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NAŠE CENTRUM



ÚVODNÍ SLOVO ZÁSTUPKyNĚ ŘEDITELKy SPOLKU

Naše organizace propojuje různými cestami různé světy již 19. rokem.

Věříme, že každá cesta má smysl.
My jsme si vybrali tu, která je společná s dobrovolníky. 

Sídlíme v Ústí nad Labem, ale působíme aktivně i v rámci Ústeckého kraje, Karlovarského 
kraje a rozvíjíme partnerství za hranicemi – především s německými partnery. V roce 
2018 se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími organizacemi z Evropy, se kterými roz-
víjíme např. možnosti, jak do dobrovolnictví zapojit aktivní lidi s mentálním postižením. 
 
Zajímavé aktivity v roce 2018:
	•	Organizovali	jsme	jubilejní	25.	Mezinárodní	výroční	konferenci	s	německými	a	polskými	
partnery	na	téma	–	„Rodičovské	kompetence.	O	rodičích	ve	prospěch	dětí“.	

•	Školili	jsme	pilotní	kurz	s	názvem:	Profesionalizace	dobrovolnictví.	Akreditované 
vzdělávání	pro	oblast	dobrovolnictví	v	České	republice,	podložené	metodikou.	Akreditaci	
se nám podařilo získat v roce 2017.

•	Úspěšně	jsme	realizovali	projekt	Fit	pro	život.	17	mladých	lidí	získalo	v	rámci 
našeho vzdělávání v Čechách a praxe v Německu mnoho zkušeností, které jim 
pomohly v pracovní kariéře, zvýšily sebevědomí, i změnily pohled okolí.
 
...na	následujících	stránkách	se	dočtete,	že	dobrovolnictví	smysl	má...

 od roKu 1999 do roKu 2018 se u nás evidovalo již 1693 aKtivnícH  
 dobrovolníKů. 

     Bc. Jiřina Gasserová
	 	 	 	 	 členka	Valné	hromady,	zástupkyně	ředitelky
     Dobrovolnického centra



bc. jiřina gasserová, KoordinátorKa Křesadla 2018

Křesadlo je pro nás i symbolem příběhu, za kterým je oceněný dobrovolník nebo dobrovolnice.  

Jedenkrát ročně udílíme ocenění dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas různým dobrovol-

nickým činnostem. Smyslem udělování je ocenit dobrovolníky, poděkovat jim a šířit myšlenku  

dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti. 

Slavnostní	 večer	 proběhl	 16.	 dubna	 2019	 v	 prostorách	 Hotelu	 a	 restaurantu	 Větruše.	 Na	 předání	  

6	Křesadel	přišlo	120	hostů	z	různých	sfér	veřejného	života	v	Ústeckém	kraji.	

Záštitu	nad	akcí	převzalo	Informační	centrum	OSN	v	Praze,	v	čele	s	panem	Michalem	Brožou,	který	se	

akce	osobně	zúčastnil.	Večerem	provázel	Ondra	Vodný	–	moderátor	rádia	Evropa	2.	Kulturní	program	

v	rámci	večera	i	po	ukončení	programu	připravil	DJ	FeFe	a	electroswing	v	jeho	podání.

Generálním	partnerem	byla	po	jedenácté	společnost	KNAUF	INSULATION	s	r.	o.,	která	dlouhodobě	

podporuje	občanský	sektor	na	Ústecku	a	Teplicku.	

 regionální Hodnotící Komise vybrala dobrovolníKy z celKem 25 došlýcH nominací. 
 ocenění dobrovolníci: 

Zdeňka Hrbková	–	působí	jako	dobrovolnice	v	Masarykově	nemocnici	v	Ústí	nad	Labem.

Jiří Omaník – je autorem myšlenky a zakladatalem Dobrovolného pátracího týmu ČR.

Andrea Vaiglová	–	dochází	za	dětmi	do	Klokánku	v	Ústí	nad	Labem	a	v	Teplicích.

Vlastimil Jura	–	35	let	se	věnuje	dětem	a	mladým	lidem,	pořádá	tábory,	vede	chovatelský	kroužek.

Markéta Zagrapanová – in memoriam – byla jednou ze zakladatelek Spolku Nové háro, který pomáhá 

onkologickým pacientům – darováním vyrobených paruk z pravých vlasů.

Karolína Pohořalá	–	je	dobrovolnicí	v	Hospici	sv.	Štěpána	v	Litoměřicích.
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17. ROČNÍK AKCE KŘESADLO 2018

„Cena	pro	obyčejné	lidi,
kteří	dělají	neobyčejné	věci.“
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KURZ SILNÍ RODIČE – SILNé DĚTI®

Vzdělávací a zážitkový kurz pro rodiče/budoucí  
rodiče nebo pěstouny.

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	vedoucí	rodičovských	skupin.	Setkání	probíhají	 interaktivní	 formou	  

v uzavřené skupině. 

Licenční	 smlouva	 s	 německým	 vlastníkem	 kurzu	 Deutscher	 Kinderschutzbund	 Bundesverband	 e.V. 

je Dobrovolnickému centru pro Českou republiku udělena do roku 2022.

Jednotlivá	témata	kurzu	se	zaměřují	např.	na	to,	co	je	ve	výchově	skutečně	důležité,	jaké	jsou	základní	

psychické potřeby dítěte, sebepoznání, jaký/á jsem vychovatel/ka a jak využívám moc, hranice a pravidla,  

konfIiktní	situace	v	rámci	výchovy.

 MOTTO KURZU: PROTOŽE JAK SILNÝ, STATEČNÝ A VSTŘÍCNÝ JE RODIČ, TAK SILNé JE JEHO  
 DÍTĚ. 

 ROK 2018: 
Bylo	 realizováno	9	kurzů	pro	 rodiče	–	v	Ústí	nad	Labem,	Tisé,	Děčíně	a	Kadani.	Mezi	proškolenými	

byli	 biologičtí	 rodiče	 i	 pěstouni.	Celkem	 se	 podařilo	 proškolit	 63	 pečujících	 osob,	 kterým	byl	 udělen	  

certifikát.

Pokračovali	jsme	v	rozvoji	metodického	střediska	kurzu.	Svazek	obcí	Euroregion	Labe	finančně	podpořil	 

projekt	s	názvem	„Výchova	bez	násilí	na	dětech“	a	nám	se	podařilo:

	•	Naplánovat	společné	aktivity	českých	a	německých	rodin,	které	se	potkaly	v	Sasku.	

	•	Uspořádat	kurz	pro	rodiče	z	Tisé.

	•	Zrealizovat	česko-německo-polskou	konferenci,	která	proběhla	8.	listopadu	2018	v	Ústí	nad	Labem.	 

				Záštitu	převzal	hejtman	Ústeckého	kraje	Oldřich	Bubeníček.

	•	S	národními	trenéry	proškolit	nové	vedoucí	rodičovských	skupin.	

	•	Aktualizovat	nové	webové	stránky	–	www.silnirodice-silnedeti.cz

 PROJEKT: 
Výchova	bez	násilí	na	dětech	–	číslo:	EEL-0275-CZ-29.08.2017

V	roce	2018	vznikl	ve	spolupráci	s	naší	organizací	zapsaný	Spolek	SILNÁ	RODINA.	Nezisková	organi-

zace se sídlem v Ústí nad Labem, která chce iniciovat, organizovat a podporovat veřejně prospěšné ak-

tivity	v	oblasti	posilování	rodičovských	a	výchovných	kompetencí.	

bc. jiřina gasserová — KoordinátorKa programu sr-sd®



 KURZ SILNÍ RODIČE – SILNé DĚTI® 



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBy PRO RODINy 
S DĚTMI (SAS)

petra pracHařová – pracovnice v sociálnícH službácH

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	 v	Ústí	nad	Labem	a	blízkém	okolí	do	15	km	  

od	 hranice	 města.	 Rodinám	 a	 dětem	 nabízíme	 individuální	 pomoc	 ambulantní	 a	 terénní	 formou	  

na základě potřeb rodiny nebo skupinovou práci s celou rodinou. 

 SAS PRO RODINy S DĚTMI V ROCE 2018:  
– pracovali jsme s 22 rodinami

 K PŘÍNOSŮM SLUŽBy PATŘILO: 
	•	podpora při zajištění vhodného bydlení 

	•	pomoc s řešením dluhové problematiky a špatné ekonomické situace rodiny

	•	pomoc	s	vyřízením	dávek	sociální	podpory	či	s	hledáním	zaměstnání	

	•	podpora vztahů a komunikace v rodině uživatelů 

	•	zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím	jako	např.	doprovázení	na	úřady,	komunikace	

    se školou

	•	nácvik a hospodaření rodiny

	•	pozitivní	změny	ve	stabilizaci	stavu	rodiny	při	aktuální	náročné	životní	situaci	

	•	nabídka	propojení	 rodin	s	kolegy	z	mentoringových	programů	a	z	doučování	pro	děti	a	mladé	 (děti	

   získaly např. lepší schopnost navazovat kamarádské vztahy, pozitivní změny v chování i v komunikaci,  

   změnu prostředí, u některých došlo i k zlepšení školního prospěchu) 
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DOBROVOLNÍCI 
POMÁHAJÍ



DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
KRAJSKé ZDRAVOTNÍ, a.s.

mgr. lenKa černá – metodičKa dobrovolnicKéHo programu KrajsKé zdravotní, a.s.13

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	na	lůžku	v	nemocnici.	Dobrovolníci	se	mohou	věnovat	jak	individuálně	jednomu	 

pacientovi,	 tak	 pracovat	 s	 celou	 skupinou	 dětských	 i	 dospělých	 pacientů,	 například	 předčítáním,	  

pořádáním	drobných	kulturních,	výtvarných	a	zájmových	činností.

V Dobrovolnickém programu Krajské zdravotní, a.s. je zapojeno všech sedm odštěpných závodů, 

tedy	Masarykova	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem	a	nemocnice	v	Teplicích,	Mostě,	Děčíně,	Chomutově	

zahájení	spolupráce	s	nemocnicemi	následné	péče	v	Ryjicích	a	v	Mostě.

 v roce 2018 proběHlo 1154 návštěv dobrovolníKů, při KterýcH dobrovolníci věnovali 
 pacientům 2013 Hodin. DĚKUJEME VŠEM AKTIVNÍM DOBROVOLNÍKŮM A DOBROVOLNICÍM. 
 dobrovolníci se opět po celý roK starali o pořádeK a doplŇování KniH v KniHobudce  
 masaryKovy nemocnice. 

Garantka	Dobrovolnického	programu	KZ,	a.s.:	Mgr.	Markéta	Svobodová,	hlavní	sestra	MN

Koordinátorka	dobrovolníků	v	OZ	Most:	Bc.	Daniela	Kováčová

Koordinátorka	dobrovolníků	v	OZ	Děčín:	Anna	Navrkalová	

Koordinátor	pro	OZ	Chomutov:	Jan	Kotrba

Koordinátorka	dobrovolníků	v	OZ	Teplice:	Petronyla	Suchomelová

Externí	koordinátorka	pro	MN:	Mgr.	Lenka	Černá



DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V KULTUŘE

iveta strnádKová – KoordinátorKa dobrovolnicKé služby16

Cílem programu je za pomoci působení dobrovolníků v partnerských organizacích pomáhat při pořádání  

kulturních	akcí	na	území	Ústeckého	kraje	 a	pečovat	o	 zachování	kulturního	dědictví.	Dobrovolnická	

služba v kultuře je navázána na předchozí akreditovaný projekt s názvem Dobrovolnická služba v muzeu 

a knihovně.

 PARTNEŘI PROGRAMU: 
	•	Severočeská	vědecká	knihovna	v	Ústí	nad	Labem,	p.	o.

	•	Muzeum	města	Ústí	nad	Labem,	p.	o.

	•	Veřejný	sál	Hraničář,	spolek

 v průběHu roKu 2018 se do projeKtu zapojilo 36 dobrovolníKů, Kteří se podíleli na novýcH  
 i dlouHodobýcH aKtivitácH s počtem 1 050 věnovanýcH dobrovolnicKýcH Hodin. 

 AKTIVITy DOBROVOLNÍKŮ: 
	•	Organizační	příprava	a	realizace	aktivit	pořádaných	pro	širokou	veřejnost	–	tematické	dny,	výstavy,	  

    koncerty a přednášky.

	•	Digitalizace	fotomateriálů	ve	spolupráci	s	kurátorem	sbírek	fotografií.

	•	Výroba	rekvizit	a	doplňkových	aktivit	k	výstavám	ve	spolupráci	s	muzejním	pedagogem.

	•	Spolupráce	v	historickém	oddělení	muzea	při	péči	o	sbírku.

	•	Podpora	návštěvníků	(včetně	dětí,	seniorů,	handicapovaných)	–	orientace,	časový	sled,	vyhledávání	knih		

    apod.

	•	Předčítání	knih	v	dětském	oddělení	knihovny	a	domovech	pro	seniory.

	•	Donášková	služba	knih	seniorům	a	handicapovaným	čtenářům.

	•	Spolupráce	při	realizaci	Anglického	klubu.

	•	Péče	o	knihovničku	v	rámci	aktivity	Kniha	do	vlaku

	•	Spolupráce	se	zahraničním	dobrovolníkem	SVK.

	•	Propagace	knihovny,	muzea	a	Veřejného	sálu	Hraničář.

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

Dobrovolnická	služba	v	kultuře	je	akreditována	u	MV	ČR	pod	č.	j.:	MV-84142-4/OPK-2018



MANAŽERSKÁ AKREDITACE  
DOBROVOLNICKé SLUŽBy V.
/dále mads v./

bc. jiřina gasserová – KoordinátorKa mads v.

Dobrovolnický	program	MADS	V.	umožňuje	spolupráci	s	partnerskými	organizacemi	v	Ústeckém	kraji.	 

Od	roku	2008	dochází	dobrovolníci	do	neziskových	i	příspěvkových	organizací.			

Úloha	dobrovolníků	je	podpůrná,	doplňují	práci	profesionálů,	zvyšují	kvalitu	života	lidí,	s	kterými	tráví	

volný	čas.

V	roce	2018	trávili	dobrovolníci	volný	čas	se	seniory,	dětmi	i	zdravotně	hendikepovanými.	Byli	společní-

ky,	kteří	doprovázeli	na	procházky,	výlety,	pomáhali	v	tvořivých	dílnách	při	výrobě	košíků,	svíček,	mýdel,	

konverzovali německy.

 ROK 2018 V ČÍSLECH: 
– 10 let fungování programu

– 131 dobrovolníků stojí za 4 988 dobrovolnickými hodinami, 

– dobrovolníci docházeli do 23 organizací,

– proběhlo 7  skupinových a 3 individuální proškolení nových dobrovolníků,

– koordinátoři dobrovolníků v partnerských organizacích absolvovali 2 supervizní/intervizní setkání.

 PARTNERSKé ORGANIZACE: 
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

p.o.	–	Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem	–		Fokus	Labe,	z.ú.	–		Rodinné	centrum	Slunečník,	z.s.	–	Dětský 

domov	 a	 Školní	 jídelna	 Střekov,	 příspěvková	 organizace	 –	 Domov	 Velké	 Březno,	 příspěvková	  

organizace	 –	 YMCA	 Ústí	 nad	 Labem	 –	 Domov	 pro	 seniory	 Krásné	 Březno,	 příspěvková 

organizace	 –	 Domov	 pro	 seniory	 Severní	 Terasa,	 příspěvková	 organizace	 –	 BATEAU,	 z.s.	 –	 Domov	  

pro seniory Chlumec, příspěvková organizace – Diakonie Českobratrské církve evangelické – 

Camphill	 na	 soutoku,	 z.s.	 –	NADĚJE	–	Centrum	 sociálních	 služeb	Děčín,	 příspěvková	organizace	– 

JURTA,	 o.p.s.	 –	 Oblastní	 charita	 Česká	 Kamenice	 –	 Agentura	 Pondělí,	 z.s.	 –	 Dětský	 domov 

a	 Školní	 jídelna	 Tuchlov,	 příspěvková	 organizace	 –	 Domov	 pro	 seniory	 Podbořany,	 příspěvková 

organizace	 –	 Domov	 pro	 seniory	 Orlická	 a	 Azylový	 dům	 pro	 matky	 s	 dětmi,	 příspěvková	  

organizace.

Dobrovolnická	služba	s	názvem	MADS	V.	je	akreditována	u	MV	ČR	pod	č.j.	MV-107906-4/OBP-2017.
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DOBROVOLNÍCI VE SPORTU 2018

Cílem projektu je zapojování dobrovolníků do prestižních sportovních akcí v Ústeckém kraji. Jedná  

se	 o	 velké	mezinárodní	 soutěže,	 ale	 také	 o	malé	 a	 jedinečné	 sportovní	 závody	 realizované	místními	  

nadšenci.

 v roce 2018 se podařilo Úspěšně zapojit 192 dobrovolníKů do 13 sportovnícH  
 a KulturnícH aKcí s počtem 1 433 věnovanýcH dobrovolnicKýcH Hodin. 
Oblast	pomoci	je	různorodá	a	dobrovolníci	se	zapojují	především	při	zajištění	trasy	závodů,	na	občer-

stvovacích	stanicích,	u	časomíry	a	na	pozici	vlajkonošů.	Dále	pomáhají	návštěvníkům	u	doprovodných	

programů a na jednotlivých stanovištích.

iveta strnádKová – KoordinátorKa dobrovolnicKé služby19

 KDE JSEM SE ZAPOJILI VE SPORTU: 
	•	Běh	Milana	Varcholy

	•	Běh	kolem	Jedlové	hory

	•	5.	jarní	dubická

	•	Střižovické	štafety

	•	Závody	kočárků

	•	Běh	nad	Jezerem	Milada

	•	Milada	Run

	•	Uhelný	muž

	•	Rychtářská	12°

	•	Mattoni	1/2Maraton	Ústí	nad	Labem

	•	Den	pro	rodinu

	•	Čokoládový	festival	v	Ústí	nad	Labem

	•	Hrbovická	desítka

 dobrovolníci a dobrovolnice byli nepostradatelnou součástí organizačnícH týmů  
 sportovnícH a KulturnícH aKcí, Kde věnovali svůj volný čas a energii ve prospěcH  
 druHýcH a dobré věci. 

Program	Dobrovolníci	ve	sportu	je	akreditován	u	MV	ČR	pod	č.	j.:	MV-130042-5/OBP-2016.
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iveta strnádKová – KoordinátorKa dobrovolníKů21

Osmý	 ročník	 této	 mezinárodní	 sportovní	 akce	 vedl	 běžecké	 závodníky	 opět	 zajímavou	 trasou	 přes	  

centrum	města	Ústí	nad	Labem,	podél	 řeky	Labe	 s	 výhledem	na	 zámeček	Větruše	a	 středověký	hrad	  

Střekov	i	přes	netradiční	místo	areálu	Spolchemie.	

Přes 650 dobrovolníků a dobrovolnic se	podílelo	na	přípravě	a	hladkém	průběhu	celého	závodu	a	společně

vytvářeli	jedinečnou	atmosféru	pro	běžce	a	diváky.	Dobrovolnické	centrum	zajistilo	139 dobrovolníků 

a dobrovolnic z	 řad	 stálic	 i	 nováčků,	 kteří	 pomáhali	 na	 občerstvovacích	 a	 osvěžovacích	 stanicích,	

na pozicích vlajkonošů a v zázemí závodu při úschově zavazadel.

Závod	přilákal	celkem	3	436	vytrvalců	ze	30	zemí	světa	a	DM	rodinného	běhu	se	zúčastnilo	2	683	malých	 

i velkých nadšenců. Nechyběli ani sportovci v rámci závodu Spolchemie Český pohár v handbike,  

a to v seniorské i juniorské kategorii.

Již	tradičně	měli	dobrovolníci	reprezentanty	ve	štafetovém	běhu,	kteří	se	umístili	na	vynikajícím	7.	místě	

z	60	štafet	s	časem	1:34:11.

 VŠEM DOBROVOLNÍKŮM DĚKUJEME A ŠTAFETÁŘŮM, ve složení Václav Brhel, Petra Fridrichová,  
 Vladimír Růžička a Miroslav Šimic, GRATULUJEME! 
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DOBROVOLNÍCI, 
DĚTI A MLÁDEŽ



PROGRAM PĚT P

veroniKa pagáčová – KoordinátorKa programu pět p

 • Program	Pět	P je založen na kamarádském vztahu 1 dospělého vyškoleného dobrovolníka 
   a 1 dítěte ve	věku	od	7	do	15	let,	které	je	oproti	vrstevníkům	znevýhodněné.  
	•	Dvojice se spolu schází 1x týdně po dobu nejméně 1 roku, v několika případech i více let. V rámci 

			schůzek	si	povídají,	chodí	na	výlety,	do	čajovny,	venčit	pejsky	z	útulku,	sportovat,	využívají	naši	 

			klubovnu,	dělají	to,	na	čem	se	společně	domluví	a	co	dětem	prospívá.	Oběma	stranám	program	 

   pomáhá v osobním rozvoji a je neocenitelnou zkušeností do života. 

	•	Program Pět P realizuje Dobrovolnické centrum již 19. rokem,	a	je	členem	Národní	asociace	

   dobrovolnictví, z.s.

 PĚT P V ROCE 2018: 
	•	Věnovali	jsme	se	14 fungujícím dvojičkám.

	•	Proběhlo	5 supervizních a intervizních setkání pro dobrovolníky.

	•	Uspořádali	jsme	2 rozlučková posezení s dobrovolníky.

	•	Zrealizovali	jsme	6 společných akcí (např.	orientační	běh,	výšlap	na	Lovoš	a	Vánoční

				besídku),	kterých	se	účastnilo	32 dětí a 16 dobrovolníků.

 JAKÁ ByLA MÁ ZKUŠENOST V PROGRAMU PĚT P? (CITACE) 
„Dobrovolnictví mě naučilo více se uvolnit a užívat si s dětmi volného času, větší flexibilitě a schopnosti reagovat 

na změny. Za největší úspěch považuji radost ze zrealizovaných akcí.“ 

Alena

Program	Pět	P	 je	 akreditován	u	MV	ČR	č.	 j.:	MV–108012-4/OBP-2017	dle	 zákona	 č.	 198/2002	Sb.,	  

o dobrovolnické službě.

 PĚT P 
 PŘÁTELSTVÍ, POMOC, PODPORA, PéČE, PREVENCE 
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PROGRAM KOMPAS®

veroniKa pagáčová – KoordinátorKa programu Kompas®

	•	Setkávání	6 dětí a 2 dobrovolníků	nabízející	hodnotné	trávení	volného	času	potřebným	dětem	

			ve	věku	7	–	15	let	a	dobrovolníkům,	kteří	mají	chuť	měnit	svět	kolem	nás.

	•	Schůzky	probíhají	jedno odpoledne v týdnu po dobu 5 měsíců a jejich náplní jsou aktivity,

   které přirozeně rozvíjí a posilují schopnosti a dovednosti dětí.

	•	Program KOMPAS® je Dobrovolnickým centrem realizován již 15. rokem. Po	stejnou	dobu	

   je také naším duševním vlastnictvím.

	•	Dobrovolnické	centrum	je	členem	Národní asociace dobrovolnictví, z.s. v ČR.

 PROGRAM KOMPAS® V ROCE 2018: 
	•	Věnovali	jsme	se	2 skupinkám	(5	dobrovolníků,	13	dětí).

	• 374 dobrovolnických hodin.

 • 6 společných akcí	(např.	Noc	s	Andersenem,	víkendovka,	teambuilding,	aquapark).

	•	2 výcviky nových dobrovolníků.

 • 3 supervizní a intervizní setkání pro dobrovolníky.

	•	Nově	jsme	realizovali	aktivitu	Deskové hry,	při	které	se	v	podzimním	čase	potkávaly	děti	s	dobrovolníky

   každou středu. Celkem se scházelo 11 dětí a 3 dobrovolníci.

 JAK SE TI V PROGRAMU KOMPAS® LÍBILO? (CITACE): 
„Všechno se mi líbilo. Nejvíc výlet Lovosická vánočka. Nemusím sedět doma a naučila jsem se to,  

že se domluvím, aniž by na mě někdo křičel.“ 

Natálka

Program	KOMPAS®	je	akreditován	u	MV	ČR	č.	 j.:	MV–119693-3/OBP-2015	dle	zákona	č.	198/2002	

Sb., o dobrovolnické službě.
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 KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce 
 KOMPAS dá vašemu dítěti správný  
 směr. 



 PROGRAM KOMPAS ® 



PROGRAM 3G

veroniKa pagáčová – KoordinátorKa programu 3g – tři generace

Již	5.	rokem	podporujeme	solidaritu	a	soudružnost	mezi	generacemi.

	•	Zapojujeme	dobrovolníky	ve	věku	50+,	kteří	chtějí	být	prospěšní	potřebným	rodinám.	

	•	Principem	programu	je	fungující	přátelský	vztah	dítěte	a	dobrovolníka.	

	•	Setkání	s	rodinou	probíhá	1x	týdně,	dle	vzájemné	dohody.

	•	Aktivita	je	doplněna	o	možnost	doprovázení	dětí	do	školky,	školy,	na	kroužky,	doučování,	pomoc	 

   v domácnosti apod. 

	•	Zpravidla	se	jedná	o	dobrovolníky,	kteří	nemají	vlastní	vnoučata	či	se	s	nimi	nemohou	vídat	a	touží	 

			po	kontaktu	s	dětmi	a	nabídce	svého	volného	času,	energie	a	zkušeností.

	•	Dobrovolnické	centrum	je	jedním	ze	středisek	pod	vedením	HESTIA	–	centra	pro	dobrovolnictví,	z.ú. 

			v	Praze.

V roce 2018 jsme se věnovali 2 dvojicím a 5 dobrovolnicím.

Spolupracovali	 jsme	 s	 organizací	Spolek	Severka,	 která	 sdružuje	 rodiče	hendikepovaných	dětí.	Naše	

3G dobrovolnice pomáhaly s dohledem těžce postižených dětí v prostorách plně vybavené herny, kde  

si	rodiče	mohou	odpočinout	a	dohlížet	zpovzdálí.

Dobrovolnice	jsme	zapojili	také	do	Masarykovy	nemocnice	a	ergoterapeutické	práce	s	dětmi	s	kombi-

novaným postižením.

Díky	výsledkům	vnímáme	potřebnost	a	opravdový	smysl	v	mezigeneračním	propojování.
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V	loňském	roce	došlo	v	našem	turistickém	oddíle	k	velkým	změnám,	protože	přišlo	několik	nových	dětí	 

a nutno dodat, že naši partu velmi obohatily. 

Co	se	 týká	samotných	aktivit,	 tak	ani	v	roce	2018	Puštíci	nezaháleli	a	poznávali	své	okolí	za	každého	  

počasí.Hned	v	lednu	jsme	vyzkoušeli	naši	odolnost	večerním	putováním	na	Vaňovský	vodopád.	V	únoru	

neodolal	našemu	náporu	vrch	Vysoký	Ostrý.	V	březnu	vládla	kupodivu	 ještě	poměrně	zima	a	na	pla-

ninách u Chlumce nebylo kam utéct před ledovým větrem. Náš kladný vztah k životnímu prostředí  

se	projevil	 i	účastí	na	akci	„Ukliďme	Česko“,	vygruntovali	 jsme	Střížák.	V	květnu	se	uskutečnil	velký	

výlet do historického hornického města Krupka. Naším cílem zde bylo zachránit nebohého horníka 

Jíru, vše za pomocí mobilní aplikace. Nebráníme se ani vymoženostem. Díky této interaktivní hře děti  

poznaly	spoustu	zajímavostí	z	historiei	přírody	Oseka.	V	červnu	už	pálilo	slunce,	tak	kam	jinam	vyrazit,	

než	k	břehům	Milady.	To	jsme	si	to	užili.

Letošní rok se nese v duchu poznávání orientace v terénu a umění práce s mapou a busolou.

V září nás opět zlákala vůně hruškového sadu, které nelze odolat. V říjnu jsme navštívili rozhlednu  

nad Křešicemi a zakopali vzkaz s přáním pro republiku, když měla ty narozeniny. V listopadu proběhla  

schůzka	kde	se	děti	učily	pracovat	s	mapou,	busolou	aby	byly	náležitě	připraveny	do	terénu.	V	prosinci	

slavíme	společně	ve	vaňovské	vile	nejkrásnější	svátky	v	roce	Vánoce.

za tým puštíKů Klára, tomáš, vladimír a patriK36

TURISTICKÝ ODDÍL PUŠTÍCI 
SPOLUPRÁCE DOBROVOLNICKéHO CENTRA 
A DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE



MEZINÁRODNÍ  
A PŘÍHRANIČNÍ  
SPOLUPRÁCE



12.113 HODIN

7.040,5 HODIN

I	v	roce	2018	projekt	Silní	sousedé	podpořil	spolupráci	Dobrovolnického	centra	s	Paritätische	 

Freiwilligendienste	Sachsen	gGmbH	v	příhraniční	výměně	dobrovolníků	skrze	BFD	 

(Bundesfreiwilligendienste)	a	IJFD	(Internationaler	Jugendfreiwilligendienste).	

Mezi	mnohé	aktivity	také	patřila	konference	pro	česko-německo-polské	přijímající	organizace	 

se	zaměřením	na	vzájemné	porozumění	a	jazykové	kompetence	v	přeshraniční	dobrovolné	službě,	 

na	které	jsme	představili	Příručku	pro	pracoviště	v	binacionální	dobrovolné	službě.

 V TOMTO ROCE CELKEM 31 NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ VyKONALO 19.153,5 HODIN  
 VE SVÝCH ORGANIZACÍCH: 

	•	12	českých	dobrovolníků	v	Německu	vykonalo	7.040,5	hodin

	•	19	německých	dobrovolníků	vykonalo	12.113	hodin

 tento projeKt podporuje:
Evropská	unie	–	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj	a	Program	spolupráce	na	podporu	přeshraniční	

spolupráce	mezi	Českou	republikou	a	Svobodným	státem	Sasko	2014	–	2020.

Číslo	projektu:	1002	659	74

zuzana unčovsKá, dis. – KoordinátorKa projeKtu40

PROJEKT SILNÍ SOUSEDé – ČESKO-NĚMECKé  
PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM  
DOBROVOLNICTVÍ



PROJEKT FIT PRO ŽIVOT

ing. pavla KouKolíčKová – mentorKa projeKtu Fit pro život

FIT	pro	život,	projekt	mezinárodní	mobility	mládeže	byl	zahájen	1.	8.	2016	a	skončil	31.	1.	2019.	Projekt	

byl	zaměřen	na	mladé	lidi	ve	věku	15	–	27	let,	kteří	mají	nízké	vzdělání,	jsou	evidováni	na	Úřadu	práce	 

a	pochází	ze	znevýhodněného	prostředí.	Cílem	projektu	bylo	usnadnit	účastníkům	vstup	nebo	návrat	  

na trh práce, prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení jejich kompetencí.. 

Partnerem	bylo	 německé	 vzdělávací	 centrum	Verein	 zur	Beruflichen	Förderung	 und	Ausbildung	 e.V. 

(VBFA),	které	působí	v	saském	Chemnitz.	

V	rámci	projektu	se	uskutečnily	dva	běhy,	každý	z	nich	zahrnoval	vzdělávání	v	ČR	a	stáž	v	německém	  

Chemnitz.	První	běh	byl	v	roce	2017,	druhý	v	roce	2018.

Vzdělávací	 část	 byla	 realizována	 v	 prostorách	 DC	 zahrnovala	 výuku	 německého	 jazyka,	 návod	 jak	  

si napsat životopis, nácvik přijímacího pohovoru a spoustu dalších dovedností potřebných pro úspěš- 

nou	orientaci	a	vstup	na	trh	práce.	Zároveň	se	účastníci	připravovali	na	stáž	v	Německu.	Na	závěr	toho-

to	vzdělávacího	modulu	složili	všichni	účastníci	zkoušku	z	německého	jazyka.	

Stáž	v	německém	Chemnitz	probíhala	ve	vzdělávacím	centru	VBFA.	Účastníci	si	vybírali	z	oborů:	hotel	

a	gastronomie,	truhlář,	malíř,	obráběč	kovů,zedník	a	zahradník.	V	průběhu	pobytu	v	Chemnitz	se	zdo-

konalili v německém jazyce, ve vybraném oboru a také získali spoustu nových zkušeností souvisejících  

s	pobytem	v	cizí	zemi.	Stáž	byla	opět	zakončena	zkouškou	z	německého	jazyka.

Po	návratu	do	ČR	jsme	s	účastníky	dále	pracovali	se	snahou	pomoci	jim	vrátit	se	do	školy	nebo	se	zapo-

jit na trhu práce. 

 CELÝ PROJEKT ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALO 17 MLADÝCH LIDÍ, 3 DÍVKy A 14 CHLAPCŮ: 
 •	14	účastníků	pracuje,	z	toho	3	v	Německu	a	1	v	Anglii,

	•	2	účastníci	jsou	stále	v	evidenci	Úřadu	práce,	

	•	o	1	účastníkovi	nemáme	žádné	zprávy.	

Projekt	byl	financován	z	evropského	Operačního	programu	Zaměstnanost.

Číslo	projektu:	CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000615
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 FIT PRO ŽIVOT 



PODĚKOVÁNÍ  
A HOSPODAŘENÍ 



SPONZOŘI, PARTNEŘI A PODPOROVATELé
DOBROVOLNICKéHO CENTRA, Z.S.

 Z CELéHO SRDCE VÁM DĚKUJEME 
 za obětavou spolupráci v roce 2018; 
 za pomoc, podporu a zájem, kterého se nám od vás dostalo. 

agentura pondělí, z.s.
aperio — společnost pro zdravé rodičovství
arche nova — initiative für menschen in not e.v.
asociace dobrovolnických mentoringových
programů, z.s.
bateau, z.s.
camphill na soutoku, z.s.
centrum pro regionální rozvoj čr
centrum sociálních služeb děčín, p.o.
česko-německý fond budoucnosti
český rozhlas sever
člověk v tísni, o.p.s.
dc yorK, s.r.o.
deníky bohemia
deutscher Kinderschutzbund landesverband
dům zahraniční spolupráce
sachsen e.v.
dětské domovy v Ústeckém kraji
diakonie čce – sKp v litoměřicích
DOBROVOLNÍCI
domov pro seniory chlumec, příspěvková organizace
domov pro seniory dobětice, příspěvková organizace
domov pro seniory orlická a azylový dům
pro matky s dětmi, příspěvková organizace
domov pro seniory podbořany, příspěvková organizace
domov velké březno, příspěvková organizace
domov pro seniory Krásné březno, příspěvková organizace
domov pro osoby se zdravotním postižením
dobrovolný svazek obcí euroregion elbe – labe
dům dětí a mládeže Ústí nad labem, p.o.
Ústí nad labem, p.o.
Ústecká komunitní nadace
erasmus +
evropsKá unie
enter ul
evropský fond pro regionální rozvoj
evropské sociální fondy
Fokus labe, z.ú.
Fond Ks Kolbenschmidt cz
Fórum dárců, z.s. – čsob pomáhá regionům
Hestia – centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Hotel a restaurant větruše
individuální dárci
informační centrum osn, praha
ing. jan novák, správa pc
inlineskating.cz
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jurta , o.p.s.
KnauF insulation, s.r.o.
Komitet ochrony praw dziecka
Krajská zdravotní, a.s. se 7 odštěpnými závody
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 pro místní rozvoj čr
ministerstvo zdravotnictví čr
muzeum města Ústí nad labem, p.o.
naděje
nadace čez
nadační fond evy matějkové
nadační fond lucie šafránkové — With love
nadační fond tesco
nadační fond veolia
nros – pomozte dětem
oblastní charita česká Kamenice
oblastní charita Ústí nad labem
odbor sociálních věcí — osp, ospod
paritÄtiscHe Freiwilligendienste
sachsen ggmbH
pierburg s.r.o.
protebe live, z.s.
rákosníček děčín, z.s.
radKa, z.s. , Kadaň
rodinné centrum slunečník, z.s.
sdružení pěstounských rodin, z.s., plzeň
severočeská vědecká knihovna, p.o.
sitel spol. s r.o.
22Hlav s.r.o.
statutární město Ústí nad labem
střední školy v Ústeckém kraji
tempo team prague, s.r.o.
univerzita jana evangelisty purkyně Ústí nad
labem
Úřad práce čr
Ústecký kraj
verein zur beruflichen Förderung und
ausbildung e. v. (vbFa)
veřejný sál Hraničář, spolek
ymca v Ústí nad labem
zdravé město Ústí nad labem
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018
VÝNOSy

ZDROJE PŘÍJMŮ 
Ústecký kraj a esF – operační program za-
městnanost – pososuK 2

Ústecký kraj – Fond Ústeckého kraje

Ústecký kraj – částečné plnění projektu

Ústecký kraj – částečné plnění projektu

statutární město Ústí nad labem

statutární město Ústí nad labem

ministerstvo vnitra čr

ministerstvo vnitra čr

ministerstvo vnitra čr

ministerstvo vnitra čr

ministerstvo vnitra čr

ministerstvo zdravotnictví čr

nadace rozvoje občanské společnosti 
pomozte dětem – částečné plnění 

ÚČEL
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
v Ústeckém kraji

silní rodiče – silné děti Ústeckého kraje

Kurz dobrovolnictví pro mimořádné události 
a krizové situace

Konference víme o sobě 2017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

dobrovolnické mentoringové programy  
pro děti a mládež v Ústí nad labem

program Kompas v roce 2018

program pět p v roce 2018

dobrovolnická služba v muzeu  
a knihovně 2018

manažerská akreditace dobrovolnické  
služby v. 2018

dobrovolníci ve sportu 2018

dobrovolníci v nemocnici následné péče 
v ryjicích

dobrovolníci dětem

ČÁSTKA
978 700,00

150 000,00

27 380,95

13 450,00

151 545,00

64 303,00

19 000,00

42 000,00

56 000,00

181 000,00

104 667,00

80 000,00

53 852,00
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018
VÝNOSy

ZDROJE PŘÍJMŮ
Fórum dárců, z. s. 
čsob pomáhá regionům

nadace čez

nadační fond veolia

nadační fond tesco

Ústecká komunitní nadace 
Fond Ks Kolbenschmidt cz

KnauF insulation, s. r. o.

KnauF insulation, s. r. o. – částečné 
plnění projektu

arche nova, dresden

arche nova, dresden

Krajská zdravotní, a. s.

Hestia – centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

esF – operační program zaměstnanost

dobrovolný svazek obcí euroregion labe

dobrovolný svazek obcí euroregion labe

ČÁSTKA
43 500,00

114 828,00

37 473,00

10 000,00

10 000,00

90 000,00

2 122,00

394 617,48

150 405,65

50 000,00

11 000,00

3 285 290,22

274 987,30

148 184,57

ÚČEL

přátelství bez předsudků

nejsme sami

Kačky na stmelovačky

nejsem sám, s tvou pomocí to dám

bundy pro dobrovolníky na sportovní akce

Křesadlo 2017 – slavnostní ocenění dobrovolníků 

doučovatelna

5 let po povodni

etablování globálního učení a vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj v pohraničí ÚK

dobrovolnický program Kz, a. s.

3g – seniorský dobrovolnický program

Fit pro život

výchova bez násilí na dětech 

společný vývoj a propagace nových  
služeb pro děti a mládež v partnerských  
městech Ústí nad labem a chemnitz 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018
VÝNOSy

ZDROJE PŘÍJMŮ
česko-německý fond budoucnosti

evropský fond pro regionální rozvoj

ministerstvo pro místní rozvoj čr

erasmus + 

dům zahraniční spolupráce - erasmus +

Úřad práce čr

tržby z prodeje služeb
přijaté bankovní úroky
přijaté příspěvky (dary)
ostatní provozní výnosy
přijaté členské příspěvky
celKem

ÚČEL 
výchova bez násilí v příhraničí

silní sousedé – česko-německé partnerství 
prostřednictvím dobrovolnictví

silní sousedé – česko-německé partnerství 
prostřednictvím dobrovolnictví

professional volunteering crossborder

inclusive methods in professional volunteering 
in europa (improve)

příspěvek na pracovní místa

ČÁSTKA
42 000,00

344 370,12

30 619,73

256 951,69

39 780,85

626 793,00

310 741,65
170,35
54 970,00
36 200,00
1 200,00
8 288 103,56
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POLOŽKA
materiálové náklady (spotřební materiál, kancelářské potřeby,  
potraviny, literatura, pHm)
nákup dHim
spotřeba energie
spotřeba ostatní
opravy a udržování
cestovné
Účetnictví
nájemné
telefonní poplatky, internet, poštovné
Fotopráce, grafika, správa pc a www
ostatní služby ičo – supervize, poradenství, konzultace
p
ubytování a strava, vstupné na akce
doprava
ostatní služby
mzdové náklady včetně dpp (odborné služby, externí pracovníci)
zákonné sociální pojištění
pojištění – majetek, služební automobil
pojištění – zákonné pojištění zaměstnanců
pojištění dobrovolníků
daně a poplatky
jiné ostatní náklady
Úroky
bankovní poplatky 
ostatní provozní náklady
dary
odpisy dHm
poskytnuté členské příspěvky
Kurzové rozdíly

CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018
ROZVAHA

ČÁSTKA KČ 

210 687,18
59 609,00
88 496,00
79 575,89
43 744,02
453 989,19
103 339,00
135 314,93
75 003,95
214 046,23
297 943,51
118 233,21
1 350 655,67
62 709,00
291 851,40
3 106 713,00
952 158,00
6 000,00
7 681,14
75 220,00
4 352,45
296 694,39
13 780,52
3 150,00
26 169,92
29 647,00
93 707,00
2 000,00
2 513,81

8 204 985,41
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AKTIVA
samostatné movité věci
oprávky k sam. mov. věcem
pokladna
bankovní účty
peníze na cestě 
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
nároky na dotace a zúčt. se státním rozpočetem
náklady příštích období
dohadné účty aktivní
příjmy příštích období
jiné pohledávky

CELKEM

PASIVA
nerozdělený zisk
výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)
Fondy
Úvěr škoFin
dodavatelé
Krátkodobé finanční výpomoci
ostatní závazky
zaměstnanci
zúčtování s institucemi soc. a zdra. zabezpečení
ostatní přímé daně
výnosy příštích období
dohadné účty pasivní

CELKEM

2017
382 618,99
-101 516,00
11 403,64
839 064,93
-7 900,00
40 000,00
96 661,83
0,00
4 185,00
0,00
600 538,11
0,00

1 865 056,50

16 908,41
-461 206,39
0,00
56 407,12
9 604,15
0,00
166 082,39
189 641,00
110 109,00
21 686,00
1 659 164,82
96 660,00

1 865 056,50

2018
382 618,99
-195 223,00
14 839,66
645 874,47
0,00
50 000,00
108 414,20
0,00
3 532,00
803 227,94
58 770,00
33 538,18

1 905 592,44

-444 297,98
83 118,15
281 069,00
60 737,24
27 949,99
0,00
103 675,15
182 634,00
86 553,00
25 736,00
1 390 003,69
108 414,20

1 905 592,44

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018
NÁKLADy



PŘÍJMy V ROCE 2018 PODLE 
ZDROJŮ PROSTŘEDKŮ 
A VÝROK AUDITORA

53 54

eu – erasmus + 4 %

eu – esF – opz 49 %

eu – eF pro regionální 
rozvoj 9 %

soukromé zrdo-
je 3 %

nadace a nadační 
fondy 10 %

vlastní a ostatní 
příjmy 4 %Úřad práce čr 8 %

samospráva 5 %

státní správa 8 %



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
DOBROVOLNICKéHO CENTRA, z.s. 

 VALNÁ HROMADA DOBROVOLNICKéHO CENTRA z.s.: 
Mgr.	Lenka	Černá,	Mgr.	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 SPOLKU: 
Mgr.	Lenka	Černá	–	předsedkyně,	Mgr.	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 2018: 
Mgr.	Lenka	Černá,	Bc.	Jiřina	Gasserová,	Iveta	Strnádková,	Zuzana	Unčovská,	Dis.,	Ing.	Pavla	Koukolíčková,	 

Bc.	Daniela	Vobůrková,	Petra	Prachařová,	Veronika	Pagáčová,	Anna	Käsche,	Jarmila	 

Janotová,	Petr	Marek,	Leona	Poláková,	Petra	Štirblová,	Ondřej	Thor,	Štěpánka	Motejlová,	Ondřej	 

Pokorný,	Alena	Štirblová,	Kateřina	Veselá.

 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2018: 
Mgr.	Stanislav	Karas,	Mgr.	Ivana	Vlčková,	PhDr.	Jiří	Tošner,	Mgr.	Monika	Moravcová,	 

Ing.	Lenka	Venclová,	Mgr.	Jan	Vašat.

AUDITOR:   SPOLEČNOST 22HLAV, s. r. o.
ÚČETNÍ SLUŽBy:   DC yORK s. r. o.
SUPERVIZE ŘÍZENÍ:  PhDr. IVANA VELTRUBSKÁ
WEBMASTER:   Mgr. LUKÁŠ SVOJANOVSKÝ
SPRÁVA PC/IT:  Ing. JAN NOVÁK
GRAFICKé SLUŽBy:  PROTEBE LIVE, z.s.

55

 ČLENSTVÍ: 
KOALICE	dobrovolnických	center	ČR	–	ASOCIACE	dobrovolnických	mentoringových

programů,	z.s.	–	RADA	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.



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