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PROGRAM KOMPAS /KOMunikace, PArtnerství a Spolupráce/
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi / Akreditovaný program dobrovolnické služby

Vážená paní, vážený pane.

Do rukou se Vám dostává publikace o Programu KOMPAS. Inspirací k jeho vzniku 
byla Dobrovolnickému centru, o.s. stáž v kanadských střediscích BIG BROTHERS BIG 
SISTERS OF CANADA, kde jsme čerpali z variability uplatnění dobrovolnické služby 
ve prospěch znevýhodněných dětí a mládeže. 
Pro vytvoření optimálního tvaru programu jsme ho testovali 5 let, založili celkem 16 
skupin a službou prošlo celkem 99 dětí a 42 dobrovolníků. Skupinám se postupně věnovali 
4 koordinátoři, kteří vnesli do programu svou jedinečnost a sledovali dopady působení 
programu. Většina zapojených dobrovolníků byli studenti Univerzity J. E. Purkyně, 
ale také mladí lidé ze středních škol a pracující. 
Již v úvodu si dovolujeme poukázat na výhodu dvojice dobrovolníků, kteří po dobu 5-6 
měsíců působí ve dvojici. Jak náročností a odpovědností, tak délkou je tento program 
vhodný také pro středoškoláky, kteří uvažují o kariéře sociálních či pedagogických 
pracovníků. V pozici dobrovolníka získávají výbornou praxi a osobní, pracovní a budoucí 
rodičovské zkušenosti. 
Postupně se Program KOMPAS vyvinul v samostatný program s vlastní metodikou, 
dokumentací, Public Relations, finančním zázemím, logem a v neposlední 
řadě ochrannou známkou, která chrání používané metody. Program KOMPAS 
je majetkem Dobrovolnického centra, o.s. a žádost o zapsání do rejstříku ochranných 
známek na Úřadu průmyslového vlastnictví je vedena pod číslem 0-451726.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem podporovatelům, kteří se po dobu 5 let podíleli na 
financování Programu KOMPAS. Patří k nim zejména: Statutární město Ústí nad Labem, 
Komunitní nadace Euroregionu Labe, v současné době je Program KOMPAS součástí 
projektu Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce, který je spolufinancován 
Evropskou unií a Ústeckým krajem. Dále děkujeme významným komerčním partnerům, 
jako je Nadační fond VEOLIA, ČEZ distribuce, a.s., Společnost SITEL, s.r.o. a společnost 
CS-BETON.

Výsledky a metody Programu KOMPAS oslovily řadu českých i zahraničních organizací 
a jsme proto rádi, že Vám můžeme tuto publikaci představit.

Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaše reakce.

       S úctou Mgr. Lenka Černá
  Předsedkyně Rady sdružení
  Dobrovolnické centrum, o.s.
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Cíle projektu: 
1/ Přispět k sociální integraci znevýhodněných 
osob a rodin, tzn. přispět ke zvýšení sociální mobility 
sociálně vyloučených klientů (rodin, dospělých a 
mládeže) a posílit jejich schopnosti a motivace řídit 
si svůj život samostatně ve vztahu k trhu práce a ve 
vztahu k institucionálnímu prostředí.

2/ Podpořit vytvoření integrovaného systému 
specifických, profesionálně vykonávaných sociál-
ních služeb, které na sebe smysluplně navazují 
a svým charakterem a rozsahem odpovídají 
potřebám různých kategorií sociálně vyloučených 
(potenciálních) klientů a povedou k jejich lepšímu 
začlenění na trh práce.

Cílové skupiny projektu:
Dlouhodobě nezaměstnaní, ženy s dětmi, mladí 
lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách.

Doba realizace: 
18 měsíců (červen 2006 – listopad 2007)

Místo realizace: 
Ústí nad Labem, Krupka

Počet zaměstnanců podílejících se na realizaci 
projektů: 
Management a administrace projektů: 5,  Expertní 
aktivity projektu: 10 

Předpokládané finanční náklady na realizaci 
projektu: 
5.871.064,- Kč

PROJEKT Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce
Předkladatel a realizátor projektu: Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s.
Partner projektu: Dobrovolnické centrum, o.s.



1/ Program Terénní sociální práce

Program Terénní sociální práce je součástí služeb 
poskytovaných pracovníky společnosti Člověk 
v tísni v rámci Programů sociální integrace. Mezi 
tyto služby patří vedle terénní sociální práce, 
pracovní poradenství, doučování dětí a provoz 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. 
Dohromady tak tvoří komplexní a vzájemně pro-
vázaný balíček služeb určený jedincům či rodinám 
ohroženým sociálním vyloučením. Minimálním 
cílovým stavem poskytované služby je zastavit 
zhoršování sociální situace klienta. Optimálním 
cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních 
dovedností, životní úrovně a spokojenosti. 

Klientům jsou nabízeny následující služby:
a/  Poradenství.
TSP poskytuje klientovi informace o jeho právech, 
povinnostech, informace směřující k řešení 
klientovy nepříznivé sociální situace  (např. o mož-
nostech splátkového kalendáře, o možnostech 
ubytování, o způsobu vyřizování osobních dokladů), 
nabízí alternativy řešení nepříznivé situace, 
nastiňuje varianty možného vývoje situace při jejím 
neřešení (např. ztráta bydlení).
b/  Pomoc při prosazování práv a zájmů.
c/ Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. 
d/  Výchovné, vzdělávací a aktivační služby.

2/ Program Podpora vzdělávání 

Tento program podporuje vzdělávání a mimoškolní 
přípravu dětí, které vyrůstají v podmínkách sociálně 
vyloučeného prostředí. Služba je akreditována 
u Ministerstva vnitra ČR a řídí se Zákonem o dob-
rovolnické službě č. 198/2002 Sb. Jejím cílem 
je zlepšení školních výsledků doučovaných 
dětí a předcházení předčasnému ukončení 
školní docházky. Dlouhodobým cílem programu 
je navázání užší spolupráce se školami, jejichž 
žáky tvoří právě děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a v neposlední řadě také snaha o tzv. 
pedagogizaci rodinného prostředí doučovaných 
dětí - změna postojů rodičů ke vzdělávání 
– jejich aktivnější zapojení do mimoškolní přípravy 
a vytvoření odpovídajícího domácího zázemí pro 
přípravu dětí do školy.
Klíčovou aktivitu programu Podpora vzdělávání 
– doučování - zajišťují v rodinách vyškolení 
dobrovolníci. Ti věnují mimoškolní přípravě 
svůj volný čas a činnost vykonávají bez nároku 
na honorář. Role dobrovolníka v rodině je pře-
devším podpůrná. V rámci projektu bude do této 
služby zapojeno celkem 20 rodin ze sociálně 
vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. 
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3/ Nízkoprahový Klub Nový Svět 

V rámci realizace projektu jsme poskytovali služby 
mladým lidem a matkám s dětmi v nízkoprahovém 
klubu Nový Svět v Matiční ulici v Ústí nad 
Labem. Hlavním cílem realizace této služby 
je především poskytnout výše zmíněné cílové 
skupině, která žije v lokalitě Nový svět a vyrůstá 
v nepodnětném, společensky, kulturně a sociálně 
nevyhovujícím prostřed, kvalitní a strukturovanou 
nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit, 
dostupnou svou nízkoprahovostí, zaměřenou 
na zlepšení školních výsledků, rozvoj kompetencí 
a psychosociálních dovedností. 

Hlavní aktivity poskytované nízkoprahovým 
klubem:
a/  Volnočasové aktivity
Klubovna – kontaktní místnost, Sportovní – fotbal, 
floorbal, stolní tenis, Stolní fotbal, šipky, Taneční 
– HIP HOP, break dance, čardáš, moderní tanec, 
DJ-ing, Zpěv, Hudební skupina, Divadlo , Výlety, 
tábory – výjezdy mimo lokalitu.
b/  Výchovně-preventivní a vzdělávací aktivity 
Vzdělávací aktivity – Kroužky, Doučování, 
Předškolní příprava, Workshopy. 
c/  Aktivizační činnosti
Zapojování mládeže do dobrovolnické činosti 
v klubu – vedení kroužků, organizování akcí, pomoc 
při výjezdech mimo lokalitu.

4/ Program KOMPAS

Je čtvrtou realizovanou aktivitou partnerského 
projektu a právě jemu je věnována celá tato 
publikace.

Jakub Michal – projektový manažer ústecké 
pobočky společnosti Člověk v tísni 

Tel.: 00420 739 040 947
Mail: jakub.michal@clovekvtisni.cz
URL: www.clovekvtisni.cz, www.epolis.cz������
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Hlavní aktivity realizované společností Člověk v tísni v rámci projektu
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PROGRAM KOMPAS

Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi ve věku 7 – 15 let.

Program KOMPAS je zaměřený na:
KOMunikaci
PArtnerství
Spolupráci
V Programu KOMPAS se vždy 2 dospělí vyškolení 
dobrovolníci věnují skupince 6-ti dětí ze socio-
kulturně znevýhodněného prostředí. Skupinka 
se schází pravidelně 1x týdně na 2 až 3 hodiny, 
po dobu nejméně 5-ti měsíců.

Náplň setkání:
Vychází ze zájmů a potřeb dětí, mohou to být 
hry, výlety, soutěže, sport, povídání a mnoho 
jiných aktivit zaměřených na získávání  sociálních
dovedností.

Oblast uplatnění Programu Kompas: 
Sociálně slabé rodiny s dětmi
Se slabými školními výsledky (LMD,ADHD)
S narušenými komunikačními schopnostmi   
Jinojazyčně mluvící
Jiné etnické skupiny
Nesamostatné, nedůvěřivé
Po traumatickém zážitku
Žijící v neúplných rodinách
Děti s rodiči se zdravotním handicapem
Děti z DD
Děti jejichž sourozenci mají zdrav. handicap

Dobrovolníci v Programu KOMPAS jsou často 
studenti z UJEP či středních škol v UL starší 
18ti let. Absolvují speciální dvoudenní výcvik, 
psychologické testy, vlastní dobrovolnickou 
službu, která probíhá od zahájení přes průměrně 
14 schůzek, další společné akce až po zakončení 
a vlastní supervize dobrovolníků.

Postup

1/ Výcvik dobrovolníků

2/ Testy a rozhovory

3/  Průběh
a/  Zahajovací schůzka - vzájemné představení (děti 
+ dobrovolníci + rodiče + koordinátor) v vyjednání 
času a místa schůzek, způsobu komunikace 
(např.omluvení dítěte smskou) v slavnostní podepsání 
„dohody o spolupráci“ v Programu KOMPAS.
b/  Schůzky skupinek KOMPASU - pravidelné 
schůzky 1x týdně cca 2 h (16:00-18:00) v po 5 mě-
síců: říjen – únor, únor – červen v program plánují 
dobrovolníci na měsíc dopředu.
c/   Společné akce - plánuje a organizuje koordinátor 
programu v 1x za 1,5 až 2 měsíce.

4/  Zakončení
a/ Formou závěrečného setkání (děti, rodiče, 
dobrovolníci, koordinátor).                                    
b/ Náplní jsou hry, soutěže, předání diplomů 
za účast dětem, osvědčení dobrovolníkům.
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Zobrazované etapy kopírují vždy 2 monitorovací období. Každá etapa zobrazuje 6 měsíců realizace projektu.

1/ Etapa projektu
a/   V červnu 2006 se Program KOMPAS stal součástí projektu „Podpora sociální integrace v Ústí nad 
Labem a Krupce“, který je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem.
b/  Do pozice nastoupila koordinátorka projektu, vedoucí projektu a finanční managerka projektu.
c/  V této etapě došlo k oslovení velkého množství institucí a odborníků věnujících se práci s rodinami, 
dětmi a mládeží s cílem zajistit dostupnost služby pro potřebné uživatele.
d/  Byla provedena depistáž socio-kulturně znevýhodněných rodin, jejich zkontaktování a proběhly 
individuální konzultace v rodinách za účelem zjistit přání a potřeby rodiny v rámci nabízeného Programu 
KOMPAS. Se zájemci o službu byly podepsány dohody o spolupráci v Programu KOMPAS.
e/  V termínu 6.-7.10.2006 se odehrál dvoudenní výcvik dobrovolníků, kterým prošlo celkem 11 dob-
rovolníků. Výcviku předcházela informační kampaň a nábor dobrovolníků.
f/  V rámci tohoto projektu byly na podzim roku 2006 založeny 3 skupinky, které vedlo celkem 
7 dobrovolníků. Zapojeno bylo celkem 20 dětí. 
g/  Pro tyto skupiny byly organizovány 3 společné akce: Návštěva kina Hraničář, Vánoční besídka 
v prostorách klubu RelaKs a Sportovní odpoledne u horolezecké stěny ve sportovní hale Pedagogické 
fakulty Univerzity J. E. Purkyně. 
h/  Dobrovolníci pravidelně navštěvovali supervizní schůzky, na kterých se řešily individuální problémy 
dětí ve skupinách a vybíral se vhodný přístup, který by napomohl ke zlepšení jejich situace a optimální 
naplňování cílů Programu KOMPAS.
i/  Tyto skupiny byly uzavřeny společným posezením maminek, dětí, dobrovolníků a koordinátora v únoru 2007.

2/ Etapa projektu
a/ Další dvoudenní výcvik nových dobrovolníků proběhl ve dnech 16.-17.2.2007. Zúčastnilo se ho 6 zá-
jemců o dobrovolnictví v Programu KOMPAS. 
b/  Opět byly založeny 3 skupiny, do kterých bylo zapojeno 19 dětí.
c/  Dobrovolníci se účastnili pravidelných supervizí. 
d/  Proběhly 3 společné akce: Výlet na Vaňovské vodopády, Výlet do Chomutovského ZOOPARKU 
a Táborový oheň.
e/  Závěrečné setkání skupinek, opět za účasti rodičů a dětí zapojených do Programu KOMPAS, 
dobrovolníků, koordinátora a supervizora, se uskutečnilo v červnu 2007.

3/ Etapa projektu
a/  Dvoudenní výcvik nových dobrovolníků proběhl v termínu 12.-13.10.2007. 
b/  Proškolení dobrovolníci se věnovali 3 nově vzniklým skupinám dětí. 
c/  Společné akce v Programu KOMPAS: Slavnostní otevření klubovny, Víkendový pobyt v Tisé a Vánoční besídka.
d/  V závěrečné etapě projektu byla vytvořena tato publikace pro prezentaci výsledků Programu KOMPAS.
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PRŮBĚH PROGRAMU KOMPASU během projektu
„Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce“

Mgr. Klára Vlčková, koordinátorka 
Programu KOMPAS



������
����������������������������������������

EVALUACE

Vztah s vrstevníky

8% nevím
28% stejné

60%  o něco lepší

4% není
a nebyl problém

Schopnost vyjádřit své pocity

8% nevím

44% stejné
20% mnohem lepší

28% o něco lepší

Sebedůvěra 

40% o něco lepší

36% stejné

24% mnohem lepší

28% o něco lepší

40% mnohem lepší 24% stejné

8% o něco horší

Projevuje důvěru ve Vás

4% není
a nebyl problém

64%stejné

20% o něco lepší

12% mnohem lepší

Umí udělat rozhodnutí

52% stejné

16% nevím32% o něco lepší

Vztah s jinými dospělými
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Základní informace o použité evaluační 
metodě

Pro hodnocení Programu KOMPAS jsme použili 
evaluační metodu POE, která byla vytvořená 
organizací BBBSA (Big Brother Big Sisters 
Association). Tato metoda se užívá  pro evaluaci 
sociálně preventivního programu Pět P v mnoha 
městech a pracuje s ní také program Pět P 
realizovaný Dobrovolnickým centrem, o.s. v Ústí 
nad Labem.
Metoda POE je dotazníková metoda, která 
se svým obsahem zaměřuje na zhodnocení 
změn, které nastaly u dítěte zapojeného do prog-
ramu. Předpokládá, tak jako samotný program, 
že u dětí nastanou určité pozitivní změny 
v souvislosti s jejich vztahy se staršími kamarády,  
dobrovolníky. Pro potřeby Programu KOMPAS jsme 
k standardizovaným formulářům připojili ještě další 
otázky pro zhodnocení dopadu programu.
Na vzniku metody se podílelo více jak 150 od-
borníků s mnohaletou zkušeností v oblasti péče 
o děti a mládež. 
Tato metoda umožňuje také hodnocení ze strany 
dětí. Pro vyjádření spokojenosti a užitku Programu 
KOMPAS ze strany dětí jsme užili jiných metod. 
Do hodnocení byli zapojeni rodiče a dobrovolníci. 
Dobrovolníci většinou vypovídali o více jak 3 dětech. 



Zpráva rodičů/prarodičů o účasti dítěte v Programu KOMPAS
Dotazník je českou verzí metodiky POE organizace Big Brothers Big Sisters of America
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Jak byste vyjádřili změny v následujících oblastech za posledních 6 měsíců v KOMPASU?
Vhodné odpovědi označte X !

DŮVĚRA

1/  Sebedůvěra

2/  Schopnost vyjádřit pocity

3/  Umí dělat rozhodnutí

4/  Má zájmy nebo koníčky

5/  Osobní hygiena, vzhled

6/ Smysl pro budoucnost

SCHOPNOSTI

7/  Přístup ke škole

8/  Využívá možnosti školy

9/  Využívá možnosti okolí 
 svého bydliště

10/ Výsledky ve škole

11/ Schopnost vyhnout se deli-
 kvenci

12/ Schopnost vyhnout se ná-
 vykovým látkám

13/ Schopnost zabránit před-
 časnému rodičovství

VZTAHY

14/ Projevuje důvěru ve Vás

15/ Respektuje ostatní kultury

16/ Vztah s rodinou

17/ Vztah s vrstevníky

18/ Vztah s jinými dospělý

Mnohem lepší O něco lepší Stejné O něco horší Mnohem horší Nevím Nebyl a není problém

Rodiče a dobrovolníci v číslech

������
����������������������������������������

Jak byste vyjádřili změny v následujících oblastech za posledních 6 měsíců v KOMPASU?
Vhodné odpovědi označte X !

DŮVĚRA

1/  Sebedůvěra

2/  Schopnost vyjádřit pocity   

3/  Umí dělat rozhodnutí

4/  Má zájmy nebo koníčky

5/  Osobní hygiena, vzhled

6/ Smysl pro budoucnost

SCHOPNOSTI

7/  Přístup ke škole

8/  Využívá možnosti školy

9/  Využívá možnosti okolí 
 svého bydliště

10/ Výsledky ve škole

11/ Schopnost vyhnout se deli-
 kvenci

12/ Schopnost vyhnout se ná-
 vykovým látkám

13/ Schopnost zabránit před-
 časnému rodičovství

VZTAHY

14/ Projevuje důvěru ve Vás

15/ Respektuje ostatní kultury

16/ Vztah s rodinou

17/ Vztah s vrstevníky

18/ Vztah s jinými dospělý

Mnohem lepší O něco lepší Stejné O něco horší Mnohem horší Nevím Nebyl  Celkem
      a není 
      problém

 6 10 9 0 0 0 0 25

 5 7 11 0 0 2 0 25

 3 5 16 0 0 0 1 25

 0 2 21 0 0 2 0 25

 0 1 23 0 0 0 1 25

 0 4 16 0 0 4 1 25

 1 2 18 1 0 3 0 25

 0 2 18 0 0 5 0 25

 0 4 18 0 0 3 0 25

 1 2 18 1 1 2 1 25

 1 3 11 0 0 4 6 25

 1 2 8 0 0 7 7 25

 1 0 8 0 0 8 8 25

 10 7 6 2 0 0 0 25

 0 0 14 0 0 9 2 25

 0 6 18 0 0 0 1 25

 0 15 7 0 0 2 1 25

 0 8 13 0 0 4 0 25
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Dotazník - Jak jsem se měl / měla v Programu KOMPAS?

Milé děti,
uplynuly 4 měsíce od chvíle, kdy jste se zapojily 
do Programu KOMPAS. Nás by moc zajímalo, jestli 
Vás bavil, jak se Vám líbili vedoucí a co máme udělat 
pro to, aby byl KOMPAS příště lepší. Prosíme Vás tedy 
o odpovědi na tyto otázky.

Jméno a příjmení:    Datum vyplnění:   červen 2007

1/ Co se Ti v KOMPASU líbilo nejvíce?
Plavání a výlet do Chomutova
Kamarádi a vedoucí
Králíček
Že jsme si mohli vybrat kam jsme chtěli na výlet
To že jsme chodili na výlety 2x
Zámek
Návštěva bazénu

2/ Co se Ti nelíbilo?
Nic 7x
Že jsme byli skoro pořád venku a ne v klubovně

3/ Které aktivity, činnosti Tě nejvíce bavily?
Plavání 2x
Sázky a dostihy, síť ve městě
Hry a cestování 2x
Plavání, sportování
Tanec
Lezení po pavučině

4/ Jak by se dal podle tebe Program KOMPAS 
vylepšit?
Byl jsem spokojený
Myslím, že není potřeba zlepšovat
Nevím
Ničím,tam je vše dobré
Dát tam aspoň jeden počítač
Já bych nechtěl zlepšit nic 3x
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5/ Co jsi se nového naučil / naučila?
Naučil jsem se chovat slušně
Že jedu na KOMPAS
Že mám být víc s kamarády
Naučil jsem se mini badminton set
Rychle šplhat na síti, badminton, mít důvěru 
v kamarády
Nevím
Lézt po pavučině

6/ Jakou známku dáš Programu KOMPAS? 
Zakroužkuj:          1       2       3       4       5
8x za 1

7/ Co se ti na vedoucích KOMPASU ………………
a ………………………. líbilo?
Byli na nás hodní 2x
Že někam jedeme
Že si s námi hráli
Že jsou hodní a usměvaví
Kamarádství
Vtipný
Hezká, hodná děvčata

8/ Co se Ti na vedoucích nelíbilo?
8x nic

9/  Chtěl / chtěla bys ještě něco říci?
6x nic
Že se mi to moc líbilo
Škoda, že  Bobeš tolik utíká a nenechá se pohladit

V únoru 2007 budeme chtít Program KOMPAS 
znovu odstartovat. Máš zájem se znovu zapojit? 
Zakroužkuj: ANO  NE
7x ANO
1x NE
   Mgr. Klára Vlčková, 

koordinátorka Programu KOMPAS

14 15 
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE o realizaci Programu KOMPAS 
v regionech

Program KOMPAS 
KOMunikace
PArtnerství
Spolupráci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Akreditovaný program dobrovolnické služby

Program KOMPAS je majetkem Dobrovolnického 
centra, o.s. a vznikl na základě potřeby nabídnout 
znevýhodněným dětem smysluplné trávení volného 
času, podnětné a inspirativní prostředí. Probíhá 
formou organizovaných skupinových schůzek pod 
vedením dvojice dobrovolníků jako vzorů pro další 
vývoj a životní volby zapojených dětí.
V roce 2008 zahájí svou činnost METODICKÉ 
STŘEDISKO PROGRAMU KOMPAS jako konzultační, 
informační a vzdělávací centrum pro organizace, 
které oslovují metody a výsledky, kterých lze 
v Programu KOMPAS dosáhnout. Vážní zájemci 
o realizaci Programu KOMPAS v dalších regionech 
se mohou ucházet o spolupráci.

Patronem zahájení činnosti Metodického 
střediska Programu KOMPAS v roce 2008 
je Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR.

Zájemci kontaktujte nás:
Mgr. Lenka Černá
Dobrovolnické centrum, o.s.
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem

Mob.: +420 606 512 905
Tel.: 475 216 684
E-mail: dcul@seznam.cz
Další informace na: www.dcul.cz

Metodické středisko Programu KOMPAS 
partnerům nabízí:

Kompletní metodické vedení – po dobu min. 2 let:
1/  Metodické materiály, používané dokumenty, 
letáky.
a/  Logo: Program KOMPAS, Dobrovolnické 
centrum, o.s.
b/  Text smlouvy o dvouletém partnerství.
c/  Vlastnická práva v Programu KOMPAS.
d/  Základní leták Programu KOMPAS.
e/  Náborový leták pro dobrovolníky – ukázka.
f/  Pozvánky, dopisy – ukázky. Pozvánka a přihláška 
na výcvik.
g/  Formuláře pro rozhovory s rodinou a dítětem.
h/  Přihláška pro dítě a rodinu. 
i/  Evaluační formuláře – hodnotící dotazníky 
výcviku.
j/  Výsledky naší evaluace za 5 let realizace.
k/ Ukázky popisu Programu 2 skupin KOMPAS.
l/  Texty o Programu KOMPAS.
m/  Metodický manuál Programu KOMPAS.
n/ Ilustrační fotografe – ukázky.
o/ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mgr. Klára Vlčková.
p/ Publikace o Programu KOMPAS.
q/ Dohoda o spolupráci – rodiny s dětmi.
r/ Dohoda o spolupráci – Dobrovolníci.
s/ Kompasácký nbalíček.

2/ Dvoudenní stáž v metodickém středisku.

3/ Čtvrtletní celodenní rozvojové konzultace a su-
pervize za účelem efektivní realizace Programu 
KOMPAS v daném regionu (8x po dobu dvouleté 
smlouvy).

4/ Asistenci při přípravě prvního výcviku 
dobrovolníků, realizaci prvního výcviku dobro-
volníků pro partnera „na klíč“.
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5/ Telefonické, e-mailové a osobní konzultace dle 
potřeb realizátora.

6/ Asistenci v oblasti finančního, programového 
a etapového plánování v Programu KOMPAS.

7/ Programovou konferenci jedenkrát ročně 
– příklady dobré praxe v regionech.

8/ Kontakty s dalšími partnery v ČR a v zahraničí 
(Program KOMPAS zahajuje svoji činnost 
v Německu a na Slovensku), příležitosti pro výměnu 
zkušeností.

Náklad na  metodické vedení probíhá ve dvou 
splátkách:
1/ 50.000 Kč v prvním roce smluvního partnerství.
2/ 20.000 Kč ve druhém roce smluvního partnerství.

Smluvní partnerství je dvouleté s možností prod-
loužení spolupráce.

Registrace a akreditace

Program KOMPAS je registrován podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Registraci 
získal na základě žádosti o registraci sociálních 
služeb č. j. 2433/SZ/2007, podané dne 14.6. 2007 
Dobrovolnickým centrem, o. s..

Program KOMPAS je akreditován podle zákona 
č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Žádost 
o udělení akreditace podalo Dobrovolnické centrum, 
o. s. ke dni 2.4.2007. Akreditace byla Programu 
KOMPAS udělena dne 7.5.2007.

Program KOMPAS je majetkem Dobrovolnického 
centra, o. s. Žádost o zapsání do rejstříku 
ochranných známek na Úřadu průmyslového 
vlastnictví je evidována pod číslem 0-451726.
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STRUKTURA ORGANIZACE Dobrovolnického centra, o.s.

VALNÁ HROMADA

RADA SDRUŽENÍ REVIZNÍ KOMISE

ŘEDITEL DC

EKONOMICKO - TECHNICKO 
- PROJEKTOVÉ STŘEDISKO DC

PROGRAMOVÉ STŘEDISKO

 finanční manažer

projektový manažer

správce PC sítě

úklid

web/P.R.

hospodář

sociální služby
*

Sociálně aktivizační služby pro senio-
ry a osoby se zdravotním postižením

/ sociální pracovník, supervizor/

*
program Polis, program Pět P

/koordinátor, supervizor/

*
Program KOMPAS
/koordinátor, supervizor/

další programová činnost DC
*

RADA dobrovolnických center 
Severozápad

*
Projekt Přeshraniční výměna projektů a 

další vzdělávání odborníků v oblasti 
soc.práce poporující rodinu a dítě

*
Make a Connection - Připoj se

asistent  
ředitele/

koordinátor

V Programu KOMPAS bylo v rámci projektu 
Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem 
a Krupce zapojeno v roce 2006 - 2007 celkem 27 
dobrovolníků. Tito dobrovolníci sehráli v životech 
zapojených rodin s dětmi významnou roli. 
Za jejich přátelství, volný čas, pochopení, zájem 
a mnoho dalšího, co do Programu KOMPAS vnesli 
-DĚKUJEME.

Jmenovitě patří toto DÍKY:

Vedoucím skupinek KOMPASU:
Lence Krejčové
Lence Šturmové
Lubošovi Limberkovi
Anně Seidlové
Martině Doubkové
Lucii Pflegerové
Heleně Dostálové
Janu Knobovi
Veronice Bohuslavové
Daně Dohnálkové
Veronice Roušalové
Martině Peřinové
Michaele Dlouhé
Jiřímu Kračmarovi
IIvě Šedivé

Nově proškoleným dobrovolníkům: 
Tereze Tesařové, Ludmile Kovářové, Markétě 
Nevolové, Adéle Husárikové, Kateřině Jackelové, 
Jakubovi Valentovi, Kristýně Mercové, Adéle 
Hájkové, Daně Helebrantové, Jarce Petrové, Janě 
Šeré, Janu Zámostnému, Miroslavu Šimicovi.
 

    Mgr. Klára Vlčková, 
koordinátorka Programu KOMPAS
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PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM
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SUPERVIZE V PROGRAMU KOMPAS

Supervize programu a dobrovolníků je nedílnou součástí Programu KOMPAS. Do dobu realizace projektu 
Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce se supervizi věnoval Mgr. Stanislav Karas, speciální 
pedagog, rodinný terapeut a psychoterapeut.

V Programu KOMPAS je supervize směřována několika směry:
1/ Podpora koordinátora - posilování jeho role a kompetencí v programu, jako je např.  podpora v komunikaci:
a)  koordinátor – rodič,  koordinátor – děti
b)  prevence syndromu vyhoření.  

2/ Kooperace při výběru vhodných dobrovolníků, kteří se chtějí aktivně zapojit do Programu KOMPAS.

3/ Přímá práce se skupinou dobrovolníků, při pravidelných měsíčních supervizích. Podpora je zacílena 
především na zefektivňování práce dobrovolníků (např. hledání nových přístupů při řešení konfliktních 
situací, které mohou vznikat uvnitř skupiny dětí). Supervize si také klade za cíl pozitivní rozvíjení 
osobnostního růstu dobrovolníků. 

4/ Některé supervize mají formu pracovního semináře, zaměřeného na typologii dětí,  které mohou být 
cílovou skupinou v Programu KOMPAS.

Supervize probíhají v periodickém měsíčním cyklu. Účastní se jí všichni aktivní dobrovolníci, kteří vedou 
skupiny a ti dobrovolníci, kteří jsou součástí podpůrného týmu. Samozřejmostí  je pak přítomnost 
koordinátora programu při supervizích.

Mgr. Stanislav Karas
supervizor Programu KOMPAS
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RADA dobrovolnických center regionu 
Severozápad

Poslání
Posláním RADY DC SZ je rozvíjet dobrovolnictví 
v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, 
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 v regionu.
Cílem je vytvořit vzájemně prospěšné informační 
a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod práce 
v dobrovolnických programech a projektech. 

Členové RADY DC SZ
Dobrovolnické centrum, o.s.   
- Ústí nad Labem
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Mostě 
- Most
Radka o.s. – Dobrovolnické centrum Radka 
- Kadaň
Městský ústav sociálních služeb Jirkov  
- Jirkov
Občanské sdružení Střípky – Dobrovolnické centrum 
- Sokolov
Mateřské centrum – Dobrovolnické centrum Vlaštovka 
- Karlovy Vary
Farní charita Cheb – Dobrovolnické centrum 
- Cheb

Zájem o spolupráci v současné době zvažují: 
Slunečnice, o.s. v Děčíně a Město Krásná Lípa.

RADA DC SZ
a/ Zasedá 6x do roka vždy u některého z partnerů, 
rozpracovává témata a identifikuje potřeby 
regionu.
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PROJEKT Doborvolnického centra, o.s.
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b/ Chystá se zpracovat společný projekt 
pro vytvoření chybějících struktur, metodik, 
systému vzdělávání, kvalifikovaných konzultantů 
a standardů kvality poskytovaných služeb.
c/ Připravuje systematickou informační kampaň 
s cílem oslovovat veřejnost, informovat o mož-
nostech dobrovolnické činnosti pro organizace, 
pro samosprávu například při krizových situacích 
a obyvatele.
d/ Více informací včetně zápisů z jednání 
naleznete na www.dcul.cz.

Mgr. Lenka Černá
Předsedkyně RADY DC SZ

Generálním partnerem vzniku RADY 
dobrovolnických center regionu Severozápad 
v roce 2007 jsou České energetické závody, a.s.
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Členská základna Valné hromady Dobrovolnického centra, o.s. v roce 2007:
Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Bc. Kamila Staňková, Mgr. Dana Poustková, Josef Kubát, Jakub Michal, 
Mgr. Lucie Sroková, Marcela Poláčková, Mgr. Kamila Zinčenková, Mgr. Jiřina Krestová, Mgr. Jan Odvárka, 
Denisa Kudelová, Bc. Lukáš Vavřina, Gabriela Betková.

Složení Rady sdružení:
Mgr. Lenka Černá – předsedkyně RS, Bc. Kamila Staňková – místopředsedkyně, Bc. Lukáš Vavřina – člen.

Složení Revizní komise:
Josef Kubát – předseda RK, Gabriela Betková – členka, Pavel Švihlík – člen.

Personálůní složení v roce 2007:
Mgr. Lenka Černá, Martina Nicková, Bc. Lukáš Vavřina, Pavla Šímová, Bc. Michaela Procházková, Andrea 
Hacková, Mgr. Klára Vlčková, Mgr. Jan Pácha, Bc. Michaela Jindrová, Mgr. Petr Dušek

Externí spolupracovníci v roce 2007:
MUDr. Ivana Kořínková, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jana Doubravová, Mgr. Stanislav Karas, PaedDr. Vladimír 
Šik, Mgr. František Klepač, PaedDr. Michal Slavík, Monika Moravcová

Právní služby:   Mgr. Stanislav Řehola
Auditor:   BVM Audit & Consult 
Supervize týmu a řízení:  PhDr. Milan Kinkor
Webmaster:  Lukáš Svojanovský
Grafické služby:  TeBe, společnost vizuální identity

Dobrovolnické centrum , o.s.
Registrace:   3.11.1999 u Ministerstva vnitra ČR, VS/1-1/41 751/99/R
Působnost:  Ústí nad Labem, Ústecký a Karlovarský kraj
Sídlo a adresa:  Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon/fax:  475 216 684
E-mail:    dcul@seznam.cz, dcul@dcul.cz
Webové stránky:  www.dcul.cz
IČ:   70225842
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:  161336496/0300

Členství Dobrovolnického centra, o.s.:
KOALICE dobrovolnických iniciativ ČR /Krajská rada humanitárních organizací Ústeckého kraje / ASOCIACE 
programu Pět P v ČR  /Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje /EUROPEAN 
VOLUNTEER CENTRE / RADA dobrovolnických center regionu Severozápad.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Dobrovolnického centra, o.s.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT Dobrovolnického centra, o.s.

Přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální 
práce podporující rodinu a dítě

Dobrovolnické centrum, o. s. v současné době rozvíjí spolupráci s německým partnerem 
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V. - Zemský svaz na ochranu dětí v Sasku 
(http://www.kinderschutzbund-saschen.de). Realizujeme společný projekt podpořený v rámci Iniciativy 
INTERREG III. A.
Nejširšími cíli projektu je získávání synergických efektů při přeshraniční spolupráci. Odborníci obou stran 
se seznamují s programy na druhé straně, shromažďují se metodické a didaktické zkušenosti z práce 
projektového partnera, upravují se pro partnerskou zemi. Konkrétně se jedná o přenos programu Silní rodiče 
– Silné děti® do Ústeckého kraje a implementaci dobrovolnického Programu KOMPAS v Sasku. Očekávaným 
výsledkem je přenos obou metodik programů, úprava pro podmínky partnera a první přednášky a školení 
pro odborníky na obou stranách. Pracujeme na vytvoření sítě organizací a odborníků, kteří v další fázi budou 
přímými realizátory nového programu. Připravujeme se na implementační fázi programů do regionů v rámci 
plánovaného navazujícího projektu s cílem přispět ke zlepšení kvality života v systému rodiny.
Za cílové skupiny můžeme označit obě organizace s širokým spektrem partnerů, odborníků a dobrovolníků, 
zapojených v obou regionech. Dále se jedná o další pedagogické odborníky, kteří v rámci projektu procházejí 
procesem dalšího vzdělávání. Na obou stranách je pamatováno na vědecký doprovod, na české straně 
se jedná o specialistu na sociální pedagogiku a etopedii Univerzity J. E. Purkyně PaedDr. Michala Slavíka.
Hlavním stavebním kamenem úspěšného přeshraničního projektu, který má nastartovat řadu procesů 
a dlouhodobých celospolečenských užitků, je setkávat se, diskutovat, otvírat svoje srdce lidem a poznávat 
se. Je nutné se umět ozvat, neurážet se a hovořit o pocitech, které rozvíjející vztah provázejí, být upřímný 
k sobě i k partnerovi. Partnerství, stejně jako v životě, stojí vždy na osobní chuti, ochotě změnit svůj 
postoj, komunikovat a překonávat stereotypy, ve kterých žijeme. A k tomu právě velice úspěšně pomáhají 
mezinárodní setkání, výměny, společné projekty.
       

Mgr. Lenka Černá
       Vedoucí projektu na české straně
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