KOMUNIKACE
ZÁŽITKY
PŘÁTELSTVÍ

SPOLUPRÁCE
PODPORA
HRY

VÝROČNÍ ZPRÁVA
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM 2015

PÉČE

OBSAHvýroční
VÝROČNÍzprávy
ZPRÁVY
obsah
dobrovolnické
centrum,
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM,z.s.
O.S.
rok
ROK 2015
2014

NAŠE CENTRUM

Úvodní slovo
Křesadlo 2015
RADA dobrovolnických center Severozápad
Kurz Silní rodiče – Silné děti®

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ

Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s.
Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně
Manažerská akreditace dobrovolnické služby IV.
Dobrovolníci a Ústecký 1/2Maraton

DOBROVOLNÍCI, DĚTI A MLÁDEŽ

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Program Pět P
Program KOMPAS®
Terénní sociální práce
3G
Turistická skupina Puštíci
Ve dvou se to lépe táhne v Ústí nad Labem
Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže

MEZINÁRODNÍ A PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Evropská dobrovolná služba
Projekt Professional volunteering
Projekt Dobrovolnictví přes hranice

PODĚKOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ

Poděkování podporovatelům
Hospodaření DC v roce 2015
Výrok auditora a rozložení finančních prostředků
Identifikace a kontaktní údaje
Statistika

8
10
12
15
18
21
22
24
28
30
31
32
33
34
36
37

40
41
42

46
47
49
51
53

NAŠE CENTRUM

Úvodní slovo
POSLÁNÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, z. s.
Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům
a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života.

Na následujících stránkách se i tentokrát dozvíte, k jakým aktivitám a projektům jsme se
v roce 2015 připojili, kdo nám pomáhal a komu jsme mohli pomoci my. Rok 2015 byl
šestnáctým rokem působení naší organizace a to nejen v Ústí nad Labem, ale také v rámci
Ústeckého kraje či v mezinárodních projektech.
Na začátku je dobré zmínit, že jednou z významných formálních změn uplynulého roku, byla
přeměněna Dobrovolnického centra z občanského sdružení na zapsaný spolek – tedy aktuálně Dobrovolnické centrum, z. s.
V roce 2015 jsme se věnovali 86 novým dobrovolníkům, kteří se u nás registrovali.
Od roku 1999 do roku 2015 se u nás celkem zaregistrovalo již 1486 aktivních dobrovolníků.
Dobrovolníků se velmi ceníme a za jejich čas, chuť i často krásnou energii děkujeme.

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

Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci.
KŘESADLO 2015
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Bc. Jiřina Gasserová, koordinátorka Křesadla 2015

Jedenkrát ročně je toto ocenění udělováno dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas
dobrovolnickým činnostem a podílí se na různých akcích v Ústeckém kraji. Smyslem
je ocenit dobrovolníky a šířit myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti.
V rámci 14. ročníku bylo předáno šest Křesadel. Slavnostní večer se konal 24. března
2016 v Muzeu města Ústí nad Labem v prostorách Císařského sálu. Večerem provázel
Ondra Vodný – moderátor rádia Evropa 2. Kulturní program obohatil Electro swin
v podání dvou hudebníků Josef Pekár - DJ FeFe Baker a saxofonista RICH.FD. Během
hudebních vystoupení proběhla také exhibice v moderním yoyování, kterou předvedli
chlapci z ústeckého Lardona.
Regionální hodnotící komise Křesadla 2015 vybrala z celkem 11 došlých
nominací 6 oceněných:
Ing. Štěpánka Zimová – nominována z organizace Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov, p. o.
Vladimír Růžička – nominován z organizace Dobrovolnické centrum, z. s.
Alena Fritschová – nominována z organizace Pomoc bližnímu Louny
Martin Karpíšek – nominován z organizace – Občanské sdružení Nová Ves, z. s.
Sandra Tomášková a Rudolf Pokorný – nominováni paní Klárou Tyrbachovou
a z Mobilního hospice při Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Šárka Hauptvogelová a Magdalena Slavíková – nominovány z organizace Hospic
sv. Štěpána, Litoměřice

Záštitu nad slavnostním ceremoniálem KŘESADLO 2015 převzali paní Taťána Fischerová
a Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze.
Role předávajících se zhostili:
Taťána Fischerová – kandidátka na prezidentku a členka mnoha neziskových organizací
Ing. Jan Brázda – ředitela společnosti Knauf Insulation, s. r. o.
doc. RNDR. Martin Balej, Ph.D. – rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
PhDr. Jiří Tošner – spoluzakladatel HESTIA, člen výboru Asociace mentoringových
programů a Rady vlády pro neziskové organizace
Ing. Jiří Soukup – nejstarší český maratonec všech dob
Lenka Brandtnerová – starosta obce Ohníč
Generálním partnerem byla již po osmé společnost KNAUF INSULATION s. r. o.,
která dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a Teplicku. Činnosti dobrovolníků se odvíjejí od jejich vlastních zájmů a mají prostor pro uplatnění vlastních nápadů
a realizaci dalších aktivit.

RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU
SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD
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Mgr. Lenka Černá, Předsedkyně RADY DC SZ do 3.12.2015

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 2015:
Dobrovolnické centrum, z. 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, z. 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 2015 a hlavní témata:
> 28. 1. v Ústí nad Labem – Sběr dat o dobrovolnictví v Ústeckém kraji, přednáška
o programu ERASMUS+, nabídka Kurzů pro koordinátory dobrovolníků MD1
v Ústeckém kraji.
> 12. 2. v Městském ústavu sociálních služeb v Jirkově – Přednáška Konta bariéry
a Nadace charty 77 – projekty SENSEN a Národní kronika, téma Strukturovaný
dialog a Operační programy 2014 – 2020.
> 7. 4. v Diakonii ČCE v Mostě – Téma dobrovolnictví v sociálních a zdravotních
službách, facebook DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY, Mezinárodní cena vévody
z Edinburgu a Štandardy kvality managementu dobrovolníkov a dobrovolníčok
a odporůčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovolníctva na Slovensku.
> 26. 5. v Ústí nad Labem – Projekt Professional volunteering, Informační schůzka
pro koordinátory dobrovolníků RADY DC SZ. Statistika dobrovolnických center.
> 24. 9. v Mostě – Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s., příprava předání
štafety předsednictví RADY DC SZ do Dobrovolnického centra RADKA v Kadani.
> 3. 12. 2015 – Slavnostní předání štafety předsednictví RADY dobrovolnických center
Ústeckého a Karlovarského kraje do Dobrovolnického centra RADKA na radnici
města Kadaň.

Kurzy pro rodiče
Silní rodiče — Silné děti®
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„PROTOŽE JAK SILNÝ, STATEČNÝ A VSTŘÍCNÝ
JE RODIČ, TAK SILNÉ JE JEHO DÍTĚ“

BC. JIŘINA GASSEROVÁ, KOORDINÁTORKA KURZŮ PRO ČR

Vzdělávací a zážitkový kurz pro rodiče, který jsme v roce 2008 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. Kurzy vedou vyškolení a zkušení lektoři, setkání probíhají interaktivní formou
a v uzavřené skupině.
Témata jednotlivých 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 zpětné vazby.
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):
Mgr. Martina Lohniská, Ing. Lenka Venclová, Mgr. Petra Janatová, Mgr. Veronika
Dembická, Mgr. Stanislav Karas;
Licenční smlouva s vlastníkem Kurzu Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
www.dksb.de je Dobrovolnickému centru pro Českou republiku udělena do roku 2022.
Kurz Silní rodiče – Silné děti® byl také jedním z témat na 23. Mezinárodní výroční konferenci, která se konala 5. listopadu 2015 v České republice. Účastníci konference se zaměřili na téma: „Jak pracujeme s rodinami ve Svobodném státu Sasko, Ústeckém kraji
a v Jelení hoře v Polsku.“

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S.
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Mgr. Lenka Černá, Metodik Dobrovolnického programu Krajské zdravotní, a.s.

Dobrovolníci v nemocnicích přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů,
především na lůžkových odděleních. Podporují aktivizaci pacientů, umožňují kontakt s okolím a pomáhají překonat náročné chvíle trávené v nemocnici. Dobrovolníci
se mohou věnovat jak individuálně jednomu pacientovi, tak pracovat s celou skupinou
dětských i dospělých pacientů, například pořádáním drobných kulturních, výtvarných
a zájmových činností.
V Dobrovolnickém programu Krajské zdravotní, a.s. je zapojeno všech 5 odštěpných
závodů, tedy Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice v Teplicích, Mostě,
Děčíně a v Chomutově. Novinkou v roce 2015 je zapojení 5 dobrovolníků na Onkologii
V Podhájí pod vedením koordinátorky Bc. Kláry Tyrbachové.
V roce 2015 proběhlo 1723 zaznamenaných návštěv dobrovolníků, při kterých dobrovolníci
věnovali pacientům 3242 hodin. Děkujeme všem aktivním dobrovolníkům. Poděkování
také patří zaměstnancům-inovátorům společnosti Knauf Insulation, kteří uvolnili částku
18.000 Kč na zařízení výtvarné dílny v OZ Teplice.
Garantka Dobrovolnického programu KZ, a.s.: Mgr. Markéta Svobovdová,
hlavní sestra MN
Koordinátorka dobrovolníků v OZ Most: Daniela Kováčová
Koordinátorka dobrovolníků v OZ Děčín: Libuše Čejková
Externí koordinátorka pro OZ Chomutov: Ing. Anna Makarová
Koordinátorka dobrovolníků v OZ Teplice: Jana Obermannová
Externí spolupracovnice a výtvarnice v OZ Teplice: Petronyla Suchomelová
Externí koordinátorka pro Masarykovu nemocnici: Mgr. Lenka Černá
Sociální poradce zapojující v MN dobrovolníky: Mgr. Josef Kočí

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V MUZEU A KNIHOVNĚ
MV-120204-3/OBP-2015
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Iveta Strnádková, koordinátorka dobrovolnické služby

Cílem projektu je za pomoci působení dobrovolníků v partnerských organizacích pomáhat
při pořádání kulturních akcí na území Ústeckého kraje a pečovat o zachování kulturního
dědictví.
Partneři Dobrovolnického centra, z. s.:
> Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.
> Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
> Collegium Bohemicum, o. p. s.

V průběhu roku 2015 se do projektu zapojilo 34 dobrovolníků,
kteří se podíleli na nových i dlouhodobých aktivitách:
> Organizační příprava a realizace aktivit pořádaných pro širokou veřejnost,
např. výstava Fenomén Merkur, Knihovazačské dílny, Den s Labskou královnou,
Plážová knihovna a další tematické dny, výstavy a přednášky.
> Zahájení akce Kniha do vlaku – péče o malou knihovnu umístěnou v hale železniční
stanice Ústí nad Labem – západ.
> Digitalizace fotomateriálů ve spolupráci s kurátorem sbírek fotografií.
(od roku 2011 dobrovolníky digitalizováno již 15 000 fotografií)
> Podpora čtenářů – donášková služba knih handicapovaným a seniorům, orientace
či seznámení s výpůjčním systémem.
> Výroba rekvizit ve spolupráci s muzejním pedagogem.
> Realizace tematických kroužků – Čtenářský kroužek v dětském oddělení knihovny
a Anglický klub.
> Spolupráce s dobrovolnicemi v rámci Evropské dobrovolné služby.
> Propagace muzea a knihovny.

Dobrovolníci mají také prostor pro uplatnění vlastních nápadů a realizaci dalších aktivit
dle svých zájmů.

MANAŽERSKÁ AKREDITACE
DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY iv.
MV-113110-3/OP-2014
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Bc. Jiřina Gasserová, Koordinátorka MADS IV.

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 koordinátora dobrovolníků.
Pověřený koordinátor pravidelně komunikuje s koordinátorem v DC a je kontaktní
osobou pro dobrovolníky, kteří do organizace dochází. V tomto programu jsou všichni
dobrovolníci proškoleni a pojištěni.
V roce 2015 proběhlo 11 skupinových/individuálních školení nových dobrovolníků
a koordinátoři absolvovali 2 supervizní/intervizní setkání.

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

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE v roce 2015:
> Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
> Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Ústí nad Labem
> Diakonie Českobratrské církve evangelické, Litoměřice
> Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
> Dobrovolnické centrum, z. s.
> Fokus Labe, Ústí nad Labem
> Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
> Rodinné centrum Slunečník, z. s.
> Dětský domov a Školní jídelna na Střekově, příspěvková organizace
> Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
> YMCA v Ústí nad Labem
> Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
> Oblastní charita Ústí nad Labem (Centrum pro rodinu Ovečka, NZDM Tykadlo, Azylový
dům Samaritán, Komunitní centrum Světluška, Dům pokojného stáří svaté Ludmily)
> Obecně prospěšná společnost Jurta, o. p. s.
> Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
> Oblastní charita Česká Kamenice
> Agentura Pondělí v Rumburku
> Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
> Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov, příspěvková organizace
> Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
> BATEAU, z. s. , Ústí nad Labem
> Camphill na soutoku, z. s. , České Kopisty

Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem
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Iveta Strnádková, koordinátorka dobrovolníků

Jubilejní pátý ročník mezinárodního běžeckého závodu se uskutečnil dne 12. 9. 2015.
600 dobrovolníků se podílelo na přípravě a hladkém průběhu celého závodu a společně
vytvářeli jedinečnou atmosféru pro běžce a diváky. Dobrovolnické centrum zajistilo 145
dobrovolníků z řad stálic i nováčků, kteří pomáhali na občerstvovacích a osvěžovacích
stanicích, na pozicích vlajkonošů a v zázemí závodu. Závodu se zúčastnilo celkem 3 600
běžců a jeho součástí bylo opět Mistrovství ČR handbike.
Vítězem hlavního závodu se stal Merhawi Kesete z Eritreje s časem 1:00:58, vítězkou pak
Peres Jepchichir z Keni s novým časovým rekordem závodu mezi ženami 1:12:11.
2 100 nadšených dětí se spolu se svými rodiči a kamarády zúčastnilo DM rodinného
běhu. Užili si skvělou atmosféru velkého závodu na krásné trase, která vedla centrem
města v délce 3 kilometrů.Dobrovolníci měli již tradičně reprezentanty ve štafetovém
běhu, kteří se umístili na 31. místě z 50 štafet s časem 1:57.

všem dobrovolníkům děkujemE
a štafetářům gratulujeme

DOBROVOLNÍCI, DĚTI A MLÁDEŽ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI
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Mgr. Martina LohniskÁ, Sociální pracovnice

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. SAS tvoří 3 části: Program Pět P, Program
KOMPAS® a Terénní sociální práce, kde zapojujeme proškolené dobrovolníky, kteří zde
mají roli mentorů.
SAS pro rodiny s dětmi v roce 2015:
> Systematicky jsme pracovali se 69 rodinami, které se nacházely v náročné
životní situaci.
> Nabídli jsme vzdělávací a zážitkové aktivity na téma Tajemný rok budoucnosti
(věnovali jsme se např. budoucímu povolání) a od září jsme se zaměřili na zdravý
životní styl v rámci Roku zdravého smíchu.
> Uspořádali jsme 6 společných akcí pro děti a dobrovolníky, které byly příležitostí
pro navazování dalších vztahů, rozvoj spolupráce i komunikace:
> Exkurze do Kone Industrial – koncern.s. r. o.
> Noc s Andersenem
> Víkendovka – Každý umí něco jiného
> Víkendové soustředění na Telnici
> Společný výlet do Zooparku Chomutov
> Vánoční besídka plná smíchu
> V rámci 2 skupinových výcviků a jednoho individuálního výcviku jsme proškolili
15 nových dobrovolníků.
> Uspořádali jsme teambuilding pro dobrovolníky – vzdělávání na téma hranice
ve vztahu s dítětem jako klientem

Přínosem SAS pro rodiny s dětmi bylo zejména:
> Zlepšení sociálních dovedností dětí (získaly např. lepší schopnost komunikovat
a spolupracovat s vrstevníky, zlepšilo se jejich chování atd.), u některých došlo
i k zlepšení školního prospěchu.
> Proběhla konkrétní pomoc rodinám ve složité situaci (hledání bydlení, zaměstnání,
řešení dluhové problematiky) a mnohé další.
Od 1. 1. – 31. 12. 2015 nám byl podpořen projekt ,,Spolu nám to půjde“ Nadačním
fondem Albert v rámci grantového projektu KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2015. Podařilo
se nám zapojit 4 nové skupinky Programu KOMPAS®, vytvořit 8 nových dvojic Pět P,
proškolit 15 nových dobrovolníků, zorganizovat 5 společných akcí, vymalovat klubovnu
do modra a pořídit výtvarné a sportovní pomůcky.
Víkendové soustředění na Telnici bylo organizováno ve spolupráci se Spirálou v rámci
projektu Prevence nás baví 2015.

PROGRAM PĚT P
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Bc. Daniela Vobůrková, sociální pracovnice a koordinátorka programu Pět P

> Program Pět P realizuje DC již 17. rokem.
> 1 dospělý kamarád dobrovolník se věnuje 1 malému kamarádovi, 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. Náplní schůzek
jsou prospěšné a pro obě strany zajímavé aktivity, které jim pomáhají v osobním rozvoji.
> Dvojice se věnuje společně naplánované činnosti (vycházky, výlety, hraní společenských her, návštěvy kulturních akcí, houbaření, malování nebo třeba sportování).
> 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 2015 v Pět P:
> Vyhledali jsme a následně proškolili tým nových šikovných dobrovolníků, kteří se
tak mohli zapojit do pomoci znevýhodněným dětem a rodinám.
> Věnovali jsme se 21 dvojicím.
> Proběhly 4 supervize s dobrovolníky.

Co se děti naučily od svého dobrovolníka v Pět P? (citace z dotazníků):
„Měl by být vysoký, hodný, už ani nevím, dobrý, musí znát cestu do středo země, ale jenom
malé jádro, aby uměl rozebrat Minecraft, starší holka, černovláska, aby uměla dělat účesy
a hlavně copánky, aby měla doma pejska a miminko, aby měla černé oči jako já, musí být
blonďatá…“

Program KOMPAS®

31

Mgr. Martina Lohniská, sociální pracovnice a koordinátorka Programu 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
komunikaci a získávají nové přátele. Dobrovolníci mají možnost vést skupinu, získat
nové zkušenosti a rozvíjet svou kreativitu. Volný čas tráví podle vlastních návrhů a zájmů.
V minulém roce skupinky například hrály vědomostní hry, snažily se jednu celou schůzku
komunikovat v angličtině, hrály si v parku, byly na Větruši, hledaly geocashku, šly na
bowling a na Erbenovu vyhlídku, hrály aktivity na uvědomění si hodnot, budoucího
povolání či si povídaly. Program je v DC realizován již 12. rokem a je akreditován MV ČR
dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.
Kompas v roce 2015:
> 16 mladých lidí v roli dobrovolníků se věnovalo 35 dětem.
> Scházelo se 6 KOMPASáckých skupinek a proběhlo 71 schůzek.
> Dobrovolníci se účastnili pravidelných supervizí. Sešli se třikrát.

Ukázka z dotazníků:
Co jsi se nového naučil/naučila? (z pohledu dětí)
,,Zapojit se mezi ostatní, lépe házet bowlingovou koulí, sebeovládání, lépe komunikovat,
lépe poznávat nové lidi, být samostatná.“
O co tě program KOMPAS® obohatil? (z pohledu dobrovolnice)
,,Vzhledem k tomu, že se jednalo o mou první větší zkušenost s prací s dětmi ze specifických podmínek, tak obecně tato zkušenost mne obohatila. Protrénovala jsem své „vůdcovské
– týmové“ koordinování. Potkala jsem řadu zajímavých lidí a město Ústí nad Labem již není
pro mne jen místem, kde studuji.“
V letech 2004 až 2015 jsme se v Programu KOMPAS® věnovali: 317 znevýhodněným
dětem prostřednictvím 122 dobrovolníků v 56 založených skupinkách. Dobrovolníci byli
proškoleni na 21 skupinových výcvicích a proběhlo 52 společných akcí.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
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pROGRAM 3G

Mgr. Martina Lohniská, sociální pracovnice a koordinátorka Terénní sociální práce

Cílem programu je pomoci rodinám s dětmi v jejich přirozeném prostředí při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují jejich život. Naší snahou je buď rodině pomoci přímo
nebo jí zprostředkovat jiného vhodného odborníka či službu.
Rok 2015 v TSP:
> Věnovali jsme se 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.
> V programu působilo 10 proškolených dobrovolníků a dobrovolnic, kteří se podíleli
zejména na pomoci se školní přípravou dětí.
> Proběhla 4 supervizní setkání s dobrovolníky.

Ukázka z dotazníků:
Co jsi se nového naučil/a? Pomohlo ti doučování s dobrovolníkem ve škole?
(z pohledu dětí)
,,Pomohlo mi, naučila jsem se prvky, oko, jazyk. Mám lepší známky.“
O co tě program obohatil? (z pohledu dobrovolnice)
,,Trpělivost. Spousty trpělivosti. Musela jsem se to naučit“

Program 3G (tři generace) začalo realizovat národní dobrovolnické centrum HESTIA
v Praze a v Ústí nad Labem je program 3G úspěšně realizován již od r. 2013.
Jedná se o dobrovolnický program, do kterého se mohou zapojit dobrovolníci ve věku
50+, kteří z jakéhokoli důvodu nemají vlastní vnoučata či se s nimi nemohou vídat a touží
po této možnosti a zároveň rodiny, které nemají vlastní prarodiče nebo se s nimi nevídají.
Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let.
Dobrovolníci se s rodinou setkávají 1-2x týdně, dle vzájemné dohody. Volnočasová aktivita je doplněna o možnost doučování, hlídání, doprovodu ze školy, na kroužky, pomoc
v domácnosti atd. Hlavní myšlenkou projektu je podpora solidarity a soudržnosti mezi
generacemi.
V roce 2015 se nám podařily zapojit 3 úžasné dvojice.

Turistický oddíl Puštíci
spolupráce Dobrovolnického centra
a Domu dětí a mládeže
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dobrovolníci Klárka a Tomáš

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 roce 2015 se scházelo 12 dětí a 2 dobrovolníci.
5. turistická sezóna byla zahájena nočním výletem do Krušných hor. Byl sníh, zima a foukalo a než všichni došli z Chlumce do hor ke kapličce panenky Marie, přepadla je i tma.
Zkouškou prošli úspěšně.
Na základě přání dětí uspořádali vlastní Noc s Andersenem. Ukázalo se, že všichni mají nějaký vztah ke knihám. Na výletech se pouze nebavili, ale v případě potřeby
přiložili ruku k dílu. Tak tomu bylo i v akci Ukliďme Česko, kdy oddíl uklidil okolí rybníka
na Střížovickém vrchu. Některé děti opravdu překvapily svým pracovním nasazením
a patří jim dík.
Když se pro veřejnost otevřelo jezero Milada, neváhali a hned druhý den ho šli obejít.
Některým to nedalo a vykoupali se. Voda byla ještě studená a kameny ostré. Poslední výlet
ve školním roce si děti vybraly samy. Však si také na něj během celého roku našetřily.
Vybraly si koupání v děčínském aqvaparku a po té jako sladkou tečku palačinku v zámecké
cukrárně.
Nový školní rok byl zahájen již tradičním výletem přes Kalvárii do hruškového sadu.
Soudržnost oddílu a schopnost si pomáhat prověřil výlet k zaniklé obci Černčičky, kam
nevede žádná cesta. Šlo se divočinou podél potoka, kde si byli nuceni vzájemně pomáhat.
Cestou nepotkali živáčka, jenom jedno divoké prase.
V závěru roku se konala ve Vaňově vánoční besídka s přespáním a tradiční stezkou
odvahy od půdy až do sklepa. Rok 2015 byl zakončen trochu netradičně a to novoročním
výstupem na zříceninu hradu Blansko.
Co jsme se letos naučili? ,,Nesmíme podceňovat vhodné oblečení, dostatek pití a jídla.
Také se znova ukázalo, že si umíme vzájemně pomoci a poradit si i v náročnějších situacích,
o které tak nějak nemáme nouze.“

ve dvou se to lépe táhne
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Eleonora Portná, koordinátorka dobrovolníků programu Ve dvou se to lépe táhne

Vrstevnický program Ve dvou se to lépe táhne, jsme převzali v roce 2015 od pražských
kolegů z neziskové organizace Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú., kde program
funguje již 20 let. V Dobrovolnickém centru jsme odstartovali pilotní program Ve dvou se
to lépe táhne v Ústí nad Labem, jde o mentoringový program pro ohroženou mládež ve
věku 15 – 18 let, v kterém se setkávají s mladými proškolenými dobrovolníky. Setkávání
probíhá formou „jeden na jednoho“ a dvojice se setkávají jednou týdně na 2 – 3 hodiny
po dobu min. 3 měsíců. Cílem programu je pomoci mládeži v jejich nelehkém období
dospívání, přispět ke stabilizaci osobního a rodinného života, prostřednictvím posilování
jejich kompetencí, sebevědomí a vyrovnání znevýhodnění.
> V roce 2015 se nám podařilo zdárně zapojit 7 scházejících se dvojic.
> V rámci 5-ti menších výcviků dobrovolníků, jsme vyškolili 11 dobrovolníků.

Volný čas a dobrovolnictví
dětí a mládeže 2015
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Iveta Strnádková, koordinátorka dobrovolníků

Projekt se zaměřením na širokou propagaci účelného trávení volného času formou aktivního zapojení zájemců z řad dětí a mládeže v roli dobrovolníků do reprezentativních akcí
v Ústeckém kraji.
Oblast pomoci je různorodá a dobrovolníci se zapojují především při zajištění trasy závodů,
na občerstvovacích stanicích, u časomíry, na pozici vlajkonošů apod. Dále pomáhají návštěvníkům u doprovodných programů a na jednotlivých stanovištích.

V roce 2015 se podařilo úspěšně zapojit 246 dobrovolníků a dobrovolnic
do 16ti prestižních sportovních a kulturních akcí:
> Pohár Střižovického vrchu
> Den pro rodinu
> Setkání střekovské radnice
> Fórum Zdravého města Ústí nad Labem
> Otevření Jezera Milada
> Běžecký závod na Miladě
> Den pro Adru
> Dobrovolníci v ZOO
> Běh přes Stadické srázy
> Příměstský tábor KOLEČKO
> Rychtářská 12°
> Mattoni 1/2maraton Ústí nad Labem
> Souhvězdí Hendi
> Ústecký Vitasport maraton a půlmaraton
> Slavnostní otevření Plaveckého areálu Klíše

Dobrovolníci byli nepostradatelnou součástí organizačních týmu
sportovních akcí a kulturních akcí, kde věnovali svůj volný čas,
energii a dovednosti ve prospěch druhých.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

MEZINÁRODNÍ A PŘÍHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
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Zuzana Unčovská, DiS. , koordinátorka EDS

Evropská dobrovolná služba je součástí programu EU Erasmus+ (2014 – 2020), která
se zaměřuje na neformální vzdělávání pro osoby v rozmezí 17 – 30 let. Smyslem je rozvoj
solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Účastníci mohou vyjet na období 2 – 12
měsíců do zemí EU či partnerských zemí a zapojit se tak do různorodých dobrovolnických aktivit. Zapojit se mohou např. do práce s dětmi, seniory, ekologických projektů,
kultury a do mnoha dalších. Účastníkům se tak nabízí možnost zlepšit své schopnosti
komunikace nejen v mateřském jazyce, zvýšit kulturní povědomí, sociální a občanské
cítění a objevit v sobě skryté podnikatelské a organizační dovednosti.
V roce 2015 EDS v naší organizaci prošla několika měnami. Projekt dostal novou koordinátorku, úspěšně jsme absolvovali akreditační řízení pro programové období do r. 2020.
Získali jsme tak pozici hostující, koordinující i vysílající organizace.
V srpnu 2015 se vrátily dvě dobrovolnice po ročním působení v organizaci Europejskie
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju “PIONIER”, Olsztyn v Polsku.
Od tohoto roku také navazujeme nové kontakty s dalšími evropskými partnery a hledáme
pro ně vhodné české zájemce.

Professional volunteering
mezinárodní projekt
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Zuzana Unčovská, DiS., Lektorka kurzů

V roce 2015 odstartoval mezinárodní projekt zaměřený na zvýšení profesionality v oblasti
dobrovolnictví. Cílem je vytvořit dostupný, flexibilní a celoevropský model pro výcvik koordinátorů dobrovolníků i dobrovolníků samotných a tím zvýšit jejich efektivitu. Zkušenosti
získané během výcviku mohou pomoci absolventům i s uplatněním na trhu práce.
Začátkem roku se vyškolily tři lektorky z našich řad, které poskytly výcvik několika skupinám koordinátorů a dobrovolníků. Absolventi byli z oblastí – sociálních služeb, nemocnic
a dobrovolnických center. Proběhlo také několik aktivit zaměřených na šíření informací
o výhodách tohoto způsobu proškolení. Důležitou součástí jsou i pravidelná mezinárodní
setkání organizačního týmu. ProVol pokračuje až do druhé poloviny r. 2016.
Do projektu jsou zapojeny tyto čtyři organizace a země:
Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V., Passau, Německo (autoři projektu)
Dobrovolnické centrum, z. s. , Ústí nad Labem, Česká republika
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Rumunsko
Volunteering Matters, London, Velká Británie

dOBROVOLNICTVÍ PŘES HRANICE
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Zuzana Unč o vsk á , DiS., koordin át ork a Dobro v ol nict v í přes hranice

V minulém roce se uskutečnil již druhý ročník výměny dobrovolníků v rámci projektu
Dobrovolnictví přes hranice. Dobrovolnické centrum je partnerem německé organizace
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH v Drážďanech. Cílem tohoto projektu je vyslání deseti dobrovolníků z každé země do organizací v pohraničí.
Dobrovolníci se nejčastěji uplatní v neziskových organizacích, školkách, domovech pro
hendikepované. Dostávají příspěvek, který jim pokryje náklady na životní potřeby. V roce
2015 se nám podařilo vyslat celkem 8 českých dobrovolníků do Německa v rámci programu
BFD (Bundesfreiwilligendienst – Spolková dobrovolnická služba). České organizace
přivítaly celkem 11 dobrovolníků z Německa v rámci programu IJFD (Internationalen
Jugendfreiwilligendienst – mezinárodní dobrovolnická služba pro mladé).
Smyslem této výměny je nejen zdokonalení znalosti jazyka sousední země, ale také
porozumění způsobu života a kultury našich nejbližších sousedů. Dobrovolníci se účastní
celkem 25 dnů seminářů, které neformálním způsobem prohlubují znalosti účastníků
o regionu a historii. Své dovednosti zdokonalují také při plánování a realizaci svých
miniprojektů. I v následujících letech plánujeme pokračování a další rozvoj tohoto projektu.

PODĚKOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ

SPONZOŘI, PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ
Dobrovolnického centra, z. s.
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hospodaření Dobrovolnického centra, Z. s.
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Z CELÉHO SRDCE VÁM DĚKUJEME
za obětavou spolupráci v roce 2015;
za pomoc, podporu a zájem, kterého se nám od Vás dostalo.
Agentura Pondělí, Rumburk
Asociace dobrovolnických mentoringových
programů, z. s.
Bateau, z. s.
Camphill na soutoku, z. s.
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Dům zahraniční spolupráce
Česká televize
Česko německý fond budoucnosti
Český rozhlas Sever
Člověk v tísni, o. p. s.
Deníky Bohemia
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband
Sachsen e.V.
Dětské domovy v Ústeckém kraji
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.
ERASMUS +
Euroregion Elbe-Labe
EVROPSKÁ UNIE
Evropské dobrovolnické centrum CEV
Externí spolupracovníci
Fokus Labe
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Hearth.net
Individuální dárci
Informační centrum OSN, Praha
JURTA Nebočady
KNAUF INSULATION, s. r. o.

Komitet ochrony praw dziecka
Krajská zdravotní, a. s. s 5 odštěpnými závody
LATA – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
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 zahraničních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Muzeum města Ústí nad Labem
Nadace ČEZ
Nadace Rozvoje Občanské Společnosti
Norské fondy
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí – OSP, OSPOD
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH
Pomozte dětem
PROTEBE live, o. s.
RADKA, z. s. , Kadaň
Rodinné centrum Slunečník, o. s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Severočeská vědecká knihovna, p. o.
Sitel, spol. s. r. o.
Společnost 22HLAV S.R.O.
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.
umsemumtam.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Úřad práce ČR
Ústecký kraj
Všeobecná zdravotní pojišťovna
YMCA v Ústí nad Labem
Zdravé město Ústí nad Labem

Zdroje příjmů	účel	částka
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Nadační fond Albert
Nadace České spořitelny
Lesy ČR, s. p.
KNAUF INSULATION, s. r. o.
KNAUF INSULATION, s. r. o.
KNAUF INSULATION, s. r. o.
		
TBG Plzeň Transbeton, s. r. o.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Pomozte dětem
Nadace rozvoje občanské společnosti
MV ČR
MV ČR
MV ČR
MV ČR
MZV ČR
		
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Sachsen
		
Krajská zdravotní, a. s.
MZ ČR
		
		
HestiA, z. ú.
Purkyňova nadace
Statutární město Ústí nad Labem
Erasmus +
Nadace ČEZ
Tesco Stores ČR, a. s.
Úřad práce ČR

Sociálně aktivizační služby v Ústeckém kraji
Sociálně aktivizační služby v Ústeckém kraji
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kurz Silní rodiče - silné děti ®
Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže 2015
Dobrovolník 2015
Spolu nám to půjde
I doma můžeme být ve spojení
Ochrana dětí a podpora nevšedních zážitků v lese
Křesadlo 2014 - slavnostní ocenění dobrovolníků
Kurz Silní rodiče - silné děti ® v Krupce
Výtvarné dílny - Dobrovolnický program KZ, a. s.
Nemocnice Teplice, o. z.
Křesadlo 2014 - slavnostní ocenění dobrovolníků
Ve dvou se to lépe táhne Ústí nad Labem

30 000,00
835 000,00
293 052,00
41 871,00
30 000,00
130 000,00
30 000,00
34 400,00
105 000,00
80 000,00
50 000,00

Společně dětem
Kompasáci v roce 2015
Pět P v Ústí nad Labem v roce 2015
Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně 2015
Manažerská akreditace dobrovolnické služby IV.
Česko-polsko-německá příhraniční spolupráce
v oblasti výchovy bez násilí na dětech
Česko-polsko-německá
příhraniční spolupráce v oblasti
výchovy bez násilí na dětech
Dobrovolnický program KZ, a. s.
Rozvoj dobrovolnictví v nemocnici Chomutov
a Teplice a start onkologických dobrovolníků
v Podhájí
3G - seniorský dobrovolnický program
Nadační příspěvek
Panel humanitárních organizací - stánek
Professional Volunteering
Kampaň dobrovolník 2015
Účelový dar
Příspěvek na pracovní místa

396,00
33 000,00
45 000,00
44 000,00
160 000,00

20 102,00
10 000,00
421 615,70

50 000,00

93 463,21
40 000,00

80 000,00
6 317,00
39 095,42
5 000,00
512 811,85
150 000,00
3 000,00
844 689,42

hospodaření Dobrovolnického centra, Z.s.

náklady a ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ
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tržby z prodeje služeb		
přijaté bankovní úroky		
kurzové zisky		
ostatní provozní výnosy		
přijaté členské příspěvky		

CELKEM						

222 528,96
467,54
2 651,18
9 531,00
600,00

4 348 592,28

Položka	

částka Kč

Materiálové náklady
(spotřební materiál, kancelářské potřeby,
potraviny, literatura, PHM)
166 485,04
Nákup DHIM
50 380,00
Spotřeba energie
74 498,00
Spotřeba ostatní
44 958,23
Opravy a udržování
23 578,40
Cestovné
20 475,50
Účetnictví
98 870,00
Nájemné
219 973,00
Telefonní poplatky, internet, poštovné 94 642,33
Fotopráce, grafika, správa PC a www 118 708,50
Ostatní služby IČO - supervize,
poradenství, konzultace
116 650,00
Školeni a kurzy
1 366,80
Ubytování a strava, vstupné na akce 57 438,80
Ostatní služby
145 198,20
Mzdové náklady včetně DPP
(odborné služby, externí pracovníci)2 299 865,00
Zákonné sociální pojištění
723 780,00
Pojištění - majetek, automobil
9 407,00
Pojištění zákonné pojištění zaměstnanců
11 235,00
Pojištění dobrovolníků
69 483,00
Pojištění dobrovolníků
56 942,00
Daně a poplatky
3 878,67
Úroky
4 396,78
Bankovní poplatky
5 825,86
Odpisy
60 802,00
Ostatní provozní náklady
19 612,87
Kurzové ztráty
2 945,62
Kurzové rozdíly
4 828,56

Celkem

4 449 283,16

ČÁSTKA

ZDROJ

Celkem ze státní zprávy
2 091 689,42
Celkem z prostředků EU
512 811,85
Celkem z nadací a nadačních fondů 775 287,33
Celkem ze soukromých zdrojů
203 102,00
Celkem ze samosprávy
529 923,00
Celkem vlastní a ostatní příjmy
235 778,68

Celkový součet

4 348 592,28

rozvaha

příjmy podle zdrojů prostředků
a výrok auditora
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prostředky EU 12%

soukromé zdroje 5%
samospráva 12%

Aktiva		 2014
Samostatné movité věci		
Oprávky k sam. mov. věcem		
Pokladna		
Bankovní účty		
Odběratelé		
Poskytnuté provozní zálohy		
Nároky na dotace a zúčt. se státním rozpočetem		
Náklady příštích období		
Dohadné účty aktivní		

Celkem

		

273 278,00
-212 476,00
10 453,72
198 123,67
85 000,00
71 724,00
0,00
2 369,00
393 147,49

821 619,88

2015
273 278,00
-273 278,00
6 390,19
818 726,58
50 000,00
71 724,00
76 000,00
12 516,30
7 500,00

1 042 857,07

Pasiva 		 2014		

2015

Nerozdělený zisk		 31 653,70
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)		 104 184,54
Úvěr ŠkoFIN		 37 398,22
Dodavatelé		 7 855,00
Přijaté zálohy		 0,00
Krátkodobé finanční výpomoci		 250 000,00
Ostatní závazky		 147 028,00
Zaměstnanci		0,00
Zúčtování s institucemi soc. a zdra. zabezpečení		 70 819,00
Ostatní přímé daně		 14 010,00
Výnosy příštích období		 86 947,42
Dohadné účty pasivní		 71 724,00

135 838,24
-100 690,88
0,00
13 051,55
0,00
0,00
167 193,00
0,00
89 744,00
10 979,00
655 018,16
71 724,00

Celkem

821 619,88		

1 042 857,07

nadace a nadační
fondy 18%

vlastní zdroje a prostředky 5%

státní správa 48%

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, Z. s.

VALNÁ HROMADA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, Z. 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, 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 2015:
Mgr. Lenka Černá, Mgr. Michaela Svojanovská, Bc. Jiřina Gasserová, Mgr.
Martina Lohniská, Iveta Strnádková, Zuzana Unčovská, Dis., Bc. Jan Marvan,
Petr Kuklík, Jana Obermannová, Petronyla Suchomelová, Erik Pospíšil, Nikola
Kdolská, Bc. Daniela Vobůrková, Eleonora Portná, Ing. Vladimír Polák, Petra
Prachařová Ing. Anna Makarová, Lukáš Holešta, Jiří Šťastný
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2015:
Mgr. Stanislav Karas, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jiří Tošner,
Mgr. Monika Moravcová, Ing. Lenka Venclová, Mgr. Josef Kočí, Tým LATA, z. s.
PRÁVNÍ SLUŽBY:
Ing. Petr Roubíček
AUDITOR: 		
Společnost 22HLAV s. r. o.
ÚČETNÍ: 		Jiřina Mašková
SUPERVIZE ŘÍZENÍ:
PhDr. Jarmila Čierná
WEBMASTER: 		
Mgr. Lukáš Svojanovský
GRAFICKÉ SLUŽBY:
PROTEBE live
ČLENSTVÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, Z. S.:
KOALICE dobrovolnických center ČR – ASOCIACE dobrovolnických mentoringových programů, z. s. – Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého
kraje – R ADA dobrovolnických center regionu Severozápad – 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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Jiří Šťastný, POMOCNÝ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Za rok 2015 se v Dobrovolnickém centru zaregistrovalo celkem 86 dobrovolníků. Z tohoto
celkového počtu bylo 72 žen a 14 mužů.
Většina dobrovolníků pochází z Ústí nad Labem, tj. 42 dobrovolníků. V menších počtech,
od jednoho do pěti, jsou dobrovolníci z okolních měst v okrese Ústí nad Labem, např. z Teplic se přihlásilo 5 dobrovolníků a stejný počet i z Litoměřic. Registrovali se i dva dobrovolníci z Německa. Nejmladším 3 dobrovolníkům je 16 let, jsou z ročníku 1999. Nejstaršímu
z dobrovolníků je 80 let, neboť jeho rok narození je 1936. Nejčastěji zapojenou věkovou
skupinou v roce 2015 byli lidé narození mezi roky 1990 – 1999, v počtu 45 osob. Druhou
nejaktivnější skupinou jsou lidé narození v letech 1970 – 1979, v počtu 16 osob. Následuje
skupina s rokem narození 1980 – 1989 s počtem 9 osob, dále skupina 6 osob s rokem narození
1960 – 1969, dále skupina 6 osob s rokem narození 1950 – 1959. Z let narození 1940 – 1949
máme registrovány 2 dobrovolníky. Také se u nás zaregistrovali dvě osoby seniorského věku,
jedna má datum narození 1939 a druhá 1936.
Zkušenost s předchozí dobrovolnickou činností uvádí pouze 29 osob z celkového počtu 86
registrovaných dobrovolníků. Poprvé se do dobrovolnické činnosti zapojilo 57 osob.
Z oblastí, ve kterých chtějí dobrovolníci nejvíce pomáhat, je to zájem o práci s dětmi a to
uvedlo 50 dobrovolníků. Na druhém místě byla oblast zájmu práce se seniory, což uvedlo 34
osob. Nejméně atraktivní byla pro dobrovolníky oblast sportu, kterou uvedlo jen 6 osob.
Z hlediska doby, kdy se dobrovolníci chtějí věnovat dobrovolnické činnosti, 63 osob uvedlo,
že je to pro ně dlouhodobá priorita přesahující 6 měsíců a více. Krátkodobě se chce dobrovolnictví věnovat 14 osob a jednorázových akcí se chce zúčastnit 5 osob. Mnoho dobrovolníků
uvedlo více variant. V registračním formuláři, v kolonce čím může dobrovolník přispět a co
může nabídnout, nejčastěji zájemci o dobrovolnictví uvádějí pomoc druhým, optimistický
přístup nebo doučování jazyků či výtvarné dovednosti. Z vlastností dobrovolníci uvádějí spolehlivost, příjemné vystupování, zodpovědnost a komunikativnost. Častou motivací je pro
dobrovolníky práce s lidmi, snaha být užitečný pro druhé a rozdávání radosti a optimismu.
Nejčastěji chtějí dobrovolníci pracovat s dětmi a seniory, dělat jim společnost, komunikovat
s nimi a nejen předávat, ale také získávat zkušenosti.
Ukázalo se, že dobrovolníci se o Dobrovolnickém centru dozvěděli nejvíce od přátel, což
uvedlo 30 osob. Jiný zdroj uvedlo 25 osob. Na přednášce se o Dobrovolnickém centru dozvědělo 15 osob. Média a internet uvedlo 12 osob. Nejméně se o Dobrovolnickém centru dozvěděli zájemci o dobrovolnictví na Úřadě práce, a to v počtu 4 osob.
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JAK DLOUHO SE CHTĚJÍ DOBROVOLNÍCI VĚNOVAT DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI?

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI S DOBROVOLNICTVÍM

80

90

70

80

60

70

50

60

40

50

30

40

20

30

10

20

0

10
2013

2014

2015

0
2013

dloUHodoBě (1/2 RokU A vÍCE)

kRáTkodoBě (TýdNy, MěsÍCE)

JEdNoRáZové AkCE

Z hlediska doby, kdy se dobrovolníci chtějí věnovat dobrovolnické činnosti, 63 osob
uvedlo, že je to pro ně dlouhodobá priorita přesahující 6 měsíců a více. Krátkodobě se
chce dobrovolnictví věnovat 14 osob a jednorázových akcí se chce účastnit 5 osob.

ANo

2014

2015

NE

Zkušenost s předchozí dobrovolnickou činností uvádí pouze 29 osob z celkového počtu
86 registrovaných dobrovolníků. Poprvé se do dobrovolnické činnosti zapojilo 57 osob.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, Z.S.
Regis trace: 3. 11. 1999 u Minis ters t va vnitra ČR, VS/1-1/41 751/99/ R
Působnos t: Ús tí nad Labem, Ús teck ý a Karlovarsk ý k raj, Česk á republ ik a
Sídlo a adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ús tí nad Labem
TELEFON: +420 606 512 905
E- mail: dcul@seznam.cz, dcul@dcul .cz
Facebook : Dobrovolnick é Centrum
Webové s tr ánk y: www.dcul .cz
IČ: 70225842
Bankovní spo jení: ČSOB, a.s., pobočk a Ús tí nad Labem
Číslo účtu: 161336496/0300

