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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
RADY SDRUŽENÍ

Vážení a milí čtenáři,

 jedenáct let je za námi. Je radost vidět, jaký kus práce se nám za tu dobu díky 
laskavé a obětavé pomoci dobrovolníků, sponzorů a přátel podařilo vykonat.
Těší nás, že se řady našich dobrovolníků každým rokem rozrůstají. Také v roce 
2010 jsme zaregistrovali mnoho nových zájemců o dobrovolnickou službu 
a napadlo nás proto podívat se blíže, kdo jsou noví dobrovolníci a s jakými 
představami k nám přicházejí. 
 Zjistili jsme, že z 64 nově příchozích bylo 50 žen a 14 mužů a že téměř všich-
ni pocházejí z Ústeckého kraje. Nejmladšímu z dobrovolníků je 17 let, nejstar-
šímu 66 let. Předchozí zkušenosti s dobrovolnickou službou uvedlo 7 žen a 4 
muži. Ženy se nejvíce zajímaly o práci s dětmi, mládeží a dospělými, muži 
dávají přednost činnostem se seniory. Jako nejméně atraktivní se nováčkům 
jeví práce s administrativou. 
V průběhu roku se tito noví spolupracovníci připojili ke skupině 300 již aktiv-
ně působících dobrovolníků. Během 11 let naší existence se tak počet zapo-
jených lidí přiblížil těsně k magické hranici 1000 dobrovolníků. Do té druhé 
tisícovky vstoupíme symbolicky počátkem roku 2011, který byl vyhlášen 
Evropským rokem dobrovolnictví.

Děkujeme všem našim spolupracovníkům a podporovatelům a těšíme se na 
další spolupráci.

S úctou Mgr. Lenka Černá
  Předsedkyně Rady sdružení
  Dobrovolnické centrum, o.s.



POSLÁNÍ DOBROVOLNICKÉHO 
CENTRA, O.S.

Občanské sdružení Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionál-
ní zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou sou-
část života.

Motta roku 2010:
Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to 
pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krás-
nějšího už nepřijde. 
(Ota Pavel)

I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy. 
(František z Assisi)

Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se 
neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. 
(Gándhí Móhándás Karamčand)

dobrovolnické 
centrum
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Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v re-
gionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spra-
vovat síť partnerských dobrovolnických center 
a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, 
informovat a motivovat veřejnost k dobrovol-
nické 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 v roce 2010:
Dobrovolnické centrum, o.s. se sídlem v Ústí nad Labem – předsedá
Střípky, o.s. se sídlem v Sokolově
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci Most
Slunečnice, o.s. se sídlem v Děčíně
Mateřské centrum Karlovy Vary – DC Vlaštovka
Farní charita Cheb – Dobrovolnické centrum Cheb
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o.s. v Žatci
Městský ústav sociálních služeb v Jirkově
RADKA, o.s. se sídlem v Kadani
CEDR – Komunitní centrum v Krásné Lípě

RADA DOBROVOLNICKÝCH text Lenka Černá

CENTER REGIONU SOUDRŽNOSTI 
SEVEROZÁPAD

Zasedání v roce 2010:
11. 2. v Kadani – RADKA, o.s. Dobrovolnické centrum: 
zapojování dobrovolníků při krizových situacích a hromadných neštěs-
tích; zapojování dlouhodobě nezaměstnaných dobrovolníků na dávkách 
v hmotné nouzi; Výchova k dobrovolnictví v rámci projektu MŠMT Klíče 
pro život.
19. 5. v Sokolově – STŘÍPKY, o.s Dobrovolnické centrum: 
prohlídka chráněného bydlení; dobrovolníci v nemocnicích; Evropský rok 
dobrovolnictví 2011.
5. 10. v Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum, o.s.: 
Příprava regionální kampaně k Evropskému roku dobrovolnictví; téma 
Individuální výcvik dobrovolníků; Mezinárodní den dobrovolnictví 5. 12.
16. 11. v Kadani – RADKA, o.s. Dobrovolnické centrum: 
Manažerská akreditace dobrovolnické služby II. včetně evaluace; dobro-
volnická služba v Muzeu a Knihovně; kalendář akcí 2011; webový portál 
www.dobrovolnik.cz 

•

•

•

•
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KŘESADLO 2010 text Andrea Hacková

CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, 
KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI



Slavnostní ceremoniál s názvem KŘESADLO je největší aktivitou, kterou Dob-
rovolnické centrum, o.s. každoročně pořádá. Křesadlo je symbolem vykřesa-
né jiskřičky lidství a smyslem jeho udělování je nejen ocenit dobrovolníky, 
ale zároveň šířit myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti. 

9. ročník spojený s předáním cen proběhl dne 17. března 2011 od 19:00 
hodin v Činoherním studiu v Ústí nad Labem v rámci Evropského roku dob-
rovolných činností na podporu aktivního občanství 2011. Večerem provázel 
Ondra Vodný – moderátor rádia Evropa 2. Program večera navíc obohatili 
vystoupením skupina Deši – didgeridoo + saxofon a orientální tanečnice 
Sharka.

Nezávislá Hodnotící komise Křesadlo 2010 vybrala z 16 došlých 
nominací z rozličných částí Ústeckého kraje těchto 6 dobrovolníků:
Zdenka Skálová – Hospic Sv. Štěpána, Litoměřice 
Pavel Semerát – soudní znalec nemovitostí, Černčice 
Mgr. Jana Avdějevová – Člověk v Tísni, Ústí nad Labem 
Gizela Nováková – Dětský domov Střekov, Zubnice 
Karel Bělina – horolezec, Povrly 
Martina Hendrychová – Slunečnice, o.s., Děčín 

Navíc bylo uděleno sedmé Křesadlo 2010 do Libereckého kraje, dobrovol-
nici Ivetě Lamačové, působící v Liberecké nemocnici. Cenu předal PhDr. 
Jiří Tošner z HESTIA, o.s. spolu s koordinátorem dobrovolníků v Liberecké 
nemocnici Tomášem Hendrychem a s Ing. Ivetou Kardianovou ze SČVK, a. s.

Dobrovolníkům ceny předali: 
Ing. Jan Novák – ředitel SITEL, s. r. o., Ing. Vlasta Vagnerová – ředitelka BVM 
Audit, Ing. Tomáš Jarkovský – místostarosta Neštěmice, MagUL, Ing. Jan 
Brázda – ředitel výrobního závodu společnosti KNAUF INSULATION v Krup-
ce, Mgr. Lucie Jandová – předsedkyně Hodnotící komise Křesadlo 2010, 
Bc. Jana Ryšánková – radní Ústeckého kraje, Mgr. Miroslav Kroc – jednatel 
a vedoucí provozu společnosti TBG Plzeň, Transprobeton, s.r.o. 

Záštitu nad 9. ročníkem akce KŘESADLO převzali: 
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a primátor Statutárního města Ústí 
nad Labem Ing. Vít Mandík. Generálním partnerem byla společnost KNAUF 
INSULATION, spol. s r.o., v čele s ředitelem závodu Ing. Janem Brázdou, 
která dlouhodobě občanský sektor na Ústecku a Teplicku podporuje. 
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SAS pro rodiny s dětmi tvoří 3 pilíře: program Pět P, Program KOMPAS® 
a Terénní sociální práce. Nabízíme tak různé formy pomoci rodinám s dětmi 
ve věku od 7 do 15 let. Do všech pilířů zapojujeme proškolené dobrovolní-
ky, kteří zde mají roli velkých kamarádů. 

Rok 2010 v SAS pro rodiny s dětmi:
Systematicky jsme pracovali s 67 rodinami, které se nacházely v nároč-
né životní situaci. 
Úspěšně jsme absolvovali kontrolu registračních podmínek dle zákona 
o sociálních službách.
Uspořádali jsme 7 společných akcí, které byly příležitostí pro navazo-
vání dalších vztahů. Do konce června byly tématicky zaměřeny na ROK 
ENERGIE:

3. 2. – Návštěva kina – shlédnutí filmu Mikulášovy patálie
26.–27. 3. – Noc s Andersenem v Zubrnicích
17. 4. – Exkurze do Informačního centra elektrárny Ledvice
4.–6. 6. – Víkendovka v Mentaurově
28. 6.–5. 7. – mezinárodní pobyt ve Francii – Arts crossing borders 
(Youth in action)

•

•

•

•
•
•
•
•

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ text Michaela Procházková

SLUŽBY PRO RODINY 
S DĚTMI
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V novém školním roce 2010/2011 v rámci ROKu přátelství bez hranic 
– kdy jsme se začali věnovat aktivitám zaměřeným na Evropskou unii, 
jednotlivé státy, mezinárodní přátelství apod. – proběhly tyto akce:

29. 9. – Otvírání klubovny a zahájení ROKU PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC
15. 12. – Vánoční besídka Evropské přátelství v čase vánočním aneb 
každý slavíme jinak (s dárečky od společností SČVaK a Rudorfer)

V rámci 5 výcviků (4 skupinových a 1 individuálního) jsme proškolili 
21 nových dobrovolníků. 
Uspořádali jsme 1 seminář pro dobrovolníky na téma „Pozor děti :-).“
V červnu jsme zorganizovali rozlučku s dobrovolníky formou opékání buřtů.
Navázali jsme úzkou spolupráci s Domem dětí a mládeže v ÚL. Spolupra-
covali jsme i s dalšími organizacemi, zabývajícími se prací s rodinami či 
dětmi (např. SPJ, OSPOD, Světluška, atd.)

Financování SAS pro rodiny  
V lednu 2010 SAS pro rodiny s dětmi finančně podpořilo MPSV ČR a Město 
Ústí nad Labem. Od 1. února 2010 byla realizována činnost SAS DC v rámci 
projektu Sociální služby v Ústeckém kraji, financovaného dotací poskyt-
nutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 
Ústeckému kraji, v oblasti sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi.

•

•
•

•

•
•
•



Pět P znamená Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora – a právě 
to se snaží nabízet dobrovolníci (velcí kamarádi) svým littlíkům (malým 
kamarádům – dětem ve věku 7–15 let). 
Děti, kterým Pět P pomáhá, jsou např. ze sociálně slabších či neúplných 
rodin, může jít o děti, pro které je těžké navazovat vztahy s vrstevníky, 
mohou mít výchovné či prospěchové problémy či zdravotní handicap. 
Mohou to být děti hyperaktivní či naopak neprůbojné. Jedná se o děti, 
které to mají oproti vrstevníkům v něčem těžší, a s tím se jim snažíme 
pomáhat. 
Dvojice spolu tráví 1 odpoledne v týdnu (2 – 3h) po dobu nejméně 1 roku. 
Náplň schůzek si plánují sami. Chodí na výlety, do kina, venčit pejsky 
z útulku, mohou také využívat naši klubovnu, povídat si, účastnit se spo-
lečných akcí… Schůzky podporují rozvoj dětí a pomáhají naplňovat jejich 
individuální potřeby. 
Program Pět P realizuje DC již 12. rokem.
DC je členem Asociace Pět P v ČR, která je členem mezinárodního hnutí 
Big Brothers Big Sisters International.

•

•

•

•
•

PROGRAM PĚT P text Michaela Procházková
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Program Pět P v ÚL je akreditován MV ČR dle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě.
Jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Rok 2010 v Pět P:

Založili jsme 10 nových dvojic PětPéťáků a celkem jsme poskytovali 
potřebný servis 22 dvojicím.
Proběhlo 12 supervizí s dobrovolníky.
Dlouholetý dobrovolník programu Pět P, Tomáš Pulchart, byl oceněn 
cenou Křesadlo 2009.
2 vybrané dvojice absolvovaly profesionální fotografování, ze kterého 
vzešly krásné Obrazy dobrovolnictví v Ústeckém kraji.
3 nově vzniklé dvojice byly zapojeny do mezinárodního srovnávacího 
výzkumu mentoringu v mentoringovém programu BBBS – Pět P v ČR 
a v Irsku. 
Opětovně jsme získali Akreditaci dobrovolnické služby od MV ČR.
Úspěšně jsme absolvovali kontrolu výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

•

•

•

•
•

•

•

•
•



KOMPAS

PROGRAM KOMPAS® text Alena Krbcová

= KOMUNIKACE + PARTNERSTVÍ 
+ SPOLUPRÁCE

Motto: „Kompas dá Vašemu dítěti správný směr!“                                          
                 

Akreditovaný program dobrovolnické služby Ministerstva vnitra ČR
Program KOMPAS®, které realizuje Dobrovolnické centrum, o.s. již osm 
let má ochrannou známku ® a je duševním vlastnictvím DC.
Prostřednictvím Metodického střediska KOMPAS může program fungovat 
i v jiných organizacích v ČR i zahraničí, našimi partnery v roce 2010 byli: 
HESTIA, o.s. – Národní dobrovolnické centrum v Praze, TOTEM, o.s. – 
Regionální dobrovolnické centrum v Plzni a Deutscher Kinderschutzbund 
(Zemský svaz na ochranu dětí) v Sasku.

V Programu KOMPAS® se jedná o skupinovou práci se znevýhodněnými 
dětmi, kdy se 2 mladí vyškolení dobrovolníci věnují skupince 6 dětí. Spolu se 
pak pravidelně schází na jedno odpoledne v týdnu po dobu 5 měsíců.
Program nabízí dětem hodnotné trávení volného času takovou formou, 
která je osloví, a zároveň podpoří rozvoj jejich sociálních a komunikačních 

•
•

•

dovedností. Současně dává mladým dobrovolníkům možnost vyzkoušet si 
vedení skupiny, získat kvalitní praxi do školy i do života a ověřit si sebe 
sama a svůj potenciál. 

Výsledky za rok 2010:
Scházelo se 6 KOMPASáckých skupinek = 12 vedoucích dobrovolníků + 5 
dobrovolníků v podpůrném týmu + 36 znevýhodněných dětí.
Celkem proběhlo 110 Kompasáckých schůzek. Děti a jejich dobrovolníci 
trávili svůj čas podle vlastních návrhů a zájmů, navštívili nová místa, 
sportovali, vyráběli, hráli divadlo, pekli dort a cukroví. Děti vnímaly 
dobrovolníky jako velké kamarády a dospělé pozitivní vzory, nenásilnou 
formou se tak učily sociálním dovednostem a komunikaci s vrstevníky 
i dospělými. 
U dětí došlo ke zlepšení především v oblasti sebedůvěry, schopnosti 
vyjádřit své pocity a umět udělat rozhodnutí. Zlepšil se také jejich smysl 
pro budoucnost. V oblasti vztahů se u dětí zvýšila důvěra v jejich rodiče 
i dobrovolníky a zlepšily se vztahy s vrstevníky.
Celkem bylo odesláno 7 dopisů pro děti a dobrovolníky a koordinátor se 
scházel se zapojenými rodinami pravidelně jednou za 2–3 měsíce v prů-
běhu celého roku.
Dobrovolníci absolvovali pod vedením odborníků výcvik a účastnili se 
devíti supervizí. Supervize Programu KOMPAS® vede zkušený rodinný 
terapeut, speciální pedagog a supervizor Mgr. Stanislav Karas. 

•

•

•

•

•
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TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE text Martina Vlková Program Terénní sociální práce (TSP) odstartoval 1.6.2009 a je 3. pilířem 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Cílem programu TSP je pomoci rodinám s dětmi v jejich přirozeném pro-
středí při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují jejich život. Jedná 
se např. o podporu při komunikaci s různými úřady, se školou, pomoc při 
problematice bydlení a nezaměstnanosti, pomoc se školní přípravou dítěte 
prostřednictvím dobrovolníka atd. Naší snahou je buď rodině pomoci přímo 
nebo jí zprostředkovat jiného vhodného odborníka.

Rok 2010 v TSP:
Celkem jsme se v rámci TSP věnovali 13 rodinám (během 22 schůzek 
jsme pomáhali při řešení dluhové problematiky a špatné ekonomické situ-
aci rodin, 40 schůzek jsme pomáhali s hledáním vhodného bydlení, 12 
schůzek jsme se zabývali nezaměstnaností, 42 schůzek jsme pomáhali 
např. se školními výsledky dětí, doprovázeli na úřady apod.)
V TSP působilo 10 proškolených dobrovolníků, kteří se podíleli zejména 
na pomoci se školní přípravou dětí. 
Proběhlo 7 supervizí s dobrovolníky. 

Ukázka z dotazníků:
Co jsi se naučil/a nového s dobrovolníkem? 
…Naučila jsem v dějepise něco o Etruscích. Psát trochu. Anglický jazyk. 
Už se snažím najít si něco k učení sám…
Co dalo doučování Vašemu dítěti?
…Myslela jsem, že propadne, ale naštěstí ne. Začal se snažit a spoléhat se 
z části sám na sebe. Pomohlo to synovi ke zlepšení prospěchu a přiblížilo 
předmět, který ho vůbec nebaví.…

•

•

•
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MANAŽERSKÁ AKREDITACE text Andrea Hacková

DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY 
MV-84969-5/OP-2010

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 
Rodinné centrum Slunečník 
Dětský domov a Školní jídelna na Střekově, p.o.
Domov pro seniory Velké Březno
YMCA v Ústí nad Labem
Římskokatolická farnost Trmice

Školení dobrovolníků v roce 2010:
21. 1. – 9 účastníků školení, lektorky Lenka Černá + asistentka Lenka Kok-
šalová, DC
31. 3. – 9 účastníků, lektorky Lenka Černá + asistentka Lenka Kokšalová, DC
17. 6.– 10 účastníků, lektorky Lenka Černá + Andrea Hacková, DC
23. 9. – 6 účastníků, lektorky Andrea Hacková + Iveta Strnádková, DC

Supervize koordinátorů v roce 2010:
12. 1. – Jak se rozloučit s dobrovolníkem; co jim zařízení poskytuje
6. 4. – Kde jinde než na střední škole sehnat dobrovolníky
1. 6. – Nové organizace ve spolupráci, výpočet hodinové sazby dobrovol-
nické služby
12. 10. – Udělení nové akreditace MA; budoucí spolupráce
15. 12. – Evropský rok dobrovolnictví; plán na rok 2011

Děkujeme Ministerstvu vnitra ČR, Úřadu práce v Ústí nad Labem a Nadačnímu fondu VEOLIA

za důležitou finanční i morální podporu práce s dobrovolníky v Ústeckém kraji.

•
•
•
•
•
•

Projekt Manažerské akreditace dobrovolnické služby II (MA) zavádí do 
praxe profesionální systém spolupráce mezi akreditovaným DC a organiza-
cemi Ústeckého kraje. Spolupráce v rámci MA funguje na principu vysílání 
dobrovolníků (DC jako vysílající organizace) do partnerských (přijímajících 
organizací) dle zákona o dobrovolnické službě. DC uzavírá s organizacemi 
smlouvu o spolupráci a sestavuje harmonogram spolupráce. Podepisuje 
„Pověření koordinátora dobrovolníků“ s vybraným pracovníkem organiza-
ce, který se dobrovolníkům v organizaci přímo věnuje, a to většinou v roz-
sahu jednoho dne v týdnu. Pověřený koordinátor je v přímém a pravidelném 
kontaktu s koordinátorem DC.

Přijímající organizace v roce 2010:
Domov pro seniory Dobětice, p.o. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o. (Trmice, Všebořice, Hliňany) 
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE Litoměřice 
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.
Centrum pro rodinu Terezín, o.s. – Chráněné bydlení Klobouk
Dobrovolnické centrum, o.s. 
Fokus Ústí nad Labem 

•
•
•
•
•
•
•
•
•



Od března roku 2009 poskytujeme terénní sociální službu sociální rehabili-
tace, která je určena pro mládež a mladé dospělé a je realizována ve spolu-
práci s občanským sdružením Spirála do konce roku 2011. Prostřednictvím 
naší služby se snažíme o rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 
orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 
důsledků svého jednání a zároveň realizované aktivity napomáhají v integ-
raci do společnosti a na trh práce.

Nosným pilířem naší služby je Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí, který 
je určen pro studenty a studentky dvouletých a víceletých výučních oborů. 
Skládá se ze čtyř základních tematických bloků, zaměřených na různé 
oblasti sociálního uplatnění člověka ve společnosti s důrazem na klíčové 
oblasti:

Komunikace – zaměřeno na efektivní komunikaci, asertivitu, prosazování zájmů
Elektronická média – aktivní používání internetu, e-komunikace, efektivní 
a bezpečný internet
Hospodaření a finance – finanční gramotnost, pracovní motivace a zaměst-
nanost
Společnost a moje práva – moje práva a povinnosti, postavení jednotlivce 
ve společnosti.

•
•

•

•

SOCIÁLNÍ REHABILITACE text Vladimír Polák

PRO DĚTI, MLÁDEŽ A MLADÉ DOSPĚLÉ
OHROŽENÉ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI
JEVY
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Cílem kurzu je přiblížit studentům interaktivní formou, možnosti jejich 
uplatnění v rámci společnosti, pomoci budovat jejich vlastní sebevědomí 
a jejich uvědomění si sebe sama v kontextu společenského prostředí. Cíle-
ně jsme se zaměřili na učňovskou mládež, která dle našich poznatků, je 
v rámci sociálních služeb oproti jiným skupinám značně opomíjená, při-
čemž si pozornost jistě zasluhuje.  
V rámci dalšího pilíře této služby, jsme intenzivně pracovali s deseti mladý-
mi lidmi. Jednalo se především o podporu, provázení a další činnosti smě-
řující k posílení vlastních kompetencí a uplatnění se v osobním životě.

V roce 2010 se nám v naší službě podařilo
zapojit do naší služby 121 uživatelů 
zrealizovat celkem 10 Kurzů Rozvoje Sociálních Kompetencí
jako doplňkovou aktivitu jsme pořádali Víkendový pobyt s uživateli při 
společné akci Dobrovolnického centra v Mentaurově

Sociální rehabilitace je financována z projektu „Zajištění vybraných soci-
álních služeb v období od 1.2.2009 do 31.12.2011 – Ústecko“, finance na 
zajištění a realizaci projektu byly poskytnuty formou veřejné zakázky od 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dobrovolnické centrum je v rámci této 
zakázky subdodavatelem pro Spirálu v rozsahu 1/3 celkového objemu 
poskytovaných služeb.

•
•
•



Evropská dobrovolná služba – European Voluntary Service (EVS) je sou-
částí programu Evropské Unie „Mládež v akci“, zaměřeného na pod-
poru neformálních vzdělávacích aktivit pro lidi ve věku 18–30 let. EDS 
umožňuje účastníkům zapojit se individuálně nebo ve skupinách na 
2 až 12 měsíců do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU 
a v partnerských zemích. Nabídka projektů je velmi pestrá. Zastoupe-
ny jsou nejrůznější oblasti, ve kterých dobrovolník může působit např. 
oblast kultury, dětí a mládeže, sportu, sociální péče, umění, ekologie…  
Cílem EDS je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.
Pro zájemce více informací na www.mladezvakci.cz

EDS v Dobrovolnickém centru:
V lednu 2011 jsme získali druhou akreditaci České národní agentury Mládež 
pro přijímání, koordinování dobrovolníků a nově také pro vysílání dobrovolníků. 
V září 2008 přijel na 8 měsíců první evropský dobrovolník z Polska Grzegorz 
Ryczywolski. Od září 2009 – květen 2010 DC hostilo Olgu Ksiezopolskou z Pol-
ska a od listopadu 2009 – únor 2010 Natalii Berianidze z Gruzie. Olga aktivně 
působila v Programu KOMPAS® a Natalie uspořádala se skupinou dobrovolní-
ků výtvarné workshopy s dětmi z Dětského domova na Střekově ,,WITH LITTLE 
HANDS“. V roce 2011 bychom rádi v rámci EDS prvně vyslali českého zájemce 
o dobrovolnictví a přivítali dalšího evropského dobrovolníka. 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ text Martina Vlková

SLUŽBA (EDS)
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Na konci roku 2009 jsme navázali komunikaci o spolupráci s občanským 
sdružením RADKA, o.s. v Kadani, kde projevili zájem o kooperační partner-
ství v programu SR-SD® a o proškolení skupiny vedoucích rodičovských 
kurzů v rámci jejich projektu financovaného z prostředků ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR, pod názvem: Příležitost do budoucna, mezinárodní podpora pro 
rodiny s dětmi. Součástí projektu je realizace kurzů SR-SD® pod vedením 
kooperačního partnera RADKA, o.s.

Významné body spolupráce:
Předali jsme RADKA, o.s. informační letáky SR-SD®
Dne 26. 3. 2010 byla podepsána kooperační smlouva mezi DC a RADKA, o.s.
Ve dnech 26.–28. 3. 2010 proběhlo II. školení vedoucích rodičovských 
kurzů v ČR, kde se nově proškolilo 11 účastníků. Školení vedly trenérky: 
Petra Verhees a Cordula Lasner – Tietze.

V roce 2010 se uskutečnily 2 kurzy pro rodiče programu SR-SD®: 
První pilotní kurz proběhl v Dobrovolnickém centru, o.s. v období od 
3. 5. 2010 – 28. 6. 2010 pod vedením lektorek: Andrea Hacková, Mgr. 

•
•
•

Lenka Venclová. Přihlásilo se 10 účastníků – 3 muži a 7 žen (z toho 3 rodi-
čovské páry). 
Druhý kurz proběhl v prostorách RADKA, o.s. v Kadani v období duben – 
červen 2010 pod vedením lektorek: Andrea Hamáková a Stanislava Hamá-
ková. Kurzem prošlo celkem 14 účastníků.

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 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/ý jsem jako vychovatel/ka – jak využívám moci?
11. večer: Schopnost řešit problémy
12. večer: Čemu jsme se naučili?

KURZ PRO RODIČE text Andrea Hacková

SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI® V ČR



Na sklonku roku 2010, který byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chu-
době a sociálnímu vyloučení, proběhla v pořadí již 18. Mezinárodní výroční 
pracovní konference. 
Konala se 5. 12. 2010 v německých Drážďanech pod názvem: Chudoba 
vyčleňuje ze společnosti! Hlavním tématem bylo seznámení se stavem ve 
čtyřech evropských regionech, regionálními strategiemi a způsoby řešení 
práce s dětmi, mládeží a rodinami. 
Konference se zúčastnilo 50 zástupců odborné veřejnosti. Nově se zapoji-
li zástupci Svazu na ochranu dětí Rakousko – Svaz pro výchovu bez násilí.

Konference byla rozdělena do dvou částí:
„Jak se projevuje chudoba dětí, mládeže a rodin ve Vašem regionu?“ 
– Seznámení se stavem ve čtyřech zemích
Příklady dobré praxe ze 4 regionů

•

•

18. MEZINÁRODNÍ VÝROČNÍ PRACOVNÍ text Andrea Hacková

KONFERENCE NĚMECKÝCH, ČESKÝCH 
A POLSKÝCH PARTNERŮ V OBLASTI OCHRANY 
DĚTÍ V PŘÍHRANIČNÍM REGIONU

Za českou stranu s příspěvky vystoupily:
Mgr. Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, o.s.: Téma chudoby v Ústec-
kém kraji
Ing. Květa Krčmářová, SPJ, o.s.: Projekt Dluhy! – Snadno tam, těžko zpátky
Andrea Hacková, Dobrovolnické centrum, o.s.: Dobrovolnická služba 
dlouhodobě nezaměstnaných

•

•
•

dobrovolnické 
centrum
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PANEL HUMANITÁRNÍCH text Lenka Černá

ORGANIZACÍ

PANEL humanitárních organizací sdružuje organizace a instituce k občanské 
pomoci při mimořádných událostech a hromadných neštěstích na Ústecku.

Historie:
Prvním impulsem pro vznik Panelu byly povodně v roce 2002. V roce 2004 
se uskutečnilo cvičení Exploze Ústí 2004, kde se vyprofilovaly organizace, 
které se již do činnosti Panelu zapojovaly a spolupracovaly při povodňo-
vých událostech z roku 2006.
V listopadu 2007 byla obnovena setkávání pracovníků neziskových organi-
zací (Centrum krizové intervence Spirála, Dobrovolnické centrum, Oblast-
ní charita Ústí nad Labem) a humanitárních organizací (ADRA, Člověk 
v tísni), složek Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný 
sbor Ústeckého kraje). Dalších jednání se zúčastnili i zástupci samosprávy, 
veřejné správy (např. Policie ČR) a dalších neziskových organizací.

Činnosti panelu v roce 2010:
13. 1. se do týmu PANELU připojila Helena Suchá, koordinátorka Psycho-
sociální intervenční služby v rámci Záchranné služby ÚK; pracovali jsme 
na standardech PANELU a letáku Když přijde velká voda.

•

10. 3. se do týmu PANELU připojili Jana Havelková z Odboru mimořád-
ných situací města Ústí nad Labem, František Rainer a Martin Pokuta 
z Policie ČR – Dálniční oddělení Řehlovice; příprava workshopu s názvem 
VÍME O SOBĚ II. a diskuse o nehodě na Dálnici D8.
5. a 12. 6. se organizační tým PANELU věnoval přípravě workshopu VÍME 
O SOBĚ II.
9. 8. začala intenzívní měsíční práce zástupců PANELU na Děčínsku 
– Povodně 2010: iniciován vznik PANELU v Děčíně, setkání se zástupci 
neziskových organizací, rozdělení lokalit, aktivní činnost Terénního krizo-
vého týmu, přímá práce v zasažených lokalitách.
7. 9. zasedání týmu PANELU v prostorách Dálniční policie Řehlovice PČR 
– KŘP Ústeckého kraje; oblasti spolupráce s dálniční policií, hodnocení 
činnosti PANELU při povodních na Děčínsku.
4. 11. WORKSHOP VÍME O SOBĚ II. a řada zajímavých témat: zakotvení 
panelu ve strukturách Ústeckého kraje, Vyhlášení krizového stavu v ÚK, 
Svépomoc, povinnosti obyvatelstva či Terénní krizový tým města Ústí 
nad Labem.
23. 11. proběhla reflexe workshopu VÍME O SOBĚ II.a byl stanoven Plán 
činnosti PANELU 2011.

•

•

•

•

•

•

dobrovolnické
centrum



DOBROVOLNÍCI text Lenka Černá

V NEMOCNICÍCH

Program se v průběhu let os-
vědčil jako jeden z nástrojů, 
který napomáhá zlepšování 
psychosociálních podmínek 
pacientů, podporuje interper-
sonální komunikaci a přispívá 
k celkové atmosféře a image 
nemocnice.

Historie programu Dobrovolníci v nemocnicích se na Ústecku započala 
v roce 2001 spoluprací s Nemocnicí následné péče v Ryjicích (dříve LDN) 
a Masarykovou nemocnicí. V letech 2002 – 2005 (84 dobrovolníků) pro-
bíhala spolupráce formou externího vedení dobrovolníků na odděleních.
V letech 2006 – 2009 (129 dobrovolníků) Masarykova nemocnice a poslé-
ze Krajská zdravotní, a.s. rozvinuly interní dobrovolnický program DOBRO-
DRUH do všech pěti odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. Rok 2010 
přinesl řadu změn: odštěpné závody Děčín, Teplice a Most zachovaly inter-
ní koordinátory dobrovolníků; Masarykova nemocnice a závod v Chomuto-
vě přešly do externí spolupráce s DC.

Činnost programu v roce 2010:
Zahájení sběru dat o dobrovolnické činnosti v odštěpných závodech Dě-
čín, Ústí nad Labem MN, Teplice, Most a Chomutov.
Září 2010 – Dohoda o spolupráci mezi DC a Krajskou zdravotní, a.s. na 
půdě Masarykovy nemocnice.
Říjen 2010 – Smlouva o dílo mezi DC a Krajskou zdravotní, a.s. pro Meto-
dické vedení odštěpných závodů, sběr údajů a stabilizace v období říjen 
– prosinec 2010.
Zahájena spolupráce s nemocničními kaplany, úprava společné kanceláře.

Obnovení činnosti dobrovolníků na odděleních Masarykovy nemocnice: 
Protetika, Rehabilitace, Ošetřovatelská lůžka a Psychiatrie (počátkem 
roku 2011). 

Navázána spolupráce s dalšími nemocnicemi Ústeckého kraje: 
Nemocnice Kadaň (RADKA, o.s.); Nemocnice Litoměřice (Pápěří, o.s.); 
Nemocnice Žatec (Levandule).

•

•

•

•

dobrovolnické
centrum
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V rámci přípravy Evropského roku dobrovolnictví 2011 DC odstartovalo 
nový projekt dobrovolnické služby – činnost v oblasti vysílání dobrovol-
níků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči 
o zachování kulturního dědictví a pomoc při pořádání kulturních akcí na 
území Ústeckého kraje.

Rok 2010:
Zpracování Žádosti o udělení akreditace dobrovolnické služby v Muzeu 
a Knihovně.
Konzultace s partnery při zpracování Žádosti; monitoring zkušeností v ČR 
i v zahraničí.
Konkretizace oblastí, kde může být dobrovolnická činnost v Muzeu a Kni-
hovně vykonávána.

Partneři tříletého projektu:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.
Muzeum města Ústí nad Labem, p.o.
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Dobrovolnické centrum, o.s. jako předkladatel Žádosti o udělení Akredi-
tace dobrovolnické služby.

•

•

•

•
•
•
•

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA text Lenka Černá

V MUZEU A KNIHOVNĚ

Co bude náplní dobrovolnické služby od roku 2011?
Servis pro handicapované návštěvníky, pacienty a fyzicky nemohoucí.
Podílení se na průzkumech zájmu čtenářů či návštěvníků expozic.
Dobrovolníci budou vítanými pomocníky proti „profesní slepotě“. 
Pomoc se zajišťováním kulturních akcí či specializovaný průvodce na 
určitý segment, například pomoc se zvukovou knihovnou, dotykovými 
exponáty a mnoho dalšího.

•
•
•
•

dobrovolnické
centrum

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA text Lenka Černá

V MUZEU A KNIHOVNĚ



PROJEKT VÍTEJ! text Lenka Černá

dobrovolnické
centrum

Aktivní začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob v hmotné nouzi pro-
střednictvím výkonu dobrovolnické služby

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Hlavním cílem projektu bylo ověřit, podpořit a profesionalizovat zapojo-
vání dlouhodobě nezaměstnaných osob v hmotné nouzi do dobrovolnické 
služby. Projekt zkvalitnil postupy orgánů pomoci v hmotné nouzi a dobro-
volnických organizací při zprostředkování, organizaci a řízení dobrovolnic-
tví dlouhodobě nezaměstnaných osob v hmotné nouzi.

Zisky dlouhodobě nezaměstnaného člověka zapojeného do dobrovol-
nické služby:

Získání nových zkušeností a znalostí
Učení se jak zacházet s lidmi
Umění lépe si v životě poradit
Obohacující vzájemná komunikace s pracovním týmem
Pocit jsem potřebná
Nejsem sám, jsem ve společnosti
Mám se na co těšit, mám hned lepší myšlenky
Vidím své výsledky

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivity a výsledky projektu VÍTEJ:
Pracovní konference dobrovolnická služba nezaměstnaných 9. 6. 2010, 
Praha, 18 osob.
Workshop dobrovolnictví nezaměstnaných osob na dávkách v hmotné 
nouzi jako nástroj integrace 29. 6. 2010, Krajský úřad Ústeckého kraje, 
52 osob.
Publikace: Ústecká zkušenost se zapojováním dlouhodobě nezaměstna-
ných na dávkách v hmotné nouzi v rámci dobrovolnické služby, podzim 
2010.
Vzdělávací program pro celkem 245 osob z řad úředníků, poskytovatelů 
a organizací.
Závěrečná konference – vyhodnocení a prezentace výsledků pro 75 osob.
Zapojeno 36 dlouhodobě nezaměstnaných, kteří odsloužili v měsících 
duben – prosinec 2010 celkem 6.831 hodin v rámci společensky prospěš-
ných aktivit.
Byla zahájena příprava Evropského roku dobrovolnictví 2011 – v prosinci 
zveřejněno logo a aktivní spolupráce na www.dobrovolnik.cz – národní 
web Evropského roku dobrovolnictví 2011.

•

•

•

•

•
•

•
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EVROPSKÝ ROK text Lenka Černá

DOBROVOLNICTVÍ

dobrovolnické 
centrum

Rozhodnutí rady EU: 24.11.2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za 
kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovol-
ných činností na podporu aktivního občanství“.

Gestorem přípravy a realizace Evropského roku dobrovolnictví 2011 se 
stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jako svůj vrchol-
ný orgán zřídilo Mezirezortní koordinační výbor.

Následoval vznik Tématických realizačních skupin:
Dobrovolnictví v sociálních službách
Dobrovolnictví ve zdravotnictví
Dobrovolnictví ve sportu
Dobrovolnictví s dětmi a mládeží
Dobrovolnictví při mimořádných událostech
Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce
Dobrovolnictví v ekologii
Dobrovolnictví v kultuře 
Dobrovolnictví firem
Komunitní dobrovolnictví 
Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dále vznikaly průřezové odborné týmy:
Mediální tým 
Legislativní tým
Organizační tým

Vše začalo již v roce 2010. Diskuse, přípravy, názory co bychom mohli 
a chtěli. Aktivně jsme se zapojili do dobrovolnictví v sociálních službách; 
ve sportu; při mimořádných událostech a v ekologii. Po celý rok 2011 bude 
probíhat množství konferencí, kulatých stolů, wokcampů a rozrůstat se 
národní portál dobrovolnictví www.dobrovolnik.cz 

•
•
•
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Městské služby, a.s.
Městské obvody Ústí nad Labem 
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Muzeum města Ústí nad Labem
NROS 
Nadační fond VEOLIA 
NOKIA
Pedagogicko psychologické poradny Ústeckého kraje
Poradna pro mezilidské vztahy, o.s.
Probační a mediační služba, Ústí nad Labem
PROTEBE live, o.s.
Rodinné centrum Slunečník
Rudorfer CZ, s.r.o
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Úřad práce Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Severočeské doly, a.s.
Sitel, spol. s r.o.
SPIRÁLA, o.s.
Statutární město Ústí nad Labem
Střední školy v Ústeckém kraji
TBG Beton
TESCO STORIES ČR a.s.
Krajská zdravotní, a.s. s 5 odštěpnými závody
Ústecký kraj
YMCA v Ústí nad Labem
Zdravé město Ústí nad Labem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPONZOŘI, PARTNEŘI 
A PODPOROVATELÉ 
DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S.

Děkujeme Vám, za obětavou spolupráci v roce 2010; za pomoc, podporu 
a zájem, kterého se nám od Vás dostalo.

BVM Audit & Consult 
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Česká národní agentura MLÁDEŽ
Český rozhlas Sever
ČEZ Distribuce, a.s.
Činoherní divadlo, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Deníky Bohemia
Deutscher Kinderschutzbund Sachsen 
Dětský domov na Střekově a na Severní Terase
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
DOBROVOLNÍCI
Domov pro seniory v Doběticích 
Domov pro seniory Velké Březno
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
EVROPSKÁ UNIE
Evropské dobrovolnické centrum CEV
Externí spolupracovníci
HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
Individuální dárci
KNAUF INSULATION
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ZA ROK 2010 – ROZVAHA 

Aktiva Kč
Samostatné movité věci 276 143,00
Oprávky k sam. mov. věcem -276 143,00
Pokladna 7 432,45
Bankovní účty 514 825,09
Odběratelé -64 986,07
Poskytnuté provozní zálohy 65 641,00
Náklady příštích období 3 305,00
Příjmy příštích období 30 700,00

Celkem 556 917,47

Pasiva Kč
Nerozdělený zisk 246 869,79
Výsledek hospodaření (ztráta) -10 916,30
Dodavatelé 32 800,98
Zaměstnanci 139 119,00
Zúčtování s institucemi soc. a zdr. zabezpečení 70 389,00
Ostatní přímé daně 15 540,00
Dohadné účty pasivní 63 115,00
 
Celkem 556 917,47

Samostatné movité věci 276 143,00

Pokladna 7 432,45

Odběratelé -64 986,07

Náklady příštích období 3 305,00

Výsledek hospodaření (ztráta) -10 916,30

Zaměstnanci 139 119,00

Ostatní přímé daně 15 540,00

HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2010 – NÁKLADY

Položka  Kč 
Materiálové náklady   203 891,59  

(spotřební materiál, kancelářské potřeby, potraviny, literatura, PHM)  
Spotřeba energie  56 603,00
Opravy a udržování  5 872,00
Cestovné  26 156,67
Náklady na reprezentaci  495,00
Účetnictví  92 500,00
Nájemné  200 710,00
Telefonní poplatky, internet, poštovné 110 787,36
Fotopráce, grafika, správa PC a www 106 623,00
Doprava (Francie)  48 596,00
Ostatní služby IČO – supervize 412 241,00
Školeni a kurzy  58 840,00
Ubytování a strava, vstupné na akce 121 075,00
Ostatní služby  231 852,50
Mzdové náklady včetně DPP (odborné služby, externí pracovníci) 1 995 109,00
Zákonné sociální pojištění  599 611,00
Pojištění – majetek, zákonné pojištění zaměstnanců 27 399,00
Pojištění dobrovolníků  54 691,50
Daně a poplatky  16 934,00
Ostatní provozní náklady  35 255,55
Poskytnuté členské příspěvky 18 623,75

Celkem  4 423 866,92

Materiálové náklady   203 891,59
(spotřební materiál, kancelářské potřeby, potraviny, literatura, PHM)

Opravy a udržování  5 872,00

Náklady na reprezentaci  495,00

Nájemné  200 710,00

Fotopráce, grafika, správa PC a www 106 623,00

Ostatní služby IČO – supervize 412 241,00

Ubytování a strava, vstupné na akce 121 075,00

Mzdové náklady včetně DPP (odborné služby, externí pracovníci) 1 995 109,00

Pojištění – majetek, zákonné pojištění zaměstnanců 27 399,00

Daně a poplatky  16 934,00

Poskytnuté členské příspěvky 18 623,75



HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2010 – VÝNOSY

Zdroje příjmů účel částka
NROS – Make a Connection Připoj se! 8 334,00
NROS – Norské fondy seminář Norsko 3 870,00
Nadační fond Veolia dobrovolnictví v Ústeckém kraji, 200 000,00
  firemní dobrovolnictví 
NIDM MŠMT EDS – program EU Mládež v akci 124 884,00
  Olga a Natálie 2009 – 2010
NAEP ACTIVE 2 – Volunteers in Europe 32 995,30
Statutární město Ústí nad Labem 25 500,00
  Panel humanitárních organizací 
Statutární město Ústí nad Labem 20 875,00 
  Program Pět P a KOMPAS 
Statutární město Ústí nad Labem 60 000,00 
  smlouva o dílo – zprac. projektu 
Komunitní nadace Euroregionu Labe 33 333,00
  Dobrovolnická služba
  ve zdravotnických zařízeních 
Severočeské doly, a. s.  200 000,00
  finanční dar – krizové situace v ÚK 
Spirála, o. s. Sociální rehabilatace 540 436,96
KNAUF INSULATION, s. r. o. Křesadlo 2009 –  60 000,00
  ocenění dobrovolníků 
Ústecký kraj Soc. služby v Ústeckém kraji 1 462 000,00
MPSV ČR Program Pět P a KOMPAS 62 416,00

MPSV ČR – EY 2010 projekt Vítej! 742 880,00
MV ČR Kompasáci v roce 2010 67 000,00
MV ČR PĚTPÉŤÁCI v roce 2010 64 000,00
MV ČR Manažerská akreditace 90 000,00
Úřad práce Ústí nad Labem příspěvky na vytvoření  326 977,00
  pracovního místa
TBG Plzeň Transbeton, s. r. o. Křesadlo 2009 – dar 5 000,00
tržby z prodeje služeb  225 670,00
přijaté bankovní úroky  662,44
přijaté pojistné  23 279,00
přijaté členské příspěvky  600,00
přijaté příspěvky na školení a akce 400,00
ostatní provozní výnosy  31 837,92

Celkem  4 412 590,62 

NROS – Make a Connection Připoj se! 8 334,00!

Nadační fond Veolia dobrovolnictví v Ústeckém kraji, 200 000,00ii
firemní dobrovolnictví

g
NAEP ACTIVE 2 – Volunteers in Europe 32 995,30

g
Statutární město Ústí nad Labem 20 875,00

Program Pět P a KOMPAS

p p j
Komunitní nadace Euroregionu Labe 33 333,00

Dobrovolnická služba
 ve zdravotnických zařízeních

MPSV ČR – EY 2010 projekt Vítej! 742 880,00!

Úřad práce Ústí nad Labem příspěvky na vytvoření  326 977,00í
pracovního místa

tržby z prodeje služeb  225 670,00

MV ČR PĚTPÉŤÁCI v roce 2010 64 000,000

Spirála, o. s. Sociální rehabilatace 540 436,96

Ústecký kraj Soc. služby v Ústeckém kraji 1 462 000,00i

přijaté pojistné  23 279,00

přijaté příspěvky na školení a akce 400,00
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VÝROK AUDITORA PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ 
PROSTŘEDKŮ

prostředky EU (EVS) 
36%

samospráva 
2%

nadace a nadační fondy
6%

soukromé zdroje 
6%

vlastní zdroje a prostředky 
19%

státní správa 
31%





Právní služby:  Mgr. Stanislav Řehola
Auditor: BVM Audit & Consult 
Účetní: Jiřina Mašková
Supervize řízení: PhDr. Milan Kinkor
Webmaster: Lukáš Svojanovský
Grafické služby: PROTEBE live o.s.

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,   
   Česká republika
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 organi-
zací Ústeckého kraje • ASOCIACE Pět P v ČR • Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Ústeckého kraje • EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE • RADA 
dobrovolnických center regionu Severozápad • PANEL humanitárních organi-
zací Ústeckého kraje • Koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče 
o děti, mládež a rodinu • Evropský rok dobrovolnictví 2011

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
DOBROVOLNICKÉHO  
CENTRA, O.S.

Valná hromada Dobrovolnického centra, o.s.:

Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Bc. Kamila Staňková, Mgr. Josef Kubát, 
Jakub Michal, Mgr. Lucie Jandová, Marcela Poláčková, Mgr. Jiřina Kresto-
vá, Mgr. Jan Odvárka, Denisa Kudelová, Mgr. Lukáš Vavřina, Bc. Gabriela 
Betková, Ing. Pavel Švihlík, Mgr. Jan Pácha.

Složení Rady sdružení:

Mgr. Lenka Černá – předsedkyně RS, Bc. Kamila Staňková – místopředsed-
kyně, Mgr. Lukáš Vavřina – člen.

Složení revizní komise:

Mgr. Josef Kubát – předseda RK, Bc. Gabriela Betková – členka, Ing. Pavel Švih-
lík – člen.

Personální složení v roce 2010:

Mgr. Lenka Černá, Mgr. Michaela Procházková, Andrea Hacková, Mgr. Alena 
Krbcová, Bc. Vladimír Polák, Mgr. Martina Vlková, Ing. Petr Marek, Lenka 
Kokšalová, Iveta Strnádková.

Externí spolupracovníci v roce 2010:

Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jana Doubravová, Mgr. Stanislav Karas, PhDr. 
Jiří Tošner, Bc. Monika Moravcová, Mgr. Petr Konečný. dobrovolnické 

centrum






