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Dovolte mi zmínit vybrané události, které ovlivnily naši činnost 
v roce 2008:
Leden: 

Distribuce publikace DOBROVOLNÍCI – Průvodce dobrovolnictvím  
 při HRÁCH III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR.
Únor: 

Příprava a udílení ceny KŘESADLO dobrovolníkům Ústeckého kraje.
Březen: 

První Kurz pro vedoucí rodičovských skupin v ČR – program Silní  
 rodiče – silné děti®. Lektorky z Německa školily 14 našich odborní- 
 ků pracujících s rodinami a dětmi. 
Duben: 

Účast na týdenním mezinárodním kurzu Human Resources Manage- 
 ment, Leadership and Communication for NGOs, April 5th to 11th,  
 Bulharsko.
Květen: 

Start přípravy na Inspekci poskytování sociálních služeb, práce   
 na standardech kvality.

Závěrečná konference s německým partnerem Deutscher Kinder - 
 schutzbund o implementaci Programu Silní rodiče – Silné děti®   
 v Ústeckém kraji a Programu KOMPAS® v Sasku.
Červen:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. podepisuje s námi spolu- 
 práci na projektu FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ a plánujeme první   
 akce pro firemní dobrovolníky.

Start Metodického střediska Programu KOMPAS® pro ČR.
Červenec:

Připravujeme projekt RADY dobrovolnických center regionu soudrž- 
 nosti Severozápad s názvem PROGRES – Zavedení systému kvality  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POSLÁNÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, o.s.
Občanské sdružení Dobrovolnické centrum 
vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobro-
volníkům a propaguje dobrovolnictví jako přiro-
zenou součást života.

   SLOVO PŘEDSEDKYNĚ     
   RADY SDRUŽENÍ

 Vážení a milí čtenáři, tuto výroční zprá-
 vu o činnosti v roce 2008 zpracováváme 
 v době, kdy oslavujeme 10 let našeho pů-
 sobení v Ústeckém kraji. Za tuto dobu  
 s námi spolupracovalo 900 dobrovol- 
 níků a takto vypadal rok 2008:

Přibylo 36 nových dobrovolníků v našich vlastních programech.
Připojilo se 55 dobrovolníků v rámci jejich vysílání do sociálních  

 služeb v kraji.
V rámci 7. ročníku programu Make a Connection – Připoj se působi- 

 lo více jak 70 dobrovolníků ve věku 16-26 let ve 14 podpořených  
 projektech v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

•
•

•



DĚKUJI všem našim podporovatelům, kteří svými dary 
a příspěvky podpořili rozvoj dobrovolnictví, našich dobro-
volnických programů a projektů. 
DĚKUJI všem našim dobrovolníkům za ochotu, osobní 
nasazení, upřímnost a v neposlední řadě ohromné množství 
hodin, které věnovali potřebným.
DĚKUJI všem spolupracujícím organizacím a institucím 
za inspirativní a obsažná partnerství. 
DĚKUJI zaměstnancům a členům sdružení Dobrovolnické 
centrum, o.s. za obětavou a srdečnou práci v průběhu celé-
ho roku 2008.

S úctou Mgr. Lenka Černá
Předsedkyně Rady sdružení Dobrovolnické centrum, o.s
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 v dobrovolnických službách v kraji Ústeckém a Karlovarském.
Srpen:

Startuje projekt ROK v LESE, v rámci kterého spolu s našimi uživate- 
 li a dobrovolníky podnikáme množství aktivit v lesním prostředí. 
Září:

Procházíme Inspekcí poskytování sociálních služeb – Sociálně akti- 
 vizační služby pro rodiny s dětmi, získáváme 115 ze 144 bodů a začí- 
 náme odstraňovat nedostatky standardu 5 a 9. 

Spoluorganizujeme krajskou konferenci VÍME O SOBĚ – zaměřeno  
 na připravenost Ústeckého kraje při krizových situacích a hromad- 
 ných neštěstích.

Nastupuje náš první dobrovolník Evropské dobrovolné služby Grze- 
 gorz Ryczywolski.
Říjen:

Příprava českých účastníků na 16. Mezinárodní výroční pracovní  
 konferenci v Polsku, Jelenia Góra; česko-polsko-německé partnerství  
 pro pomoc dětem a rodinám.
Listopad:

Účast na valném shromáždění Evropského dobrovolnického centra  
 www.cev.be v Luxemburgu.
Prosinec:

Připravujeme registraci nové sociální služby – Sociální rehabilitace pro  
 děti, mládež a mladé dospělé ohrožené nežádoucími vlivy a ukonču- 
 jeme činnost Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby   
 se zdravotním postižením.

•

•

•

•

•

•

•

„Nejlepším 
způsobem, 

jak překonat zlo, 
je šířit dobro.“



KŘESADLO 2008
„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Zpracovala Andrea Hacková

Slavnostní ceremoniál s názvem KŘESADLO 2008 je největší aktivitou, kterou 
Dobrovolnické centrum, o.s. každoročně pořádá. Křesadlo je symbolem vykře-
sané jiskřičky lidství a smyslem jeho udělování je nejen ocenit dobrovolníky, 
ale zároveň šířit myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti. 
V letošním roce proběhl již 7.ročník.

Nezávislá Hodnotící komise Křesadlo 2008 vybrala z 12 došlých 
nominací z rozličných částí Ústeckého kraje těchto 6 dobrovolníků:
Vilemína Svobodová – založila „Pomoc bližnímu“, o.s. Senior klub 
v Lounech.
Milada Doležalová – dlouholetá dobrovolnice v Programu Pět P v DC 
v Ústí nad Labem.
Václav Bulánek – působí v Sociální agentuře v Ústí nad Labem.
Petra Písaříková – pomáhá Asociaci Pro HANDICAP OO SPMP v Cho-
mutově.
Milena Liptáková – stará se o obec Úlovice u Loun.
Barbora Borkovcová– věnuje se osobám s mentálním a tělesným 
postižením v Slunečnici, o.s. v Děčíně.

Za příkladnou činnost v oblasti Firemního dobrovolnictví převzal certifi-
kát generální ředitel SčVK, a.s. Ing. Bohdan Soukup, PhD., MBA.

>  > 
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Dobrovolníkům ceny předávali: 
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, Mgr. Jan Kubata, primátor 
Statutárního města Ústí nad Labem, Jitka Rispoli, logistics manažer 
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.,  PhDr. Jiří Tošner, předseda HESTIA – 
Národní dobrovolnické centrum Praha, Margareta Jaglová, držitelka loň-
ské ceny KŘESADLO 2007 a členka Hodnotící komise Křesadlo 2008,  
Mgr. Lucie Sroková, personální manažerka společnosti ČEZ, a.s. a něko-
likanásobná předsedkyně. Hodnotících komisí KŘESADLO a  Doc., PhDr. 
Zdeněk Radvanovský, CSc. – děkan filosofické fakulty UJEP v Ústí nad 
Labem.

Složení Hodnotící komise KŘESADLO 2008: 
Mgr. Lucie Sroková – personální manažerka společnosti ČEZ, a.s.; Jana 
Ryšánková – členka Rady Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí, 
kultury a památkové péče za Krajskou samosprávu; Bc. Lenka Venclová – 
spolupracovnice DC za odbornou veřejnost; za podnikovou sféru Zdeňka 
Kubicová – státní podnik Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství 
Teplice; Radek Strnad, redaktor Ústeckého deníku za média; Bc. Dagmar 
Francová – sociální pracovnice v Sociální agentuře, o.s. za neziskový sek-
tor; Margit Jaglová, držitelka loňské ceny KŘESADLO 2007 a PhDr. Jiří 
Tošner – předseda HESTIA. 

Záštitu nad KŘESADLEM 2008 převzala hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová a primátor Statutárního města 
Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata. Generálním partnerem 
byla společnost KNAUF INSULATION, spol. s.r.o., která 
dlouhodobě podporuje občanský sektor v Ústeckém kraji.
Tímto všem jmenovaným ještě jednou DĚKUJEME. 

dobrovolnické
centrum

ocenění 
dobrovolníci

2008
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Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
Snížit sociální rizika související se způsobem života rodin (např. rodina  

 pečující o handicapovaného člena, rodina s nízkou úrovní výchov- 
 ných dovedností, neúplná rodina...). 

Rok 2008 v SAS pro rodiny s dětmi:
Identifikovali jsme potřebu naše služby rozšířit o nabídku terénní  

 sociální práce. 
V rámci SAS pro rodiny s dětmi jsme systematicky pracovali s 69  

 dětmi a stejným množstvím rodin, které se nacházely v náročné   
 životní situaci. 

Uskutečnili jsme 9 společných akcí pro děti a dobrovolníky, někte-
 rých akcí se účastnili i rodiče zapojených dětí. Školní rok 2008/2009  
 jsme nazvali „Rokem v Lese“ a aktivity jsme zaměřili na prohloubení  
 vztahu k přírodě.

Proběhly 3 odborné konzultace ke standardům kvality a celému fun- 
 gování SAS pro rodiny s dětmi s Mgr. Janem Kostečkou.

Absolvovali jsme 3 – denní Inspekci poskytování sociálních služeb.
Členům Asociace Pět P v ČR jsme nabídli vzdělávací seminář na téma  

 „Inspekce je výzva.“

•
•

•

•

•

•

•
•

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
PRO RODINY S DĚTMI 

Zpracovala Mgr. Michaela Procházková

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v roce 2008 tvořily 
2 pilíře: 
Program Pět P a Program KOMPAS®. Po identifikaci potřeby rozšíření 
této služby bude SAS pro rodiny s dětmi dotvářet od roku 2009 terénní 
sociální práce. 

Poslání SAS pro rodiny s dětmi: 
Posláním SAS pro rodiny s dětmi je pomáhat při řešení problémů, kte-
ré 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. Pro svoji činnost využíváme individuální nebo 
skupinovou práci s dětmi a terénní práci s celou rodinou.

Cíle SAS pro rodiny s dětmi: 
Doplnit stávající nabídku forem práce s dětmi, mládeží a rodinami. 
Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a zpro- 

 středkováním kontaktu se společenským prostředím se snažíme  
 předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte. 

Podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problémy skrze společnou činnost  
 dítěte a dospělého. 

Poskytnout často chybějící pozitivní dospělé vzory obou pohlaví.

•
•
•

•

•
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víkendovka
Hřensko



Díky programu se děti učí lépe komunikovat, rozšiřují si okruh 
zájmů, poznávají blízké okolí a celkově se pozitivně působí na vývoj 
dítěte.

Aktivity v roce 2008:
Založili jsme 8 nových dvojic PětPéťáků.
Aktivně se scházelo celkem 33 dvojic, kterým jsme věnovali  

 potřebný servis.
Uspořádali jsme 8 společných akcí. 
V rámci specializovaného výcviku pro nové zájemce o dobro- 

 volnictví v Pět P jsme proškolili 6 nových dobrovolníků.
Proběhlo 10 supervizních schůzek s dobrovolníky a nabídli  

 jsme jim další vzdělávání – seminář na téma „Stres.“
Proběhla také schůzka pouze pro děti, na které jsme zjišťovali  

 jejich spokojenost s programem a vybranými dobrovolníky. 
Došlo k výměně supervizora – po PhDr. Janě Doubravové  

 se supervizorem Pět P stal Mgr. Stanislav Karas. 

•
•

•
•

•

•

•

PROGRAM Pět P
Pět P - Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora

Zpracovala Mgr. Michaela Procházková

Je jedním ze 3 pilířů registrované SAS pro rodiny s dětmi v DC. 
Pět P znamená: Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora.
Sociálně preventivní volnočasový program pro děti ve věku 8 – 15  

 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Základem programu je utváření dvojic složených z 1 velkého a 1  

 malého kamaráda. 
Dvojice spolu tráví 1 odpoledne v týdnu po dobu nejméně 1 roku.  

 Náplň schůzek si určují sami. Mohou sportovat, chodit na výlety,  
 do kina, využívat klubovnu, povídat si, účastnit se společných akcí…
• Program Pět P realizuje Dobrovolnické centrum, o. s. již 10. rokem.

Dobrovolnické centrum, o. s. je členem Asociace Pět P v ČR, která  
 je členem mezinárodního hnutí Big Brothers Big Sisters International.

Program Pět P v ÚL je akreditován MV ČR dle zákona č. 198/2002  
 Sb., o dobrovolnické službě k vysílání dobrovolníků v rámci dlouho- 
 dobé dobrovolnické služby.

Jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí platné v oblasti.  
 Činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předchá- 
 zení jejich vzniku. 

V čem program pomáhá?
Vytváří zázemí dítěti i jeho rodině pro řešení obtížné rodinné situace.
Pomáhá dětem najít si kamarády, navazovat vztahy s dospělými i dětmi.

•
•
•

•

•

•

•

•

>  > 
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PROGRAM KOMPAS®
Sociálně preventivní volnočasový program zaměřený 
na rozvoj: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce 

Zpracovala Mgr. Alena Krbcová

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve věku 7 – 15 let .
Akreditovaný program dobrovolnické služby Ministerstva vnitra ČR.
Sociálně preventivní volnočasový program zaměřený na osobnostní  

 rozvoj dítěte.
Program KOMPAS® získal od Úřadu průmyslového vlastnictví   

 ochrannou známku ®, je tedy duševním majetkem Dobrovolnického  
 centra, o.s.

Program KOMPAS® realizuje Dobrovolnické centrum, o.s. již šest let. 
Vzniklo Metodické středisko Programu KOMPAS®, které umožní  

 program nastartovat a nabídnout služby dětem, mládeži a rodinám  
 také v dalších organizacích a regionech. Zájemcům nabízí kompletní  
 metodické vedení po dobu min. 2 let.

Program KOMPAS® nabízí skupině znevýhodněných dětí a mládeže hod-
notné trávení volného času takovou formou, která je osloví a zároveň 
podpoří rozvoj jejich sociálních a komunikačních dovedností. Současně 
nabízí mladým dobrovolníkům možnost vést skupinu, získat kvalitní praxi 
a vyzkoušet si sama sebe a svůj potenciál. 
V Programu KOMPAS® se dva dospělí vyškolení dobrovolníci věnují sku-
pince šesti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Skupinky se pra-
videlně schází každý týden v určený den na 2 až 3 hodiny po dobu nej-
méně pěti měsíců. 

•
•
•

•

•
•

Výsledky za rok 2008:
V roce 2008 se 20 mladých lidí v roli dobrovolníků věnovalo  

 36 dětem ze znevýhodněných rodin v Ústí nad Labem a jeho  
 blízkém okolí. 

Dobrovolníci absolvovali pod vedením odborníků výcvik k me- 
 todice, organizaci programu a práci s dětmi, účastnili se pra- 
 videlných supervizí a byli pro svou činnost v programu pojiš- 
 těni. Také jsme realizovali seminář na téma Standardy kvality  
 sociálních služeb.

Běželo 6 KOMPASáckých skupinek, ve kterých děti a jejich  
 dobrovolníci trávili svůj čas podle vlastních návrhů, nápadů  
 a zájmů, navštívili nová místa, sportovali, vyráběli. Děti vní- 
 maly dobrovolníky jako velké kamarády a dospělé pozitivní  
 vzory, nenásilnou formu se tak učily sociálním dovednostem  
 a komunikaci s vrstevníky i dospělými. 

Proběhlo celkem 8 společných akcí pro děti a dobrovolníky  
 v Programu KOMPAS®: Lezení na horolezeckou stěnu v tělo- 
 cvičně UJEP; Jak se slaví Velikonoce v různých zemích Evro- 
 py v klubu Relaks; Hledání pokladu Harryho Pottera na Střižo- 
 vickém vrchu; Víkendová akce v Hřensku v Česko-saském  
 Švýcarsku; Otvírání nové klubovny v prostorách DC; Návštěva  
 Regionálního muzea v Teplicích; Ornitologická výprava podél  
 řeky Labe; Jak se slaví Vánoce v různých zemí Evropy v klubu  
 Relaks. 

•

•

•

•

>  > 

KOMPAS



naši Kompasáci

10 111



Kompas dává 
Vašemu dítěti 
správný směr!

komunikace

spolupráce

partnerství



TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Zpracovala Bc. Michaela Čeřovská

Při přípravách na Inspekci poskytování sociálních služeb, kterou Dobro-
volnické centrum, o.s. procházelo v září 2008, jsme identifikovali potřebu 
rozšířit naši Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi o terénní soci-
ální práci. Ta se bude zaměřovat na pomoc rodinám s dětmi v jejich přiro-
zeném prostředí. Její náplní bude např. doučování dětí, podpora a nácvik 
rodičovského chování, pomoc při vyřizování běžných záležitostí apod. 
V první polovině roku 2009 proběhne přípravná fáze programu (tvorba 
metodiky a dokumentace, spolupráce s prvními rodinami). 

>  > 12 113



FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ –trojité vítězství 

Zpracovala Mgr. Lenka Černá

Firemní dobrovolnictví je dobrovolná a nezištná pomoc firem neziskové-
mu sektoru. Je to forma nepeněžního dárcovství, které často bývá sou-
částí systematické firemní filantropie. V rámci firemního dobrovolnic-
tví poskytují firmy nejen své zaměstnance, ale i své cenné know-how 
a například technické vybavení. 

V roce 2008 uzavřelo DC prestižní smlouvu se společností Seve-
ročeské vodovody a kanalizace, a.s. na realizaci prvních dvou akcí 
FIREMNÍHO DOBROVOLNICTVÍ.

Vybráno z tiskových zpráv: 
Ústí nad Labem – V úterý 16. září proběhlo stěhování největší ústec-
ké neziskové organizace FOKUS, sdružení pro péči o duševně nemocné. 
Vystěhování třípatrového objektu na Střekově a přesun zařízení do nové 
budovy ve Vaňově bylo první akcí svého druhu; své síly zde totiž spojili 
dobrovolníci ze Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., klienti Foku-
su a koordinátoři DC. Společnost SČVK uvolnila na akci dvanáct dobro-
volníků a tři stěhovací vozy, které pendlovaly téměř bez zastávky mezi 
sídly na opačných březích Labe. Spolu se zaměstnanci SČVK se do akce 
zapojili tři koordinátoři DC a patnáct klientů a zaměstnanců samotného 
Fokusu. Stěhování proběhlo v rekordně krátkém čase 6 hodin.
Liberec – Adventní Slavnosti sv. Barbory zpříjemnili klientům a zaměst-

>  > 

nancům občanského sdružení D.R.A.K. dobrovolníci z akciové 
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Sedmnáct vodo-
hospodářů ze čtyř úseků společnosti SčVK pomáhalo v dopoled-
ních hodinách při přípravě a slavnostní výzdobě prostor sdružení 
a odpoledne potom při obsluze zdravotně postižených dětí a seni-
orů. „Dobrovolníci odvedli velký kus práce, s nimi jsme zvládli vše 
mnohem snáze“, řekla na závěr akce Bc. Ludmila Kejíková, vedou-
cí sociálních služeb o. s. D.R.A.K. „Myslím, že spokojení byli nejen 
zaměstnanci, ale i klienti, které dobrovolníci provázeli vánočními 
dílnami.“ 

tým fi remních 
dobrovolníků

dobrovolnické
centrum
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MANAŽERSKÁ AKREDITACE 
DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY

Zpracovala Mgr. Lenka Černá

Projekt Manažerské akreditace dobrovolnické služby (MA) zavádí do pra-
xe profesionální systém spolupráce mezi akreditovaným Dobrovolnickým 
centrem, o.s. a organizacemi Ústeckého kraje. Organizace se dobrovol-
nictvím přímo nezabývají, mají však zájem zapojit dobrovolníky do své 
činnosti jako rozšířenou součást svých služeb. Spolupráce v rámci MA 
funguje na principu vysílání dobrovolníků DC (vysílající organizace) 
do partnerských (přijímajících) organizací, dle zákona o dobrovolnic-
ké službě. DC sepisuje s partnerskou organizací smlouvu o spolupráci 
a sestavuje harmonogram spolupráce. Podepisuje Pověření koordinátora 
dobrovolníků s vybraným pracovníkem organizace, který se dobrovolnic-
tví v organizaci přímo věnuje. Pověřený koordinátor je v přímém a pravi-
delném kontaktu s koordinátorem DC.

V roce 2008 jsme :
uzavřeli smlouvu se 7 partnerskými organizacemi:

1) Městský ústav sociálních služeb Jirkov
2) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace v Ústí nad Labem
3) Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko sociální pomoci 
v Mostě
4) Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, Úsek: 
CSS Klobouk Diakonie v Terezíně
5) Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Trmice

•
6) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Most, p.o.
7) Poradna pro náhradní rodinnou péči, Centrum pro rodinu Terezín

uspořádali 3 výcviky nových dobrovolníků,
zorganizovali 1 supervizní setkání pro pověřené koordinátory  

 dobrovolníků,
prostřednictvím partnerských organizací zapojili 55 dobro- 

 volníků,
realizovali 12 osobních konzultací s pověřenými koordinátory.

•
•

•

•
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Zpracovala Andrea Hacková

První polovina roku 2008 byla financována v rámci projektu Přeshra-
niční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti soci-
ální práce podporující rodinu a dítě podaného v rámci INTERREG IIIA., 
který byl zakončen k 1. 6. 2008. Pro odbornou veřejnost a partnery 
proběhlo první školení vedoucích rodičovských kurzů SR–SD® a 16. 5. 
2008 byla uspořádána Závěrečná konference v Litoměřicích. Cílem toho-
to projektu bylo vzájemné seznámení organizací jako partnerů a zapo-
četí implementace českého Programu KOMPAS® na německé straně 
v Sasku a německého programu Silní rodiče–Silné děti® na české stra-
ně v Ústeckém kraji.

Druhá polovina roku – od 1. 7. 2008 – byla financována z projektu pod-
pořeného MPSV ČR pod názvem Implementace programu Silní rodi-
če–Silné děti® v Ústeckém kraji.

Došlo k vytvoření dokumentace v systému vzdělávání v programu 
SR–SD®:
Kooperační smlouva s Pedagogicko psychologickou poradnou Ústecké-
ho kraje; Standardy a směrnice; Prohlášení o povinnostech; Statistický 

dotazník; Certifikát; Licenční smlouva s DKSB; Propagační leták 
programu SR–SD® pro veřejnost.

Za participace s Dobrovolnickým centrem, o.s. se uskutečnilo:
Tripartitní pracovní setkání zástupců česko–německo–polských  

 partnerů v Zittau (8. 9. 2008).
16. Mezinárodní výroční pracovní konference v Jelení Hoře  

 (7.-8. 11. 2008).

Pravidelně probíhala:
setkání a komunikace s partnery (DKSB, Výbor pro práva dětí  

 regionu Jelení Hory, PPP ÚK, MC Kadaň).
uskutečnila se 3 následná setkání s proškolenými vedoucími  

 kurzů pro rodiče programu SR–SD® s cílem nastartovat první  
 rodičovské kurzy v Ústeckém kraji.

•

•

•

•

>  > 
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PANEL HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ

Zpracovala Mgr. Lenka Černá

Prvotním impulsem pro vznik a působení PANELu humanitárních orga-
nizací města Ústí nad Labem byly povodňové události z roku 2002 
a 2006. 

V listopadu roku 2007 byla obnovena aktivní setkávání pracovníků nezis-
kových organizací pomáhajících při povodních (Centrum krizové interven-
ce Spirála, o.s., Dobrovolnické centrum, o.s., Oblastní charita Ústí nad 
Labem) a humanitárních organizací (ADRA, o.s., Člověk v tísni, o.p.s.), 
složek Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje, Ústecký kraj).  Dalších jednání se zúčastnili i zástupci 
samosprávy, veřejné správy a dalších neziskových organizací.

Uskutečněné akce:
I. regionální konference Ústeckého kraje Víme o sobě? Mimořádná  

 událost – Pomáháme sami a dokážeme to i spolu? – 4. září 2008,  
 Ústí nad Labem.

Vzdělávání terénního krizového týmu, Centrum krizové intervence,  
 Spirála, o.s. ve spolupráci s Rafae, o.s.

Pomoc a podpora občanům v souvislosti s dopravní nehodou u Pa- 
 nenského Týnce a Velemyšlevsi, 2008.

Zorganizovali jsme celkem 11 zasedání PANELu a v této činnosti  
 budeme pokračovat v roce 2009.

•

•

•

•
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Zpracoval Bc. Vladimír Polák

Je nově registrovaná sociální služba, která bude spuštěna v roce 2009. 
Bude realizována terénní formou se zaměřením na děti, mládež a mladé 
dospělé ohrožené sociálním vyloučením a vedoucí rizikový způsob života 
nebo jsou takto ohroženy. V užším pojetí bude zaměřena na tři základní 
cílové skupiny a to na děti na základních školách – preventivní program 
Životní volby, studenti učňovských oborů – kurz Rozvoje sociálních kom-
petencí, a v neposlední řadě program zaměřený na děti na odchodu z dět-
ských domovů.
V rámci nově registrované služby sociální rehabilitace se snažíme o roz-
víjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v soci-
álních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků své-
ho jednání. Realizované aktivity napomáhají v integraci do společnosti 
a na trh práce.

20   21
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EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

Zpracoval Grzegorz Ryczywolski

Evropská dobrovolná služba (EDS) je součástí mezinárodního programu 
Evropské Unie „Mládež v akci“ zaměřeného na podporu neformálních 
vzdělávacích aktivit pro lidi ve věku 18-30 let. EDS umožňuje účastníkům 
zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů 
konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Cílem EDS je rozvoj soli-
darity a tolerance mezi mladými lidmi.

EDS v Dobrovolnickém centru v roce 2008:
Poté, co DC získalo akreditaci ČNA Mládež pro přijímání dobrovolníků 
a koordinování projektů, v září 2008 do DC přijel na 8 měsíců první evrop-
ský dobrovolník, Grzegorz Ryczywolski z Polska. Grzegorz se zúčastnil 
následujících aktivit:

Účast v Programu KOMPAS® – vedoucí dvou skupin dětí 
Realizace přípravy školení pro veřejnost „První občanská pomoc  

 a svépomoc” 
Vedení jazykového kurzu základů polštiny
Nábor dobrovolníků do Programu KOMPAS® a Pět P
Organizace Teambuildingu pro zaměstnance DC
Propagace DC i programu EDS přes kontakt s partnery v ČR a v cizině,  

 psaní blogu http://greginusti.myevs.net
Pomoc při přípravě 16. Mezinárodní výroční pracovní konfe-  

 rence v Jelení Hoře (Polsko) 

•
•

•
•
•
•

•

Zapojení se do přípravy KŘESADLA 2008 
Účast na Veletrhu sociálních služeb a v konferenci „Víme o sobě“
Pravidelný převoz osob s mentálním postižením do chráněné  

 keramické dílny v Kofoedově škole 2x týdně v období  
 dubna 2009

Kancelářské práce, překlady
Pomoc s údržbou vozového parku SITEL pro DC.

•
•
•

•
•
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SPONZOŘI, PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ 
Dobrovolnického centra, o.s.

Z celého srdce vám děkujeme za obětavou spolupráci v roce 2008 
a za pomoc, podporu a zájem, kterého se nám od Vás dostalo.

BVM Audit & Consult 
CDL Design
CS–Beton
Česká národní agentura MLÁDEŽ
ČEZ Distribuce, a.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Deníky Bohemia
Deutscher Kinderschutzbund Sachsen 
Diakonie ČCE v Litoměřicích a v Mostě
DOBROVOLNÍCI
Domov důchodců v Doběticích 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
DORANT
EFRE a INTERREG IIIA
EVROPSKÁ UNIE
Evropské dobrovolnické centrum CEV
Externí spolupracovníci
HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
Individuální dárci
Karolina Express
Klub RELAKS
KNAUF INSULATION

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
LESY České republiky, s.p.
Městské služby, a.s.
Městský obvod Ústí nad Labem – Město
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
NROS a její sbírkový projekt Pomozte dětem
Nadační fond VEOLIA 
NOKIA
Pedagogicko psychologické poradny Ústeckého kraje
Probační a mediační služba, Ústí nad Labem
PROTEBE live, o.s.
Regionální muzeum Teplice
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
Sitel, spol. s r.o.
SPIRÁLA, o.s.
Státní vědecká knihovna, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
Střední školy v Ústeckém kraji
TBG Beton
TOYOTA
Ústecká zdravotní, a.s. – DOBRO-DRUH
Ústecký kraj
YMCA v Ústí nad Labem



ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Soukromé zdroje
11%

Prostředky EU
18%

Nadace a nadační fondy
4%

Samospráva
10%

Státní správa
51%

Vlastní zdroje a prostředky
3%

VÝROK AUDITORA
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HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNICKÉHO 
CENTRA ZA ROK 2008

Výnosy
Zdroje příjmů / účel Částka v roce 2008

ČEZ Distribuce, a. s. dar na realizaci Programu KOMPAS® 120 000,00
ČEZ Distribuce, a. s. dar na pořízení výpočetní techniky 47 000,00
Národní institut dětí a mládeže MŠMT projekt v rámci 
programu EU Mládež v akci 59 498,00
Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Sachsen e. V.
přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků 
v oblasti sociální práce podporující rodinu a dítě 561 327,27
KNAUF INSULATION, s. r. o.Křesadlo 2008 – ocenění dobrovolníků 
na slavnostním večeru 122 645,54
Lesy ČR, s. p. Projekt Rok v lese – Pět P a KOMPAS 387 898,75
Statutární město Ústí nad Labem zpracování projektu 
„Vzdělávání pro management dobrovolnictví“ 96 000,00
Statutární město Ústí nad Labem projekt „Chceme být 
připraveni aneb Lidé a organizace při mimořádných událostech“ 27 000,00
Statutární město Ústí nad Labem Program Pět P a KOMPAS 241 838,50
MPSV ČR Program Pět P a KOMPAS 530 111,92
MPSV ČR Program pro seniory a osoby se zdr. postižením 349 669,33
MPSV ČR Implementace programu Silní rodiče – Silné děti® 
v Ústeckém kraji 240 545,00
MV ČR Program KOMPAS® 56 820,00
MV ČR Manažerská akreditace 46 150,00
NROS – Pomozte dětem KOMPAS (2007 – 2008) 155 624,80

NROS / Připoj se VII Make a Connection 94 079,22
NROS MaC RHK 3 500,00
SČVK, a. s. firemní dobrovolnictví 80 000,00
Serge Kratochvíl, Karolina Express dobrovolnictví
 – víkendová akce 10 000,00
TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o. Křesadlo 2007 6 000,00
Úřad práce Ústí nad Labem příspěvek na vytvoření 
pracovního místa 206 550,00
Tržby z prodeje služeb 59 381,00
přijaté bankovní úroky 940,80
přijaté náhrady od pojišťovny 188,00
ostatní provozní výnosy opravy podle auditu 2007 -106 879,59
přijaté členské příspěvky 4 700,00
přijaté příspěvky na školení a akce 16 537,00
ostatní dary 15 000,00

CELKEM 3 437 125,54

>  > 



HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNICKÉHO 
CENTRA ZA ROK 2008

Náklady
Položka Částka Kč
  
Materiálové náklady (spotřební materiál, 
kancelářské potřeby, potraviny, literatura, PHM) 153 920,50
Nákup DHIM 110 486,00
Spotřeba energie 8 971,73
Opravy a udržování 4 548,50
Cestovné 47 835,00
Účetnictví 99 440,00
Nájemné 172 616,00
Telefonní poplatky, internet, poštovné 125 561,83
Fotopráce, grafika, správa PC a www 197 145,50
Ostatní služby (ubytování a stravné výcviků, doprava, semináře) 410 509,90
Mzdové náklady včetně DPP 
(odborné služby, externí pracovníci) 1 989 407,00
Zákonné sociální pojištění 594 251,00
Ostatní provozní náklady (pojištění, ostatní daně a poplatky) 93 663,07
 

CELKEM 4 008 356,03

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Rozvaha
Aktiva       

Samostatné movité věci 276 143,00
Oprávky k sam. mov. věcem -276 143,00
Pokladna 589,00
Bankovní účty 1 004 386,40
Poskytnuté provozní zálohy 65 652,00
Náklady příštích období 12 465,80
Dohadné účty aktivní 16 330,83

CELKEM 1 099 424,03

Pasiva  
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 966 734,80
Výsledek hospodaření -571 230,49
Dodavatelé 36 430,82
Ostatní závazky 109 294,00
Zaměstnanci 3 000,00
Zúčtování s institucemi soc. a zdr. zabezpečení 56 373,00
Ostatní přímé daně 15 332,00
Nároky na dotace a zúčtování se SR 216 865,25
Jiné závazky 57 501,25
Výnosy příštích období 143 471,40
Dohadné účty pasivní 65 652,00

CELKEM 1 099 424,03
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Valná hromada Dobrovolnického centra o.s.:
Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Bc. Kamila Staňková, Josef Kubát, 
Jakub Michal, Mgr. Lucie Sroková, Marcela Poláčková, Mgr. Kamila 
Zinčenková, Mgr. Jiřina Krestová, Mgr. Jan Odvárka, Denisa Kudelová, 
Mgr. Lukáš Vavřina, Gabriela Betková, Bc. Pavel Švihlík, Mgr. Jan 
Pácha.

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

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

Personální složení v 2008:
Mgr. Lenka Černá, Martina Nicková, Pavla Šímová, Mgr. Michaela Pro-
cházková, Andrea Hacková, Mgr. Jan Pácha, Mgr. Michaela Jindrová, 
Mgr. Klára Vlčková, Mgr. Alena Krbcová, Michaela Dlouhá, Ing. Petr Marek.

Externí spolupracovníci v roce 2008:
MUDr. Ivana Kořínková, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jana Doubravová, 
Mgr. Stanislav Karas, PhDr. Jiří Tošner, PaedDr. Michal Slavík, Monika 
Moravcová, Mgr. Petr Konečný, Mgr. Jan Kostečka.

Právní služby: Mgr. Stanislav Řehola / Auditor: BVM Audit & Consult  
Účetní: Jiřina Mašková / Supervize řízení: PhDr. Milan Kinkor / Web-
master: Lukáš Svojanovský / Grafické služby: TeBe, společnost vizuální 
komunikace

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 orga-
nizací Ústeckého kraje • ASOCIACE programu Pět P v ČR • Asociace 
nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje  • EUROPEAN VOLUN-
TEER CENTRE • RADA dobrovolnických center regionu Severozápad • 
PANEL humanitárních organizací Ústeckého kraje • Koordinační skupiny 
za oblast sociální pomoci a péče o děti, mládež a rodinu a o seniory 

dobrovolnické 
centrum

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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