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pro ty, kteří se angažují?
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Víte, že...

… více než 100 miliónů Evropanů jsou dobrovolníci?1

… dobrovolnictví tvoří skoro 5% národního HDP?2

… dle výzkumů, za každé 1 euro, co organizace investují do dobrovolnictví, 
dobrovolníci samotní jej vrátí 14krát zpět?3

… 73% starších obyvatel v Evropě dychtí v důchodu po dobrovolnictví a 44% 
z nich už jsou přímo začleněni v dobrovolnických aktivitách?4

… Skoro tři čtvrtiny zaměstnavatelů zaměstnává raději lidi se zkušenostmi 
v dobrovolnických aktivitách uvedených v jejich CV?5

… Evropská unie uznává dobrovolnictví jako možnou cestu k získání potřebné 
zkušenosti a kompetence právě tak, jako si je vědoma oběti vynaložené na 
posílení sociálně vyloučených skupin?6

… Rezoluce Evropského parlamentu [A6-0070/2008] uznává, že dobrovolnictví 
přispívá k ekonomické a sociální kohezi Evropské unie?7

…. Neformální transnacionální dobrovolnická zájmová skupina pracující 
v Evropském parlamentu v průběhu let 2004 – 2009 byla hlavním proudem 
dobrovolnictví v politice EU?

… Evropská komise se momentálně připravuje na rok 2011, jakožto Evropský 
rok Dobrovolnictví – a to na základě iniciativ občanské společnosti a psané 
Deklarace Evropského parlamentu?

Evropská unie ….

… delší dobu podporuje dobrovolnické aktivity pro mladé lidi a zaměřuje se 
hlavně na transnacionální dobrovolnictví. Od roku 1990 byla zřízena celá řada 
programů na evropské úrovni jako Mládež v Akci (Youth in Action), Program 
Celoživotního učení (the Lifelong Learning programme) a Evropa pro Občany 
(the Europe for Citizens programme). Zatímco tyto programy jsou velmi slib-
né, potřebujeme na evropské a národní úrovni mnohem rozumnější přiblížení, 
které by bralo v úvahu samotnou podstatu dobrovolnictví, jako výraz aktivního 
občanství.

Co chceme dělat? 

Zmíněné aktivity, které jsou součástí tohoto Manifestu, Vám jako členu parla-
mentu, mohou naznačit možnosti přispět k uznání, zviditelnění a podpoře dob-
rovolnictví a snaze dobrovolníků z celé Evropy – v celé své rozmanitosti.

Dobrovolníci si zasluhují, aby jejich zapojení bylo uznáváno napříč evropský-
mi národními politikami: Přispívají k sociální inkluzi, k poskytnutí celoživotního 
učení pro všechny, k mezikulturnímu a mezigeneračnímu dialogu, k aktivnímu 
stárnutí, k integraci přistěhovalců, k civilní ochraně, k humanitární pomoci a 
rozvoji, k ochraně životního prostředí, k ochraně lidských práv, k rozvoji sociál-
ních služeb. Dobrovolnictví je rovnoměrnou součástí agendy spolehlivé sociální 
odpovědnosti podniků.

Evropská unie by se měla starat o své aktivní občany, protože to jsou právě jejich 
ruce a jejich nasazení, které v každodenním životě posouvá evropské hodnoty 
solidarity a sociální soudržnosti. 

Obzvláště v obdobích ekonomické a sociální krize, představuje dobrovolnictví 
klíčovou roli pro vytvoření sociálního kapitálu a upevnění lidské odhodlanosti 
k dosažení pozitivních změn v rámci komunit i mimo ně. 

2

1 Speciální Eurobarometr 273, únor 2007 (Special Eurobarometer Wave 66.3, “European Social Reality“), „Evropské sociální skutečnosti“. 
2 Komparativní studie Johns Hopkins: http://www.jhu.edu/~cnp/research/compdata.html 
3 http://www.volunteering.org.uk/News/mediacentre/keyvolunteeringfactsandfi gures.htm
4 Flash Eurobarometr 247, Září 2008, http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _247_sum_en.pdf 
5 Reed Executive/Time Bank citováno z: McBain, C.; Jones, A.; Employer Supported volunteering – the guide, 2005, 
Volunteering England, p. 35.
6 Evropský Pakt Mládež, Bíla kniha pro Mládež (The Youth Pact), Sdělení Komise pro vytvoření Evropského prostoru pro celoživotní učení, 
COM (2001), 678 fi nal, Brusel, 21. 11. 01, Rezoluce Rady pro uznání hodnoty o neformálním  a formálním učení v rámci oblasti pro evrop-
skou mládež (evropské oblasti pro mládež) [2006/C 168/01]
7 http://www.cev.be/data/File/EP_ReportVolunteeringSocialCohesion08.pdf
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Úspěšný Evropský Rok dobrovolnictví EYV 
2011 (European Year of Volunteering) 

… Zaručte podporu Evropského parlamentu pro Evropský 
rok dobrovolnictví EYV 2011 a vyčleňte potřebné fi nanční 
prostředky pro jeho úspěšnost na evropské, národní a místní 
úrovni.

Uznání dobrovolnictví (voluntarismu) 
jakožto neformální znalostní zkušenosti 

… Podpořte v rámci programů celoživotního vzdělávání 
pozdější uznání schopností a kompetencí získané dobrovol-
nictvím skrze specifi cká certifi kační schémata a zdůrazněte 
odkaz práceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.  

Lepší informace o dobrovolnictví v EU a 
uznaní jeho ekonomické hodnoty

… Vyzývejte EUROSTAT a národní statistické úřady v člen-
ských státech Evropské unie, aby implementovaly Průvodce 
Spojených národů neziskových institucí v Systému národních 
účtů a Příručku systému měření dobrovolnické práce v rámci 
průzkumu pracovní síly v souladu s Mezinárodní organiza-
cí Práce (ILO), za účelem získaní informací o voluntarismu 
v Evropě, především o jeho ekonomické hodnotě.  

Usnadnění rozvoje národních strategií ke 
zviditelnění dobrovolnictví ve 27 
členských státech 

… Podněcujte národní vlády, aby přijaly srozumitelnou stra-
tegii, která by dobrovolnictví zviditelňovala, podporovala a 
uznávala. Tato strategie by měla zahrnovat adopci přijatel-
ného právního prostředí pro dobrovolníky, počínaje právem 
na voluntarismus pro všechny občany a residenty, vzhledem 
k jejich sociálnímu či právnímu statutu.
  
Zavedení Otevřené metody pro Koordinaci dobrovolnictví 
(Open Method of Coordination for volunteering) bez ohledu 
na věk, aby poskytlo nejen nepřerušenou výměnu těchto po-
litik mezi vládami, ale zároveň i jejich zdokonalování.

Uznání a investice do dobrovolnických 
infrastruktur

… Uznejte hodnotu dobrovolnických infrastruktur a center 
jakožto součást prostředí umožňující dobrovolnictví. Evrop-
ská Charta o Voluntarismu může naznačit roli dobrovolnic-
kých infrastruktur, zároveň práva a povinnosti jednotlivých 
zájmových skupin na různých organizačních úrovních, ať už 
na vládních, dobrovolnických či obchodních.

Dobrovolnictví je volně existující, ale není zadarmo. Potřebu-
jeme na všech relevantních úrovních podporu a zjednoduše-
ní dobrovolnictví a potřebných dobrovolnických infrastruktur 
organizací. 

Ve jménu dobrovolnických organizací po celé Evropě a více než 100 miliónů dobrovolníků, vyzýváme a žádáme Vaši podporu 
našich deseti priorit během období 2009 – 2014:

❷

❸

❹

❺

❶
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Pevné partnerství mezi Evropským 
parlamentem a občanskou společností 

… Zaveďte blízké a pevné partnerství a občanský dialog s 
dobrovolnickými organizacemi na evropské úrovni a ve vaší 
blízkosti, s místními dobrovolnickými organizacemi a centry. 
V Příloze najdete přehledný seznam členských dobrovolnic-
kých organizací CEV po celé Evropě. CEV, Evropské dobro-
volnické centrum představuje podstatný hlas dobrovolnictví 
v Evropě a jeho kompletní sít bude k vaší dispozici se všemi 
svými exepertizami a znalostmi k problematikám dobrovol-
nictví v Evropě.

 
Vytvoření Parlamentní vnitroskupiny o 
dobrovolnictví

… Podpořte vznik Evropské parlamentní vnitroskupiny o 
dobrovolnictví ve světle příprav, uskutečňování a sledování 
Evropského Roku Dobrovolnictví a zaručte se k pevnému 
závazku Evropského parlamentu vůči následnému rozvoji 
souhrnné unijní agendy o dobrovolnictví.

Povzbuzení členských států a unijních 
institucí k vytvoření příznivého 
fi nančního prostředí pro dobrovolnictví 

… Apelujte na Evropskou komisi, aby uznala participaci dob-
rovolníků k fi nancování evropských projektů v Evropských 
strukturálních fondech, jako Evropský sociální Fond či Ev-
ropské programy, jakým je program „Evropa pro Občany“ 
(Europe for Citizens).

Povzbuzujte členské státy, aby přijaly příznivé daňové pod-
mínky pro dobrovolnictví a pro dobrovolnické organizace, 
jakými jsou třeba daňová úleva či daňové osvobození. 

Bíla kniha Dobrovolnictví na Evropské 
úrovni 

… Naléhejte na Komisi, aby vypracovala Bílou Knihu Dobro-
volnictví, která by nejen uznávala podobu dobrovolnických 
organizací napříč unijními politikami, ale posléze by umož-
ňovala rozvíjet strategie zviditelnění, uznávání a podpory 
dobrovolné aktivity v Evropě.

Přijetí statusu „Evropských asociací“ 

… Pracujte na přijetí statusu „Evropských asociací“. Už jen 
samotný status může vylepšit viditelnost dobrovolnických 
organizací na evropské úrovni. Zároveň může též přispět 
k většímu seznámení se s jejich rolí v konstrukci evropské 
identity, postavené na vzájemném porozumění a na evrop-
ském sociálním kapitálu.  

❻

❼

❽

❾

❿

§

Ve jménu dobrovolnických organizací po celé Evropě a více než 100 miliónů dobrovolníků, vyzýváme a žádáme Vaši podporu 
našich deseti priorit během období 2009 – 2014:
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Volunteer Centres Ireland 
Dublin
www.volunteer.ie

Itálie

Centro Nazionale Per il Volontario – 
CNV 
Lucca
www.centrovolontariato.it 

Centro Servizio al Volontariato di 
Basilicata 
Potenza
www.csvbasilicata.it 

Centro di Servizio per il Volontariato 
del Lazio - SPES 
Roma
www.volontariato.lazio.it
 
Centro Interproviniciale Servizi di 
Volontariato del Friuli Venezia Giulia 
Pordenone
www.csv-fvg.it

Associazione Volontariato Marche – 
AVM 
Ancona
www.csv.marche.it 

Centro Servizi al Volontariato – 
CELIVO
Genova
www.celivo.it

Coordinamento Nazionale dei Centrei 
di Servizio per il Volontariato - CSVnet 
Roma
www.csvnet.it 

Coordinamento Regionale dei Centri 
di servizio per il Volontariato della 
Lombardia  
Milano
www.csvlombardia.it

Izrael

National Council for Voluntarism 
Tel-Aviv
www.ivolunteer.org.il 

Brit Olam 
Bnei Brak
www.britolam.org

Kypr

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού
Λευκωσία - Nicosia 
www.volunteerism-cc.org.cy

Litva

Savanorių centras 
Vilnius
www.savanoris.lt

Lucembursko

Agence du Bénévolat
Strassen 
www.benevolat.lu

Du Pain Pour Chaque Enfant 
Rumelange 

Maďarsko

ÖKA, Önkéntes Központ Alapítvány 
Budapest
www.onkentes.hu 

ÉLETFA Segíto Szolgálat Egyesület 
Debrecen
www.eletfaegyesulet.hu

Malta

Solidarity Overseas Services Malta
Ta’Xbiex
www.sosmalta.org
 

Německo

ARBES, Arbeitsgemeinschaft des 
Bürgerschaftlichen Engagements e. V.  
Esslingen 
www.arbes-bw.de 

Belgie

Association pour le Volontariat
Bruxelles
www.volontariat.be 

Het Punt v.z.w. Steunpunt 
Vrijwiligerswerk 
Brussel
www.hetpunt.vgc.be 

Plate-Forme Francophone du 
Volontariat 
Bruxelles
Tel. +32 486 26 53 38
www.yaqua.org 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Antwerpen
www.vrijwilligerswerk.be 

Bosna a Hercegovina

OSMIJEH 
Gracanica
www.osmijeh.ba

SEEYN, South East European Youth 
Network 
Sarajevo
www.seeyn.org 

Česká republika

Hestia – Národní Dobrovolnické 
Centrum 
Praha
www.hest.cz

Dobrovolnické centrum
Usti nad Labem
www.dcul.cz

Lékorice o.s. 
Praha
www.lekorice.com

Dánsko

Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
Odense
www.frivillighed.dk

Estonsko

Vabatahtlike
Tartu
www.vabatahtlikud.ee 

Finsko

Kansalaisareena 
Helsinki
www.kansalaisareena.fi 

Francie

France Bénévolat 
Paris
www.francebenevolat.org 

ICVolontaires – France 
Ferney-Voltaire
www.icvolontaires.fr 

Chorvatsko

Association for Civil Society 
Development - SMART 
Rijeka
www.smart.hr 

Volonterski Centar Osijek
Osijek
www.osvolonteri.hr

Irsko

Volunteering Ireland 
Dublin 
www.volunteeringireland.com 

PŘÍLOHA: Seznam členů CEV dle zemí 
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Spojené státy americké

Action Without Borders/Idealist.org 
Portland 
www.idealist.org

Španělsko

Fundación Cibervoluntarios
Madrid
www.cibervoluntarios.org

Federació Catalana de Voluntariat 
Social 
Barcelona
www.federacio.net/castella 

FUNDAR, Fundació de la 
Solidaritat i el Voluntariat de la Comu-
nitat Valenciana 
www.fundar.es  

Barcelona Voluntaria 
www.barcelonavoluntaria.org

FOCAGG, Federació d’Organitzacions 
Catalanes Gent Gran 
Barcelona

ACFUC, Associació Catalana de 
Familiars i Usuaris de Centres 
Geriàtrics
Barcelona
www.acfuc.voluntariat.org 

Departament de Benestar i Familia, 
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat 

Fundación Voluntarios por Madrid 
www.munimadrid.es

Švédsko

Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Stockholm
www.volontarbyran.org 

Švýcarsko

International Conference Volunteers 
Geneva
www.icvolunteers.org

 

BBE, Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement  
Berlin 
www.b-b-e.org/

Verbund Freiwilligen-Zentren 
Deutscher Caritasverband 
Freiburg  
www.caritas.de 

Nizozemsko

MOVISIE 
Utrecht
www.movisie.nl

NOV, Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk 
Utrecht
www.nov.nl

Portugalsko

Associação Integrar 
Coimbra
www.integrar.org

CNPV, Conselho Nacional para a 
Promoção do Voluntariado
Lisboa
www.voluntariado.pt

Banco de Voluntariado da Câmara 
Municipal de Tavira 
www.cm-tavira.pt

Rumunsko

ProVobis Centrul National de 
Voluntariat 
Cluj Napoca
www.provobis.ro

Řecko

Έργο Πολιτών 
Αθήνα 
www.citizenindeed.com

Slovensko

C.A.R.D.O. 
Bratislava
www.cardo-eu.net

Slovenská Humanitná Rada 
Bratislava
www.shr.sk

Slovinsko

Slovenska Filantropija 
Ljubljana 
www.fi lantropija.org 

Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska

BTCV, British Trust for Conservation 
Volunteers
Doncaster 
www.btcv.org

Volunteering England 
www.volunteering.org.uk 

Volunteer Centre North Lanarkshire
Wishaw, Scotland
www.volunteernorthlanarkshire.org.uk   

North West Network 
Manchester, England
www.nwnetwork.org.uk

Volunteer Development Agency 
Northern Ireland 
Belfast
www.volunteering-ni.org

Volunteer Development Scotland 
Stirling 
www.vds.org.uk

Wales Council for Voluntary Action 
Cardiff 
www.wcva.org.uk

VSO, Voluntary Service Overseas
London, England
www.vso.org.uk

CEV is supported by the European Commission in the framework 
of the Europe for Citizens Programme. Sole responsibility for the 
publication lies with CEV. The European Commission can not be 
held responsible for any use that may be made of information 
contained here.
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CEV je evropskou sítí národních 
a regionálních dobrovolnických 
center a dobrovolnických rozvo-
jových agentur, které společně 
pracují na podpoře a zviditel-
nění dobrovolnictví. Našich 67 
členských organizací ve 28 zemí 
představuje více než 17 000 dob-
rovolnických organizací na místní 
úrovni. CEV je uznán Evropskou 
komisí jako „hlas dobrovolnictví 
v Evropě.“ 

Vize organizace CEV je Evropa, 
v niž dobrovolnictví je podstatné 
ke konstrukci kohezní a inkluzní 
společnosti postavené na solida-
ritě a aktivního občanství.

Naší misí je vytvoření takového 
politického, sociálního a ekono-
mického prostředí v Evropě, které 
by umožňovalo realizaci celého 
potenciálu, jež představuje dob-
rovolnictví.

CEV funguje jako fórum, které koordinuje politiky, praktiky a informace o dobrovolnictví. Za 
účelem rozvoje dobrovolnictví v Evropě, CEV spolupracuje s různými partnery z veřejného, 
soukromého, dobrovolnického či výchovného sektoru. CEV spolu s dalšími 18 evropskými sítě-
mi tvoří neformální Alianci pro Evropský rok Dobrovolnictví 2011.


