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POSLÁNÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.
Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje
profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví 
jako přirozenou součást života.



NAŠE 
CENTRUM



ÚVODNÍ SLOVO

V této výroční zprávě naleznete souhrn našich činností a aktivit za rok 2014. Byl to rok plný 
nových výzev, podařilo se nám udržet fungování všech našich úspěšných programů, zahájit 
spolupráci v rámci nových projektů s českými i zahraničními partnery, zachovat příjemnou 
spolupráci se stávajícími donátory i navázat nové kontakty v této oblasti. Aktivně jsme se  
věnovali našim zapojeným dobrovolníkům a zahájili spolupráci se 114 novými dobrovolníky, 
kteří se u nás zaregistrovali.
 
V naší databázi bylo ke konci roku 2014 registrováno 1400 dobrovolníků, což je celkový 
počet dobrovolníků od zahájení naší práce v r. 1999. Za rok 2014 jsme nově evidovali 114 
dobrovolníků, z toho 93 žen a 21 mužů. Nejmladšímu z dobrovolníků bylo 15 let a nejstaršímu  
71 let. Zkušenost s předchozí dobrovolnickou činností mělo 34 osob a lidí, kteří začali s dob-
rovolnictvím bylo 80. 
Zajímalo nás, v jakých oblastech byli noví dobrovolníci ochotni pomáhat. Ukázalo se, že největší  
zájem měli o práci se zdravými i postiženými dětmi v rodinách, ale i dětských domovech.  
Na druhém místě byl největší zájem o dobrovolnictví v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 
Na otázku, čím by mohli dobrovolníci přispět a co by mohli nabídnout, odpovídali nejčastěji: 
pomoc a podpora druhým, popovídání, vyslechnutí, optimismus, své znalosti při doučování, 
„to, co umím“ a jednoduše dobrou náladu.

Bližší informace k našim realizovaným aktivitám naleznete na následujících stránkách. 

     Bc. Jiřina Gasserová
     členka Valné hromady, zástupkyně ředitelky
     Dobrovolnické centrum, o.s.



CENA PRO OByčEjNÉ LIDI,
KTEřÍ DěLAjÍ NEOByčEjNÉ VěCI.
KřESADLO 2014

Zpracoval a Bc. Jiřina Gasserová, koordinátork a křesadl a 2014

Jedenkrát ročně je tato cena udělována dobrovolníkům, kteří se podílejí na různých
dobrovolnických aktivitách v Ústeckém kraji. Smyslem je nejen ocenit dobrovolníky,
ale zároveň šířit myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti.

V rámci 13. ročníku bylo předáno šest Křesadel, slavnostní večer se konal 19. března 2015 
v Muzeu města Ústí nad Labem v prostorách Císařského sálu. Večerem provázel Ondra 
Vodný – moderátor rádia Evropa 2. Kulturní program obohatili hudebníci Hynek Vraný 
a Karel David alias Mr. Sax a Ollie Oil hrají Bonobo. Ceremoniál zahájili malým předsta-
vením herci z divadla Kukadlo v Praze, ve spolupráci se štědrou sociální sítí Herthnet.

REgIONÁLNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE KřESADLA 2014 V yBRALA z CELKEM 15 DOŠLýCH 
NOMINACÍ 6 OCENěNýCH:

Eva Klingrová – Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
Klára Tyrbachová – Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem
Hana Mottlová – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o., Most
MUDr. Jana Dušánková – Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem 
Marie Jelínková a Klára Hozáková – Andělé bez křídel, o.s., Děčín
Iva Trávníčková – Diakonie Českobratrské církve evangelické, Litoměřice 

Záštitu převzalo i v tomto roce Informační centrum OSN v Praze, včele s panem Michalem 
Brožou. Generálním partnerem byla již po sedmé společnost KNAUF INSULATION, s. r. o., 
která dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a Teplicku. 
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RADA DOBROVOLNICKýCH CENTER REgIONU 
SOUDRŽNOSTI SEVEROzÁPAD

Zpracoval a MGr. lenk a Černá, předsedkyně rady dc sZ8

Posláním RADY 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.
Cílem je vytvořit vzájemně prospěšné informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje  
metod práce v dobrovolnických programech a projektech. 

čLENOVÉ RADy DC Sz V ROCE 2014:
Dobrovolnické centrum, o.s., v Ústí nad Labem – předsedá
Slunečnice, o.s., Děčín
Mateřské centrum Karlovy Vary – DC Vlaštovka
Farní charita Cheb – Dobrovolnické centrum Cheb
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
RADKA, o.s., Kadaň
Střípky, o.s., Sokolov
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci Most
Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s. 
ADRA Česká Lípa – Dobrovolnické centrum
Městská knihovna Louny
Severočeská vědecká knihovna, p.o.
INSTAND Karlovy Vary
DC ADRA v Chomutově
DS Levandule v Žatci 
Salesiánské středisko Štěpána Trochty Teplice 

zASEDÁNÍ V ROCE 2014 A HLAVNÍ TÉMATA:
j 10.2. v Ústí nad Labem jako kulatý stůl v projektu Dobrovolnictví přes hranice
 (EEL-0248-CZ-1) – společná tisková zpráva, besedy pro studenty o dobrovolnictví,
 příprava Spolkové dobrovolnické služby mezi ČR a Německem.
j 16.4. v Drážďanech jako kulatý stůl v projektu Dobrovolnictví přes hranice
 (EEL-0248-CZ-1) –uzavření společného příhraničního projektu, distribuce propagačních
 materiálů, certifikace účastníků projektu u německého partnera PARITÄTISCHE 
 Freiwilligendienste Sachsen gGmbH.
j 26.6. v Kadani – RADKA – možnosti spolupráce s Úřadem práce ČR, vyhodnocení
 společného projektu Dobrovolnictví přes hranice, kampaně DOBROVOLNÍK – potřebná
 pomoc s lidským rozměrem a možnosti spolupráce v programu ERASMUS +.
j 16.10. v Mostě – Europe Direct Most – Téma dobrovolníci v nemocnicích a informace
 o projektu Professional volunteering, regionální konzultace ERASMUS +.
j 28.11. v Ústí nad Labem – sběr dat o dobrovolnictví v Ústeckém kraji, příprava kurzů
 pro koordinátory dobrovolníků a pro 3 skupiny dobrovolníků.



11

KURzy PRO RODIčE
SILNÍ RODIčE — SILNÉ DěTI®

Vzdělávací a zážitkový kurz pro rodiče, který jsme převzali z Německa. Kurz se zaměřuje 
především na rozvoj a posilování rodičovských kompetencí, sdílení zkušeností, příkladů 
dobré praxe a také výchovu bez násilí na dětech ve všech rovinách.

Motto: Protože jak silný, statečný a vstřícný je rodič, tak silné je jeho dítě.

TÉMATA jEDNOTLIV ýCH VEčERů KURzU PRO RODIčE SR-SD®:
1. večer: Seznámení s koncepcí kurzů pro rodiče
2. večer: Co je při výchově skutečně důležité?
3. večer: Základní psychické potřeby dítěte
4. večer: Sebepoznávání/schopnost vyjadřování
5. večer: Sebepoznávání/dávání a přijímání feedbacku
6. večer: Jaká/ý jsem jako vychovatel/ka? Co je mým úkolem?
7. večer: Jak se zachovám jako vychovatel/ka při problémových situacích?
8. večer: Jaká/ý jsem jako vychovatel/ka – jak vyjadřuji své city?
9. večer: Vyjadřování citů
10. večer: Jaká jsem jako vychovatel/ka – jak využívám moci?
11. večer: Schopnost řešit problémy
12. večer: Čemu jsme se naučili?

LEKTOřI KURzů (V ÚSTÍ NAD LABEM, V KRUPCE): 
Ing. Lenka Venclová, Mgr. Stanislav Karas, Mgr. Martina Lohniská, 
Mgr. Veronika Dembická;

Licenční smlouva s vlastníkem Kurzu Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 
(www.dksb.de) je Dobrovolnickému centru pro Českou republiku udělena do roku 2016.

Kurz Silní rodiče – Silné děti byl také jedním z témat na 22. Mezinárodní výroční konfe-
renci, která se konala 2. října 2014 v Polsku. Účastníci konference se v širší míře zaměřili 
na téma: Fyzické, duševní a sociální zdraví zárukou blahobytu dítěte.



DOBROVOLNÍCI
POMÁHAjÍ



DOBROVOLNICKý PROgRAM
KRAjSKÉ zDRAVOTNÍ, A.S.

Bc. Jan Marvan, externí koordinátor pro Masarykovu neMocnici v Ústí nad l aBeM14

Dobrovolníci v nemocnicích přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů  
především na lůžkových odděleních, podporují aktivizaci pacientů, umožňují kontakt 
s okolím a pomáhají smysluplně naplnit volný čas pacientů. Nebo pomáhají překonat 
velmi náročné chvíle strávené v nemocnici.

DC v roce 2014 metodicky vedlo všech 5 odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. 
Zajišťovalo konzultace a supervize koordinátorů dobrovolníků a evidovalo počty dobro-
volníků, spolupracujících oddělení a dobrovolnických hodin. 

DOBROVOLNÍCI V MASARyKOVě NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM
V roce 2014 pokračovalo zapojení dobrovolníků do projektu s názvem Podpora přeshraničí 
spolupráce ve zdravotnictví, kdy proběhly dva workshopy a závěrečná konference celého  
projektu. Dobrovolníci s koordinátory měli možnost se podívat do sousedního Německa 
a poznat dobrovolnice a dobrovolníka z Grüne Dämen, kteří byli také přivítáni u nás v ne-
mocnici.

Během roku se podařilo navázat spolupráci s novým oddělením, na které si dobrovolníci  
přáli velice docházet, a to s onkologií. V návaznosti na tuto spolupráci bylo domluveno 
zapojení dobrovolníků i do mobilní hospicové péče, která byla oficiálně spuštěna v září 
2014. V druhé polovině roku proběhla série přednášek pro zdravotní školu v Ústí nad 
Labem a celkem bylo proškoleno více než 20 dobrovolníků, kteří se postupně začali zapo-
jovat do dobrovolnické činnosti.

Konec roku proběhl ve znamení slavnostního spuštění první Knihobudky v Ústeckém 
kraji, která je umístěna v atriu Masarykovy nemocnice. Slouží zejména pacientům, kteří 
si mohou zkrátit dlouhé chvíle zapůjčením knihy nebo časopisu. 
V roce 2014 proběhlo v Masarykově nemocnici celkem na 382 návštěv pacientů v celkové 
výši 598 dobrovolnických hodin.

NEMOCNICE TEPLICE
V roce 2014 se v rámci Dobrovolnického programu Krajské zdravotní, a.s. v teplické 
nemocnici zapojilo přes 40 dobrovolníků. Aktivně se podíleli na těchto činnostech:

j Pravidelné návštěvy pacientů na odděleních (chirurgie, oddělení následné péče, novo-
rozenecké oddělení, gastroenterologie a dětský denní rehabilitační stacionář).

j Canisterapie pro pacienty (certifikované canisterapeutické týmy docházely za pacienty
na lůžková oddělení a do dětského denního rehabilitačního stacionáře).

j Pomoc s doprovodným programem a účast na akci: Charitativní běh Krupkou aneb
 Pomáháme teplické nemocnici (výtěžek běhu byl použit na výzdobu chirurgického
 oddělení).
j Úprava a zvelebení zahrady v dětském denním rehabilitačním stacionáři.
j Vymalování a vybavení místností pro pravidelná setkávání dobrovolníků a zaměstnanců.
j Pravidelné výtvarné dílny pro personál a dobrovolníky (výroba dárků pro pacienty, 

výzdoba oddělení nemocnice).
j Jóga a relaxační cvičení s pacienty, zaměstnanci a dobrovolníky.
j Mikulášská besídka pro pacienty a zaměstnance.
j Vánoční koncerty pro pacienty.

15 Jana oBerMannová, externí koordinátork a doBrovolníků v teplické neMocnici



DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V MUzEU A KNIHOVNě
MV-73745-4/OP-2013 

iveta strnádková, koordinátork a doBrovolnické služBy

Dobrovolníci se zapojují do aktivit kulturního charakteru a jsou nápomocní při péči 
o zachování kulturního dědictví na území Ústeckého kraje.

PARTNEřI PROjEKTU:
j Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.
j Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
j Collegium Bohemicum, o. p. s.
j Dobrovolnické centrum, o. s. 

V PRůBěHU ROKU 2014 SE PODAřILO ÚSPěŠNě zAPOjIT 11 NOV ýCH DOBROVOLNÍKů 
A V PROgRAMU AKTIVNě PůSOBILO CELKEM 31 DOBROVOLNÍKů A DOBROVOLNIC,
KTEřÍ SE PODÍLELI NA TěCHTO čINNOSTECH:
j Organizační příprava a realizace aktivit pořádaných pro širokou veřejnost, např.
 Porcelánové dny, Den pro dětskou knihu a další tematické dny, výstavy a přednášky.
j Digitalizace fotomateriálů ve spolupráci s kurátorem sbírek fotografií.
j Donášková služba knih ze SVK ÚL handicapovaným čtenářům a seniorům.
j  Realizace tematických kroužků, např. Čtenářského kroužku v dětském oddělení knihovny.
j Výroba rekvizit ve spolupráci s muzejním pedagogem.
j Podpora návštěvníků – orientace v muzeu a knihovně či výpůjční systém.
j Spolupráce s dobrovolníkem v rámci EVS.

Činnosti dobrovolníků se odvíjejí od jejich vlastních zájmů a mají prostor pro uplatnění 
vlastních nápadů a realizaci dalších aktivit.
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MANAŽERSKÁ AKREDITACE
DOBROVOLNICKÉ SLUŽBy IV.
MV-113110-3/OP-2014 

Dobrovolnické centrum koordinuje od r. 2008 spolupráci s partnerskými organizacemi  
v Ústeckém kraji, a to především v oblasti vysílání dobrovolníků. (DC jako vysílající 
organizace do přijímajících organizací dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě  
a o změně některých zákonů).

S partnerskými organizacemi je uzavírána Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací  
v oblasti dobrovolnické služby a společně s ní se podepisuje dokument Pověření koordi-
nátora dobrovolníků. 

Pověřený koordinátor pravidelně komunikuje s koordinátorem DC a je kontaktní osobou 
pro dobrovolníky, kteří do organizace dochází. 
V tomto programu jsou všichni dobrovolníci proškoleni a pojištěni.

V roce 2014 proběhlo 11 skupinových školení nových dobrovolníků a 4 individuální 
proškolení a koordinátoři absolvovali 2 supervizní setkání.

Bc. Jiřina Gasserová, koordinátork a Mads iv.18

POVÍDÁNÍ

PROCHÁzKA

NAS
LO

UC
HÁ

NÍ

PřIjÍMAjÍCÍ ORgANIzACE V ROCE 2014:
j Domov pro seniory Dobětice, p.o. 
j Domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o. (Ústí nad Labem) 
j Diakonie Českobratrské církve evangelické, Litoměřice
j Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
j Dobrovolnické centrum, o.s. 
j Fokus Labe, Ústí nad Labem 
j Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 
j Rodinné centrum Slunečník, o.s. 
j Dětský domov a Školní jídelna na Střekově, p.o.
j Domov pro seniory Velké Březno, p.o.
j YMCA v Ústí nad Labem, o.s.
j  Domov pro seniory Podbořany, p.o.
j Oblastní charita Ústí nad Labem
 (Centrum pro rodinu Ovečka, NZDM Tykadlo, Azylový dům Samaritán, 
 Komunitní centrum Světluška, Dům pokojného stáří svaté Ludmily)
j Občanské sdružení Jurta, o.p.s. 
j Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.
j Oblastní charita Česká Kamenice
j Agentura Pondělí, o.s., Rumburk
j Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.
j Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov, p.o.

 

PřEDčÍTÁNÍ

HRy



MATTONI 1/2 MARATON ÚSTÍ NAD LABEM

iveta strnádková, koordinátork a doBrovolníků20

Čtvrtý ročník mezinárodního běžeckého závodu, se uskutečnil dne 14. září 2014. 
Přes 550 dobrovolníků se podílelo na přípravě a hladkém průběhu závodu a společně 
vytvářeli atmosféru pro běžecké závodníky. Dobrovolnické centrum zajistilo 120 dob-
rovolníků z řad stálic i nováčků, kteří pomáhali na občerstvovacích a osvěžovačích 
stanicích, v zázemí závodu a jako vlajkonoši.

Závodu se zúčastnilo celkem 3500 běžců a opět odstartoval závod handbike. Vítě-
zem hlavního závodu se stal Takele Adugna z Etiopie s časem 01:00:45, vítězkou pak 
Jepkoech Correti z Keni s časem 1:09:35. 1800 malých i velkých běžců se zapojilo do ro-
dinného běhu a již tradičně se štafetového běhu účastnili reprezentanti dobrovolníků, 
kteří se umístili na skvělém 11. místě ze 47 štafet s časem 1:47.

Všem dobrovolníkům děkujeme a štafetářům gratulujeme.
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SOCIÁLNě AKTIVIzAčNÍ SLUŽBA
PRO RODINy S DěTMI 

MGr. Michael a svoJanovsk á, vedoucí středisk a sas pro rodiny s dětMi

Posláním SAS je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování 
rodin, a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 
7 do 15 let v Ústí nad Labem a blízkém okolí. Využíváme individuální nebo skupinovou 
práci s dětmi a terénní práci s celou rodinou. Naši SAS tvoří 3 části: Program Pět P, Pro-
gram KOMPAS® a Terénní sociální práce, kde zapojujeme proškolené dobrovolníky, kteří 
zde mají roli mentorů. 

SAS PRO RODINy S DěTMI V ROCE 2014:
j Systematicky jsme pracovali se 79 rodinami, z toho se 68, které se nacházely v náročné 
 životní situaci a s 11 dětmi v doplňkové aktivitě 
 (mezinárodním lezeckém táboře). 
j Nabídli jsme aktivity na téma Rok lesního dobrodružství a od září pak Tajemný rok 
 budoucnosti.
j Uspořádali jsme 6 společných akcí pro děti a dobrovolníky, které byly příležitostí
 pro navazování dalších vztahů, rozvoj spolupráce i komunikace: 
 Beseda s kurátorem
 Noc s Andersenem v DDM 
 Nabíjecí víkendovka v Tisé
 Slavnostní otvírání klubovny DC po prázdninách a zahájení Tajemného roku budoucnosti
 Exkurze do pekárny Tesco
 Vánoční besídka v DC
j V rámci 2 výcviků jsme proškolili 19 nových dobrovolníků. 
j Pro děti jsme uspořádali „dětskou supervizi“ – zajímali jsme se, jak se mají se svými
 dobrovolníky, co se jim líbí a co ne.
j Před létem jsme svolali rozlučkové posezení s dobrovolníky. 
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PARTNERSTVÍ

POROzUMěNÍ

PřÍNOSEM SAS PRO RODINy S DěTMI ByLO zEjMÉNA:
j zlepšení sociálních dovedností dětí (získaly např. lepší schopnost navazovat
 kamarádské vztahy, lépe vycházejí s rodiči i ostatními dospělými, ale i vrstevníky,  
 zlepšilo se jejich chování i komunikace atd.),
j zlepšení školního prospěchu, 
j rozšířilo se jejich povědomí o možnostech trávení volného času v blízkém okolí,
j proběhla konkrétní pomoc rodinám ve složité situaci (hledání bydlení, zaměstnání,
 řešení dluhové problematiky...) a mnohé další.

DOBROVOLNICTVÍ

RESPEKTOVÁNÍ



PROgRAM PěT P

MGr. Michael a svoJanovsk á, sociální pracovnice a koordinátork a proGraMu pět p

Program Pět P realizuje DC již 16. rokem. 1 šikovný dospělý dobrovolník se věnuje 1 dítěti 
ve věku od 7 do 15 let, které je oproti vrstevníkům nějak znevýhodněno. Dvojice se spolu 
schází 1 odpoledne v týdnu po dobu nejméně 1 roku, v mnoha případech však i několik 
let. V rámci schůzek dělají to, na čem se společně domluví a co dětem prospívá. Oběma 
stranám pak program pomáhá v osobním rozvoji. Tento program je akreditován MV ČR 
dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon 
o dobrovolnické službě). Jsme členem Asociace Pět P v ČR.

ROK 2014 V PěT P:
j Naše středisko programu Pět P prošlo metodickým auditem s hodnocením „výborně“
 ve všech oblastech. Dle auditorky „je Program Pět P v Ústí nad Labem provozován 
 ověřenými postupy a způsoby, vykazuje vysokou úroveň profesionality a standardní 
 kvalitu vedení dokumentace.“  
j Věnovali jsme se 19 dlouhodobě fungujícím dvojicím.
j Proběhly 4 supervize s dobrovolníky.
j Realizovali jsme také doplňkovou aktivitu ve spolupráci s Hestia, národním dobrovolnickým  
 centrem – Program 3G (3 generace). Dobrovolníci v programu byli starší 50 let a věnovali  
 se našim dětem. 

CO SE DěTI NAUčILy OD SVÉHO DOBROVOLNÍK A V PěT P? (CITACE z DOTAzNÍKů):
„Kamarádit se, plavat, být trpělivý, číst, jak reagovat na nadávání, poznávat přírodu, 
spoustu nového, skákat šipku do bazénu, jezdit na kolečkových bruslích, běhat, zacházet 
s PC, neodmlouvat a nemluvit moc sprostě, angličtinu, linoryt, být hodnej, že život nejsou 
jen starosti, ale i zábava, pomáhat ostatním, když jsou v nouzi, být fér a nelhat…“

28 MGr. Martina vlková, sociální pracovnice a koordinátork a proGraMu koMpas29

PROgRAM KOMPAS®

V Programu KOMPAS® se schází skupinka 6 dětí a 2 dospělí vyškolení dobrovolníci na 2 
hodiny 1x za týden po dobu až 5 měsíců. Děti se učí spolupráci, toleranci, rozvíjí komu-
nikaci a získávají nové přátele. Dobrovolníci mají možnost vést skupinu, vyzkoušet svůj  
potenciál a rozvíjet svou kreativitu. Volný čas tráví podle vlastních návrhů a zájmů. V mi-
nulém roce byly skupinky např. na koních, plavaly, hrály bowling, chodily na výlety, vyrá-
běly, luštily kvízy či se věnovaly vzdělávacím aktivitám.

Program je v DC realizován již 11. rokem a je akreditován MV ČR dle zákona č. 198/2002 
Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).

KOMPAS V ROCE 2014:
j 19 mladých lidí v roli dobrovolníků se věnovalo 36 dětem. Scházelo se 6 KOMPASáckých
 skupinek a celkem proběhlo 65 schůzek. Dobrovolníci se účastnili pravidelných 
 supervizí. Sešli jsme se celkem třikrát.

UK ÁzK A z DOTAzNÍKů:
Co jsi se nového naučil/naučila? (z pohledu dětí)
,,Samostatnosti, hrát si s jojem, lépe plavat, nové zkušenosti, být trpělivý, hrát nové hry…“

O co tě program KOMPAS® obohatil? (z pohledu dobrovolníků)
,,Moc se mi líbila spolupráce se skupinkou dětí, které jsem vůbec neznala. Trénovala jsem 
společně se svou kolegyní, jaké to je, mít různorodou skupinku, která nemá úplně stejné 
zájmy a názory a snažily jsme se s tím pracovat, jak nejlépe jsme uměly. Proto si troufám 
říct, že mě Kompas obohatil o zkušenosti s vedením skupiny a také příjemné zážitky, na 
které nezapomenu.“



TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

MGr. Martina vlková, sociální pracovnice a koordinátork a terénní sociální práce

Cílem programu je pomoci rodinám s dětmi v jejich přirozeném prostředí při řešení pro-
blémů, které nepříznivě ovlivňují jejich život. Naší snahou je buď rodině pomoci přímo 
nebo jí zprostředkovat jiného vhodného odborníka či službu.

ROK 2014 V TSP:
j Celkem jsme se věnovali 13 rodinám, během schůzek jsme pomáhali např. při řešení
 špatné ekonomické situace rodin, hledali vhodné zaměstnání, doprovázeli na úřady 
 či pomáhali se školní přípravou dětí.
j V programu působilo 8 proškolených dobrovolníků a dobrovolnic, kteří se podíleli
 zejména na pomoci se školní přípravou dětí. 
j Proběhla 4 supervizní setkání s dobrovolníky. 

UK ÁzK A z DOTAzNÍKů:
Co jsi se nového naučil/a? Pomohlo ti doučování s dobrovolníkem ve škole? (z pohledu dětí)
,,Matematiku, pomohlo mi to, zlepšení, pomohlo mi to hlavně s angličtinou, bavilo mě 
i povídání…“

O co tě program obohatil? (z pohledu dobrovolníka)
,,Zkušenosti v různých situacích, jak jednat s dítětem.“
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Hlavním cílem dobrovolníků, kteří vedou tento turistický oddíl, je především ukázat 
dětem krásy přírody a turistiky, neformálně je vzdělávat a nabídnout 1x měsíčně nevšední 
a smysluplný zážitek. 
 
V září začal turistický oddíl Puštíci již svoji 4. „turistickou sezónu.“ Celý rok se tak trochu 
nezáměrně nesl ve velmi dobrodružném a objevitelském stylu. V lednu se vydali na noční 
pochod do Řehlovic za ukrutné zimy (-14 stupňů). Při výstupu na Lovoš zase foukalo, ani 
to jim nevadilo. Zvládli si pod vedením Petra a Terezy ze sdružení Medic Děčín vzájemně 
poskytnout první pomoc. Dokázali postavit bunkry a rozdělat oheň a někteří dokonce i za 
pomocí křesadla. Školní rok završili nocí pod širákem na hradě Sukoslav. Přežili strašení 
a druhý den objevili nádherný zatopený lom. V září se vydali na Kalvárii a do hruškového 
sadu. Také začali trénovat pochod podle map. Poctivá příprava a studium mapových zna-
ček se hodila i při dalších dvou výletech − při každém tak trochu zabloudili. Díky tomu ale 
vždy objevili něco zajímavého. A vánoční besídka byla hodně netradiční, konala se u Žežic 
v trampské osadě Čtyřlístek...u ohně a s buřty. 
 
V rámci Puštíků se schází 15 dětí, 2 vedoucí a 1 praktikant. Jejich nový pokřik je:  
„Puštíci, do toho, naberme síly, ať zdárně dojdeme k našemu cíli! My jsme tady od toho, 
abychom šli do toho!“

doBrovolníci kl árk a a toMáš31

TURISTICKý ODDÍL PUŠTÍCI 
SPOLUPRÁCE DOBROVOLNICKÉHO CENTRA 
A DOMU DěTÍ A MLÁDEŽE



VÍKENDOVÉ POByTy PRO čESKÉ DěTI zASAŽENÉ  
POVODNÍ 2013

MGr. Martina vlková, koordinátork a proJektu

Za podpory organizace ARCHE NOVA — Initiative für Menschen in Not jsme uspořádali 
2 víkendové pobyty pro děti, které byly zasažené povodněmi v červnu 2013. Víkendy pro-
bíhaly v přírodě blízko lesů. Děti tak mohly posilovat pozitivní vztah k přírodě, také to 
byla výborná příležitost, jak navázat nová přátelství a sdílet své zkušenosti, které získaly  
při povodních. 
 
I. víkendová akce (11.–13. dubna 2014) se uskutečnila ve Sloupu v Čechách v rekreač-
ním středisku OS TOK Maxov, v celkovém počtu 23 dětí a 10 dospělých. Program byl  
zaměřen na globální problémy. Děti a dobrovolníci se rozdělili do čtyř skupin podle pří-
rodních živlů. V sobotu skupinky vyplňovaly kvíz na globální problémy a připravovaly si 
divadelní scénky, odpoledne šly na výlet přes Samuelovu vyhlídku k Lesnímu divadlu, kde 
si zahrály nazkoušené scénky. Večer si děti mohly prověřit svou nebojácnost při nočním 
hledání světlušek. Nedělní dopoledne se všichni zapotili při sportovních aktivitách. 

II. víkendová akce (6.–8. června 2014) se tentokráte konala v Národním parku České 
Švýcarsko Na Tokáni blízko Chřibské. Vyjelo 24 dětí a 9 dospělých do Lesní chaty Na 
Tokáni. Děti a dobrovolníci se rozdělili do čtyř skupin zaměřených na ochranu lesa. 
Páteční večer zpříjemnil svou prezentací fotek z přírody a zvířat prvotřídní fotograf 
Václav Sojka. Sobotní dopoledne skupinky vyráběly recyklačního maskota z tříděného od-
padu, vyplňovaly kvíz o ochraně lesa a zdokonalovaly své znalosti v oblasti prvnípomoci. 
Odpoledne proběhla komentovaná procházka na Vilemíninu stěnu a do Jetřichovic s les-
ním strážcem, panem Janem Lobotkou. Nedělní dopoledne bylo zakončeno sportovními 
a týmovými aktivitami.
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MGr. Martina vlková, vedoucí České skupinky34

NěMECKO-čESKý VzDěLÁVACÍ A zÁŽITKOVý TýDEN 
DěTÍ A MLÁDEŽE 

Již potřetí jsme uspořádali ve spolupráci s německou organizací Deutscher Kinderschutz-
bund Radebeul e. V. (DKSB) Německo-český vzdělávací a zážitkový týden dětí a mládeže 
v Saském Švýcarsku v Kurort Rathen.

REALIzACE TÁBORA (18.-23. SRPNA 2014)
Za českou stranu se zúčastnilo 11 dětí, sociální pracovnice, dva dobrovolníci a za němec-
kou stranu 8 dětí, dva sociální pracovníci a dobrovolník. Doprava tam i zpět byla zajištěna 
vlakem. Program byl sestaven tak, aby se děti a mládež seznámily s problematikou drog 
neformálními vzdělávacími aktivitami, byl posílen jejich vztah k přírodě, podpořen roz-
voj komunikačních dovedností, poznávání dvou kultur a naučení se základních slovíček 
v cizím jazyce. Děti měly možnost se podílet na dokumentaci celého pobytu. Každý den  
fotily a psaly články, ze kterých pak vytvořily noviny. 

USKUTEčNěNÉ AKTIVIT y: 
j Seznamovací hry, jazyková animace, týmová aktivita, psaní Česko-německých novin
j Sezení, diskuze ve skupinkách nad tématy související s protidrogovou prevencí
j návštěva Drážďan, Hygienického muzea, setkání s protidrogovou preventistkou(streetworker)
j Experiment – jeden den bez mobilu, návštěva Bastei, pádlování na lodičkách
j Táborák s českými a německými písničkami, stezka odvahy, hraní rolí 

MGr. Martina vlková, koordinátork a proJektu34

VOLNý čAS A DOBROVOLNICTVÍ 
DěTÍ A MLÁDEŽE 2014

iveta strnádková, koordinátork a doBrovolníků35

Projekt se zaměřením na popularizaci dobrovolnictví a širokou propagaci účelného trá-
vení volného času formou aktivního zapojení neorganizovaných dětí a mladých lidí v roli 
dobrovolníků do reprezentativních akcí v Ústeckém kraji.

V ROCE 2014 SE PODAřILO ÚSPěŠNě zAPOjIT 185 DOBROVOLNÍKů A DOBROVOLNIC:
j Fotbal bez rozdílu 14. 6. 2014 – Fotbalový turnaj zaměřený na týmovou spolupráci
 bez rozdílu věku a pohlaví. 14 reprezentantů kopalo za Dobrovolnické centrum 
 a vybojovalo 5. místo. Tým se skládal z mužů, žen, dětí, mladistvých i dospělých. 
 Do turnaje, který se uskutečnil na Stadionu mládeže DDM, se zapojilo se svými 
 týmy celkem 7 organizací.
j Family fest 27. 6. 2014 – Akce happeningového charakteru pro celé rodiny v prosto-
 rách Aktivního parku Městské sady. Při prezentaci Dobrovolnického centra pomáhalo
 7 dobrovolníků. Věnovali se návštěvníkům akce, roznášeli letáky a pomáhali dětem
 při vyplňování zábavného kvízu a plnění úkolů. 
j Běh přes Koštovské srázy 24. 8. 2014 – Malý a jedinečný závod běžců, kterého
 se zúčastnilo 26 závodníků a pomáhalo zde 6 dobrovolníků na občerstvovací stanici 
 a při časomíře.
j Rychtářská 12° 6. 9. 2014 – 12 km dlouhý běh v okolí Cyklokempu loděnice
 v Sebuzíně, kde bylo zapotřebí pomoci 118 běžcům na občerstvovacích a osvěžova- 
 cích stanicích, v zázemí závodu, při předávání medailí a odebírání čipů. 
 Celkem se zapojilo 11 dobrovolníků.
j Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 14. 9. 2014 
j Potravinová banka 22. 11. 2014 – Celostátní akce s cílem shromáždit darované
 potraviny, které slouží k pomoci potřebným lidem. V OC Všebořice se zapojilo 7 našich
 dobrovolníků.
j 1. Ústecký Vitasport maraton a půlmaraton 30. 11. 2014 – Celkem 20 dobrovolníků
 zapojených do organizace běžeckého závodu – osvěžovací stanice, zázemí závodu,  
 časomíra.

Dobrovolníci byli nepostradatelnou součástí organizačních týmu
sportovních akcí, kde věnovali svůj volný čas, energii a dovednosti
ve prospěch druhých.
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MEzINÁRODNÍ
A PřÍHRANIčNÍ

SPOLUPRÁCE



EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA 

MGr. Martina vlková, koordinátork a eds

Evropská dobrovolná služba je součástí nového vzdělávacího programu Evropské Unie 
Erasmus + (2014−2020) zaměřeného na podporu neformálních vzdělávacích aktivit 
pro lidi ve věku 17−30 let. EDS umožňuje účastníkům zapojit se na 2 až 12 měsíců do 
dobrovolnických projektů v zemích EU a v partnerských zemích. Cílem EDS je rozvoj 
solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Pro zájemce více informací na www.dzs.cz 
a www.naerasmusplus.cz 

EDS V DOBROVOLNICKÉM CENTRU:
−V únoru 2014 jsme se rozloučili s dobrovolníkem Dominikem Fischerem z Německa.
Po dobu jednoho roku vedl dvě skupinky v rámci Programu KOMPAS®, pomáhal při spo-
lečných akcích, doučoval angličtinu a němčinu, spolupracoval při zahraničních projek-
tech. V březnu jsme pak na půl roku přivítali dobrovolnici Moniku Szepietowskou z Pol-
ska. Monika vedla skupinku v rámci Programu KOMPAS®, pomáhala při společných ak-
cích a vyučovala polštinu. 

Vyslali jsme dvě dobrovolnice Moniku Jakubčíkovou a Radku Kavalovou do Polska, kde 
pracovaly s místní komunitou např. žáků, studentů a seniorů a pořádají pro ně různé 
vzdělávací akce. V červnu pak ukončil svoji dobrovolnickou činnost David Šanda, který 
byl zapojen do aktivit nízkoprahového klubu pro děti v Rakousku. 

Reflexe dobrovolníka Davida: ,,Projekt, kterého jsem se zúčastnil, byl zaměřen na volno-
časové aktivity, což je dosti široké pojetí. V podstatě jsem mohl dělat, co jsem uznal za vhodné.
Hrál jsem stolní tenis, stolní fotbálek, fotbal, stolní hry, učil judo a také jsem pomáhal s ob-
čerstvením, které jsme prodávali našim návštěvníkům. Také jsem vyslechl a rád pomohl 
lidem, kteří měli nějaký osobní problém. V Jugendzentru jsem poznal mnoho lidí z různých 
zemí jako například z Čečenska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Maroka, Gruzie atd. Díky 
tomu jsem se seznamoval s odlišnou kulturou. Díky Jugendzentru jsem získal jiný pohled na 
život a na hodnoty. Mám o trochu jiné názory na věci, které jsem považoval za samozřejmé.“ 
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V roce 2014 přišla nabídka stát se partnery mezinárodního projektu s názvem Professional 
volunteering. Dlouho jsme čekali na výsledky a dočkali se podpory v rámci ERASMUS +, 
KA2. Přes počáteční komplikace se zajištěním bankovní garance a podepsání smluv jsme 
koncem roku 2014 zahájili aktivní přípravu na kurzy pro koordinátory dobrovolníků a pro 
dobrovolníky, které budou probíhat v letech 2015 a 2016. 

NAŠIMI PARTNERy jSOU:
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. z Passau, Německo, předkladatel projektu
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Rumunsko
Volunteering Matters / Volonteurope Secretariat, Londýn, United Kingdom 

MGr. lenk a Černá, koordinátork a proJektu professional volunteerinG 39

PROfESSIONAL VOLUNTEERINg
MEzINÁRODNÍ PROjEKT



PROjEKT VOLWEM

MGr. l e nk a Č e rn á , ko ordin át ork a p ro Je k t u40 petr kuklík, asistent Česko-něMecké spolupráce41

DOBROVOLNICTVÍ PřES HRANICE

Dobrovolnictví je v mnohých zemích uznávané nejen jako volnočasová aktivita, ale také 
jako způsob osvojování nových zručností a kompetencí, které uznávají i zaměstnavatelé.  
Projekt VOLWEM v čase od října 2012 do září 2014 realizovali partneři ze třech zemí.

PROjEKT CHCE PřISPěT K TOMU, ABy:
j Úřady práce věděly o dobrovolnických příležitostech jako o možnosti získávání zkuše-
 ností a uměly nezaměstnané lidi k takovéto činnosti motivovat;
j Dobrovolnická centra vzdělávala organizace přímo pracující s dobrovolníky v specifi-
 cích práce s nezaměstnanými dobrovolníky a organizace aktivně pracovali s nezaměstnaný 
 mi dobrovolníky;
j Instituce formálního vzdělávání věděly o možnostech a existujících systémech uznávání
 neformálního vzdělávání probíhajícího v rámci dobrovolnictví;
j zaměstnavatelé věděli o přínosech dobrovolnictví a informaci o dobrovolnické aktivitě
 uchazeče o zaměstnání považovali za důležitou. 

Od 1. 5. 2014 se v rámci Spolkové dobrovolnické služby začal připravovat projekt Dobro-
volnictví přes hranice. Hlavním partnerem Dobrovolnického centra je německá organizace  
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH se sídlem v Drážďanech.
Hlavní myšlenka projektu je vyslání českých dobrovolníků do Německa a německých 
dobrovolníků do České republiky. Tam pak po dobu jednoho roku (od 1. září do 31. srpna)  
vykonávají dobrovolnickou službu v obecně prospěšných organizacích, neziskových  
organizacích, školkách, nebo domovech pro hendikepované. Za svoji činnost dostávají 
kapesné, které jim bez problémů vystačí na živobytí. V prvním ročníku se nám podařilo  
vyslat 5 českých dobrovolníků ve věku od 18 do 42 let a 8 německých dobrovolníků ve 
věku 18–24 let.

V průběhu dobrovolnického roku se s dvou až tří měsíčním rozestupem uskutečňuje 5 spo-
lečných česko-německých seminářů, na kterých se formou neformálního vzdělávání sbli-
žuje a prohlubuje spolupráce mezi českou a německou skupinou dobrovolníků, probíhá  
interkulturní výměna zkušeností, poznatků a názorů a samozřejmě vzájemné učení se  
jazyka poslechem rodilých mluvčích.



PODěKOVÁNÍ
A HOSPODAřENÍ 



SPONzOřI, PARTNEřI A PODPOROVATELÉ  
DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O. S.
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Agentura Pondělí, Rumburk
BVM Audit, s. r. o. & Consult 
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Dům zahraniční spolupráce
Česko německý fond budoucnosti
Český rozhlas Sever
ČEZ Distribuce, a. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Deníky Bohemia
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband 
Sachsen e.V.
Dětský domov na Střekově a Severní Terasa
Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích
DOBROVOLNÍCI
Domov pro Seniory, p. o.
Domov pro seniory Dobětice, p. o. 
Domov pro seniory Podbořany, p. o.
Domov pro seniory Velké Březno, p. o.
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením  
Ústí nad Labem, p. o.
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.
Euroregion Elbe-Labe
EVROPSKÁ UNIE
Evropské dobrovolnické centrum CEV
Externí spolupracovníci
Fokus Labe – Sdružení pro péči o duševně  
nemocné
HESTIA, o. s. – Národní dobrovolnické centrum
Hearth.net
Individuální dárci
INEX – SDA
Informační kancelář OSN, Praha
JURTA Nebočady
KNAUF INSULATION, s. r. o.
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.
Komitet ochrony praw dziecka

Krajská zdravotní, a.s. s 5 odštěpnými závody
Lesy ČR, s. p.
Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
Městské obvody Ústí nad Labem 
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Muzeum města Ústí nad Labem
Nadační fond ALBERT
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí – OSP, OSPOD
PANEL humanitárních organizací města Ústí 
nad Labem
PARITÄTISCHE freiwilligendienste Sachsen 
gGmbH
PROTEBE live, o. s.
Rodinné centrum Slunečník, o. s.
RWE GasNet
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Sitel, spol. s r. o.
SPIRÁLA, o. s.
Statutární město Ústí nad Labem
Střední školy v Ústeckém kraji
TBG Plzeň Transbeton, s. r. o.
Tempo team prague, s. r. o.
TESCO STORES ČR a.s.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
Úřad práce ČR – Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Všeobecná zdravotní pojišťovna
YMCA v Ústí nad Labem
Zdravé město Ústí nad Labem

z CELÉHO SRDCE VÁM DěKUjEME
za obětavou spolupráci v roce 2014;
za pomoc, podporu a zájem, kterého se nám od Vás dostalo.
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zDROjE PřÍjMů ÚčEL čÁSTK A

Ústecký kraj Sociálně aktivizační služby v Ústeckém kraji 30 000,00

MPSV ČR Sociálně aktivizační služby v Ústeckém kraji 818 000,00

Statutární město Ústí nad Labem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 320 000,00

Statutární město Ústí nad Labem Kurz Silní rodiče – silné děti ® 65 000,00

Ústecký kraj Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže 2014 40 000,00

Ústecký kraj Dobrovolník – potřebná pomoc s lidským rozměrem 50 000,00

RWE GasNet Pořízení dvou notebooku a reklamního stánku 22 969,00

Všeobecná zdravotní pojišťovna Pořízení vestiček a knihobudky 55 000,00

Lesy ČR, s. p. Ochrana dětí a podpora nevšedních zážitků v lese 105 000,00

KNAUF INSULATION, s. r. o. Křesadlo 2014 – slavnostní ocenění dobrovolníků  80 000,00

KNAUF INSULATION, s. r. o. Kurz Silní rodiče - silné děti ® 50 000,00

TBG Plzeň Transbeton, s. r. o. Křesadlo 2014 – slavnostní ocenění dobrovolníků  10 000,00

ARCHE NOVA Víkendové pobyty pro české děti zasažené povodní 2013  

   158 281,00

Leonardo da Vinci Volunteering Way 207 730,53

Mládež v akci EVS Dominik Fischer 45 892,16

Mládež v akci EVS Monika Szepietowska 96 814,71

MV ČR Kompasáci v roce 2014 35 000,00

MV ČR Pět P v Ústí nad Labem v roce 2014 57 000,00

MV ČR Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně 2014 52 754,00

MV ČR Manažerská akreditace dobrovolnické služby IV. 2014 

   133 000,00

MV ČR V Ústí nad Labem řešíme společně II. 75 540,00

Statutární město Ústí nad Labem V Ústí nad Labem řešíme společně II. 21 517,00

Statutární město Ústí nad Labem Dobrovolníci v muzeu 30 000,00

Krajská zdravotní, a. s. Dobrovolnický program v KZ, a. s. 30 000,00

MZ ČR Dobrovolnická centra v nemocnicích Chomutov a Teplice

   80 000,00

Hestia, o. s. 3G – seniorský dobrovolnický program 9 350,00

Purkyňova nadace Nadační příspěvek 10 904,58

EEL Dobrovolnictví přes hranice 183 163,41

Česko-německý fond budoucnosti Německo-český vzdělávací a zážitkový týden dětí a mládeže 

   90 000,00

Nadace ČEZ SAS – Náboj pro všechny 46 900,00

Západočeská univerzita v Plzni Tandem 16 050,00

Tesco Stores ČR, a. s. Účelový dar 4 000,00

Tesco Stores ČR, a. s. Účelový dar 4 000,00

Úřad práce ČR Příspěvek na pracovní místa 709 033,97

HOSPODAřENÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O. S.
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tržby z prodeje služeb  353 686,87

přijaté bankovní úroky  190,99

ostatní provozní výnosy  1 234,08

přijaté členské příspěvky  800,00

přijaté příspěvky na školení a akce   5 625,00

 

Celkem                    4 100 437,30

HOSPODAřENÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.
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POLOŽK A čÁSTK A Kč
Materiálové náklady 

(spotřební materiál, kancelářské potřeby, 

potraviny, literatura, PHM) 300 187,02

Spotřeba energie 79 611,00

Opravy a udržování 6 857,71

Cestovné 18 894,38

Účetnictví 93 970,00

Nájemné 182 477,00

Telefonní poplatky, internet, poštovné 78 761,00

Fotopráce, grafika, správa PC a www 87 725,35

Ostatní služby IČO - supervize 53 250,00

Školeni a kurzy 4 490,00

Ubytování a strava, vstupné na akce 216 084,84

Doprava 26 397,06

Ostatní služby 310 428,49

Mzdové náklady včetně DPP

(odborné služby, externí pracovníci) 1 847 144,00

Zákonné sociální pojištění 511 837,50

Pojištění - majetek 19 214,00

Pojištění - 

zákonné pojištění zaměstnanců 8 140,00

Pojištění dobrovolníků 56 942,00

Daně a poplatky 2 410,00

Úroky 6 524,61

Bankovní poplatky  6 820,00

Odpisy 60 805,00

Ostatní provozní náklady 14 939,65

Kurzové rozdíly 2 342,15

 

Celkem 3 996 252,76

NÁKLADy A ROzDěLENÍ VýNOSů

čÁSTK A zDROj
Celkem ze státní zprávy 2 081 377,97

Celkem z prostředků EU 533 600,81 

Celkem z nadací a nadačních fondů  315 435,58

Celkem ze soukromých zdrojů 251 969,00

Celkem ze samosprávy 556 517,00

Celkem vlastní a ostatní příjmy 361 536,94

 

Celkov ý součet  4 100 437,30
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ROzVAHA

AKTIVA  2014    2013
Samostatné movité věci                                             273 278,00 273 278,00

Oprávky k sam. mov. věcem                                    -212 476,00 -151 671,00

Pokladna                                                                           10 453,72 17 192,49

Bankovní účty                                                               198 123,67 141 043,76

Odběratelé                                                                        85 000,00 60 800,00

Poskytnuté provozní zálohy                                        71 724,00 71 724,00

Ostatní pohledávky                                                                   0,00 0,00

Náklady příštích období                                                 2 369,00 2 079,00

Dohadné účty aktivní                                                   393 147,49 501 573,02

Celkem                                                                 821 619,88 916 019,27

PASIVA   2014  2013
Nerozdělený zisk                                                            31 653,70   -1 309,11

Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)                104 184,54 32 962,81

Úvěr ŠkoFIN                                                                   37 398,22 78 027,61

Dodavatelé                                                                         7 855,00 7 739,00

Přijaté zálohy                                                                             0,00 0,00

Krátkodobé finanční výpomoci                                 250 000,00 335 000,00

Ostatní závazky                                                            147 028,00 111 353,00

Zaměstnanci                                                                              0,00 25 263,00

Zúčtování s institucemi soc. a zdr. zabezpečení   70 819,00 53 657,00

Ostatní přímé daně                                                        14 010,00 11 169,00

Výnosy příštích období                                                 86 947,42 189 232,96

Dohadné účty pasivní                                                    71 724,00 72 924,00

Celkem                                                             821 619,88  916 019,27
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PřÍjMy PODLE zDROjů PROSTřEDKů 
A VýROK AUDITORA

státní správa 51%

vlastní zdroje a prostředky 9%

prostředky EU 13%

soukromé zdroje 6%

samospráva 13%

nadace a nadační fondy 8%



IDENTIfIKAčNÍ ÚDAjE  
DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O. S.

  VALNÁ HROMADA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O. S.:
Mgr. Lenka Černá, Bc. Kamila Staňková, Mgr. Lukáš Vavřina, Ing. Pavel Švihlík, Ing. Jan 
Rýznar, Bc. Gabriela Betková, Mgr. Lucie Jandová, Mgr. Jan Pácha, Bc. Jiřina Gasserová, 
Denisa Kudelová, Bc. Jana Bohuňková, Hana Houšková

  SLOŽENÍ RADy SDRUŽENÍ:
Mgr. Lenka Černá – předsedkyně, Bc. Kamila Staňková – místopředsedkyně,  
Mgr. Lukáš Vavřina – člen

  SLOŽENÍ REVIzNÍ KOMISE:
Ing. Pavel Švihlík – člen a předseda, Bc. Gabriela Betková – členka, Ing. Jan Rýznar – člen

  PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ V ROCE 2014:
Mgr. Lenka Černá, Mgr. Michaela Svojanovská, Bc. Jiřina Gasserová,Mgr. Martina  
Lohniská (dříve Vlková), Iveta Strnádková, Ing. Petr Marek, Erik Pospíšil, Zuzana Unčovská,
Dis., Bc. Jan Marvan, Petr Kuklík, Jana Obermannová, Dominik Fischer, Monika  
Szepietowska, Greta Ballendat

  EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2014:
Mgr. Stanislav Karas, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Monika Moravcová, 
Ing. Lenka Venclová, Mgr. Josef Kočí, Ing. Mgr. Jana Ježková

PRÁVNÍ SLUŽBy:  INg. PETR ROUBÍčEK
AUDITOR:   BVM AUDIT & CONSULT
ÚčETNÍ:   jIřINA MAŠKOVÁ
SUPERVIzE řÍzENÍ:  PHDR. jARMILA čIERNÁ
WEBMASTER:   MgR. LUK ÁŠ SVOjANOVSKý
gRAfICKÉ SLUŽBy:  PROTEBE LIVE

  čLENST VÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.:
KOALICE dobrovolnických center ČR – ASOCIACE Pět P v ČR – Asociace nestátních 
neziskových organizací Ústeckého kraje – RADA dobrovolnických center regionu Seve-
rozápad – PANEL humanitárních organizací Ústeckého kraje – Koordinační skupina za 
oblast sociální pomoci a péče o děti, mládež a rodinu – Koordinační skupina prorodinné  
politiky.

DOBROVOLNICKÉ CENRUM jE AKREDITOVANýM PRACOVIŠTěM DOBROVOLNICKÉ SLUŽBy.
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