s přijímající organizací.

Supervizoři a lektoři výcviků dobrovolníků: 
Mgr. Stanislav Karas - ZŠ Vojnovičova – Paprsek (spec.třídy pro tělesně post.děti),                              fce: speciální pedagog, Centrum krizové intervence – Spirála o.s. - fce: terapeut, rodinný terapeut, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Ústí nad Labem - fce: manželský poradce, rodinný terapeut. Doklad o vzdělání v příloze č. 3.7 a

Mgr. Lenka Černá – Ředitelka a předsedkyně Rady sdružení Dobrovolnické centrum, o.s. koordinátorka a lektorka 17 výcviků zájemců o roli dobrovolníka v programu Pět P, lektorka školení pro dobrovolníky v seniorských zařízeních, pro zařízení pečující o zdravotně postižené a duševně nemocné. Profesní životopis a doklad o vzdělání v příloze č. 3.6

Mgr. Ivana Vlčková – 5 let lektorka a supervizorka dobrovolníků v Programu Pět P v Ústí nad Labem, lektorka školení pro dobrovolníky v seniorských zařízeních, pro zařízení pečující o zdravotně postižené a duševně nemocné. V současné době ředitelka o.s. FOKUS – Sdružení pro péči o duševně nemocné, psychoterapeutka. Profesní životopis a doklad o vzdělání  v příloze č. 3.7 b

Mgr. Jan Pácha – praxe dva roky v Dobrovolnickém centru, o.s., koordinátor programu Make a Connection – Připoj se, lektor 5 dvoudenních školení dobrovolníků v programech Dobrovolnického centra ,o.s. účastník školení Agentury Mládež v oblasti Evropské dobrovolnické služby – přijímání a vysílání zahraničních dobrovolníků. Profesní životopis a doklad o vzdělání v příloze č. 3.7 c


2.8) Možná rizika dobrovolnické služby:
(zranění, majetková odpovědnost, fyzická náročnost, jazykové  a další dovednosti)
pro dobrovolníky – případná fyzická a psychická náročnost, dle situace v jednotlivých přijímajících organizacích.
pro přijímající organizaci – vznik škody únikem informací (dobrovolník se  před nástupem zavazuje svým podpisem k mlčenlivosti). Rizika hmotných škod jsou řešena. Pro tyto případy je dobrovolník pojištěn. (viz příloha).


2.9) Soupis předpokládaných nutných dokumentů pro výkon dobrovolnické služby podle její povahy (např. výpis z rejstříku trestů, zdravotní potvrzení o způsobilosti, potvrzení o očkování apod.):
Individuálně podle povahy dobrovolnické služby a v závislosti na požadavcích přijímajících organizací. 
Konkrétně: 
	smlouva o výkonu krátkodobé dobrovolnické činnosti nebo smlouva o dlouhodobé dobrovolnické činnosti.
	dohoda o mlčenlivosti a kodex dobrovolníka

-      vyplněná registrační karta dobrovolníka
	dohoda o hmotné zodpovědnosti (Poučení o pojištění a zacházení s osobními cennostmi), pojistná smlouva kryjící Hestia – NDC u Hasičské vzájemné pojišťovny, seznam pojištěných dobrovolníků, prezenční listiny ze supervizních schůzek, prezenční listiny z kurzů,  programy a zápisy z kurzů, místopřísežné prohlášení o beztrestnosti dobrovolníka, případně výpis z rejstříku trestů, pokud ho bude přijímající organizace požadovat.
	výpis z rejstříků trestů  (vyžaduje se vždy, pokud dobrovolník dochází do bytu, k nezletilci, k zdravotně postiženým, k duševně nemocným apod. Také má kontakt s osobním majetkem uživatelů, z tohoto důvodu je výpis z rejstříku trestů nutností).



2.10) Způsob zajištění stravování:
Obecně si stravování zajišťují dobrovolníci sami. Dle možností a domluvy v přijímající organizaci si mohou individuálně domluvit stravování s vedením přijímající organizace.


2.11) Způsob zajištění ubytování:
Většina dobrovolnických aktivit není v takovém rozsahu, že by dobrovolník byl nucen kdekoli  přespávat. Pokud k tomu dojde, bude to ve výjimečných případech.(např. dobrovolník dojíždí z větší vzdálenosti na víkendy apod.) V takovém případě je vše na domluvě dobrovolníka a přijímající organizace. K této odlišnosti je třeba písemného dodatku k dohodě o spolupráci.


2.12) Způsob zajištění dopravy:
Dobrovolník si dopravu hradí sám. Dle možností jednotlivých organizací může být doprava (v rámci běžných dopravních prostředků) hrazena z finančních prostředků přijímající organizace.
Případné zajištění dopravy je řešeno dodatkem ve smlouvě.

2.13) Pracovní doba a doba odpočinku:
Dobrovolník si svobodně volí rozsah své dobrovolné služby. Ta nepřekračuje pracovní dobu zaměstnanců v přijímajících organizacích včetně doby odpočinku.


2.14) Předpokládané finanční výdaje na výběr, evidenci, přípravu a na samotnou účast  dobrovolníků v projektu,programu dobrovolnické služby (roční kalkulace):
Osobní náklady
Mzdy (+ soc. zdrav. pojištění)							300.000
    0,5 úv. koordinátor dobrovolníků a MANAŽERSKÉ AKREDITACE v DC	100.000
    0,25 úv. pověření koordinátoři v Ústeckém kraji  x cca 4 osoby                        200.000
      
Ostatní osobní náklady							  59.200
  - 6x hlavní školitel (DPP 12 hod/ á 200 Kč x 6 výcviků)		                           14.400
  - 6x odborný školitel (DPP 4 hod/ á 200 Kč x 6 výcviků)		                4.800
  - 10x supervizor (DPP 12 hod/ á 200 Kč x 10)			                           24.000
  - lektorné 2x supervizní víkend (DPP 20hod/ á 200 Kč/2 lektoři x 2)	              16.000

Materiální náklady (DHM) 							  50.000
  - kancelářské potřeby a spotřební materiál pro MANAŽERSKOU AKREDITACI  15.000
  - pomůcky a potřeby pro dobrovolníky a jejich činnost                            	  10.000
  - 1X nový PC                                                                                                          25.000

Nemateriální náklady (služby) 						152.360
  - pojistné dobrovolníků (60 x 336 Kč)				                           20.160
  - jednotné oblečení – trika (60 ks x 220 Kč)				              13.200
  - podíl na nájmu kanceláře Dobrovolnického centra				  10.000
  - podíl na službách spojených s nájmem kanceláře DC	                                        20.000
  - podíl na režijních službách (účetnictví, audit, PC síť), Dobrovolnické centrum	  25.000
  - podíl na službách spojů (tel., e-mail, internet) kanceláře DC                 	  20.000
  - podíl na poštovném kanceláře Dobrovolnického centra            		    6.000
  - propagace a marketing programu 						  10.000
  - kurzy a školení koordinátorů a supervizorů					    5.000
  - IČ supervize dobrovolníků                                                                                    18.000
  - Občerstvení na supervizích, výcvicích, dalším vzdělávání                                    5.000
Roční náklady celkem								561.560
Předpokládané roční výdaje na 1 dobrovolníka při počtu 60 činných dobrovolníků ročně činí 9.359,-- Kč, při odečtení mzdy koordinátora zaměstnaného v přijímající organizaci činí 4.359,-- Kč.


2.15) Způsob finančního krytí dobrovolnických aktivit (vlastní finanční zdroje, granty, dotace – schválené, očekávané) po dobu trvání akreditace – předpoklad (tříletá kalkulace):
Předpoklad na roky 2008 – 2010:
2008 – MZ ČR                                                                cca 50.000,--
         - Vklad přijímající organizace, mzda                    cca 200.000,--  
         - MV ČR                                                               cca 200.000,--
         -  MPSV ČR, vlastní zdroje, příjmy z výcviků       cca 100.000,--
2009 – MZ ČR                                                                cca 50.000,--
         - Vklad přijímající organizace, mzda                   cca 200.000,--  
         - MV ČR                                                               cca 200.000,--
         -  MPSV ČR, vlastní zdroje, příjmy z výcviků       cca 150.000,--
2010 – MZ ČR                                                                cca 50.000,--
         - Vklad přijímající organizace, mzda                    cca 200.000,--  
         - MV ČR                                                                cca 200.000,--
         -  MPSV ČR, vlastní zdroje, příjmy z výcviků       cca 150.000,--

2.16) Podmínky případného udělování kapesného dobrovolníkům:
(viz. § 5 odst. 2 písm. f zákona o dobrovolnické službě)
Kapesné nebude dobrovolníkům udělováno.


2.17) Druhy pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví, pojištění zdravotní při vyslání do zahraničí, účast na důchodovém pojištění) a jeho předpokládané finanční krytí a smluvní zabezpečení:
Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví – realizujeme prostřednictvím Hestia – NDC u Hasičské vzájemné pojišťovny. Jedná se o pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena. Dobrovolník odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně. Pojistné smlouvy dobrovolníků jsou uloženy v Dobrovolnickém centru, přijímající organizace bude mít ve své dokumentaci pravidelně aktualizované seznamy pojištěných dobrovolníků. Případnou pojistnou událost vyřizuje Dobrovolnické centrum, o.s. 

2.18) Popis způsobu vyrovnání všech závazků dobrovolníka, pokud dobrovolnickou službu předčasně ukončí z jiných než zřetele hodných důvodů: 
Dobrovolníci nedisponují výraznějšími hodnotami ani nejsou dobrovolníkovi svěřeny žádné prostředky (hmotné či nehmotné povahy). Vzhledem k charakteru dobrovolnické služby je v případě jejího nenadálého ukončení na prvním místě korektní ukončení případných návazných vztahů, oznámení o ukončení koordinátorovi DC. Obecně platí, že dobrovolník oznamuje ukončení služby 2 měsíce před plánovaným koncem, na což je upozorněn již na výcviku i supervizích.


2.19) Způsob vedení evidence a databáze dobrovolníků:
Registrační karty dobrovolníků, kteří se hlásí přímo Dobrovolnickému centru jsou v písemné  podobě, dostupné v DC. Veškerá další dokumentace (kromě pojistných smluv) bude uložena v přijímající organizaci. Registrační karty a smlouvy, uzavřené s dobrovolníkem a přijímající organizací jsou uloženy v uzamčené skříni, právo disponovat s nimi má pouze ředitelka DC a koordinátor programu. 
 Po ukončení spolupráce s dobrovolníkem je jeho složka archivována dle spisového a skartačního řádu Dobrovolnického centra. Za bezpečnost evidenci dat dobrovolníků nese pověřený koordinátor v Dobrovolnickém centru. Se všemi informacemi je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 


2.20) Plán spolupráce s přijímajícími organizacemi:

Organizace si nás vyhledávají samy. Na základě kontaktu s nimi vyjednáváme, zda-li manažerská akreditace je pro ně žádoucí služba a mohou splnit podmínky, které požaduje.

V současné době máme již zasmluvněny 4 přijímající organizace:

Městský ústav sociálních služeb Jirkov
U Dubu 1562
Jirkov, 431 11
Tel. +420 474 684 432                                         email: info@messj.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Šrámkova 3305/38 A
Ústí nad Labem, 400 11
Kontakt: Ing. Ivana Holinková, ředitelka
Tel. +420 737 251 814                                          email: dd_dobetice@volny.cz 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Středisko sociální pomoci v Mostě
U města Chersonu 1675
Most, 434 01
Kontakt: Margita Pištorová, ředitelka
Tel: +420 476 101 261                                         email: op.most@diakoniecce.cz

FOKUS Ústí nad Labem
Sdružení pro péči o duševně nemocné
V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem
Kontakt: Mgr. Ivan Vlčková, ředitelka
Tel. +420 475 745 159                                         email: fokusul@volny.cz
  
Dobrovolnické centrum v zastoupení koordinátorů bude v kontaktu s pověřeným pracovníkem přijímající organizace vždy, pokud to bude aktuální. Komunikace bude probíhat telefonicky, e-mailem či osobně. Minimálně 1x za 3 měsíce bude provedena osobní individuální konzultace koordinátora s pověřeným pracovníkem přijímající organizace, 1 x za 6 měsíců bude umožněn náhled do písemné evidence, 1 x ročně  se uskuteční setkání s ředitelem přijímající organizace.

 

2.21) Způsob kontroly a hodnocení činnosti dobrovolníků:
Kontrolu a hodnocení dobrovolníka provádí určený koordinátor v přijímajících organizacích. DC je oprávněno ověřovat průběh dobrovolnické služby. Konzultace budou probíhat osobně, prostřednictvím telefonu či emailu. Minimálně  1x za 3 měsíce bude provedena osobní individuální konzultace koordinátora DC s pověřeným pracovníkem přijímající organizace i s dobrovolníkem, 1 x za 6 měsíců bude umožněn náhled do písemné evidence, 1 x ročně  se uskuteční setkání s ředitelem přijímající organizace.
Pravidelně se dobrovolníci budou účastnit povinných supervizí v prostorách přijímající organizace, případně v prostorách DC. 

2.22) Způsob ověřování dodržování smluv uzavřených mezi vysílající a přijímající organizací:
Kontrolu bude provádět určený koordinátor DC, který bude v kontaktu s přijímající organizací i s dobrovolníkem . Dobrovolník bude docházet na pravidelné supervize. DC je oprávněno ověřovat průběh dobrovolnické služby. Konzultace budou probíhat osobně, prostřednictvím telefonu či emailu. Minimálně 1x za 3 měsíce bude provedena osobní individuální konzultace koordinátora DC s pověřeným pracovníkem přijímající organizace, 1 x za 6 měsíců bude umožněn náhled do písemné evidence, 1 x ročně  se uskuteční setkání s ředitelem přijímající organizace.

2.23) Popis postupu v případě zániku organizace, včetně smluvního zajištění nástupnické organizace i s jejími kontaktními údaji: v tomto případě bychom využili některého z partnerských dobrovolnických center v ČR.

2.24) Datum a podpis osoby zodpovědné za realizaci konkrétního projektu nebo programu dobrovolnické služby: 
22.1.2008





