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

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ RADY SDRUŽENÍ
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi sdělit vám několik informací o činnosti Dobrovolnického centra v roce 2006, který byl zároveň sedmým rokem působení sdružení v Ústeckém kraji. Reagovali
jsme na potřeby i akutní situace v našem regionu, realizovali několik programů v oblasti sociálních služeb. Zde
můžete číst o vybraných a pro nás významných událostech.
Podrobnosti však naleznete na dalších stránkách Výroční
zprávy za rok 2006.
• Celkově se v roce 2006 zapojilo 76 nových dobrovolníků. Na podzim se u nás registroval 700. dobrovolník, a tak jsme tento rok uzavřeli
počtem 709 dobrovolníků v naší databázi.
• Věnovali jsme se dětem, jejich rodinám a dobrovolníkům v programech Pět P, KOMPAS a POLIS.

Nemůžeme ostatní nic naučit, můžeme jim pouze pomoci
nalézt to v sobě samých.

(Galileo Galilei)
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• Uspořádali jsme dvě konference prezentující dobrovolnictví pro odbornou veřejnost.
• Zpracovali jsme metodiku programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji.
• Zapojili jsme se do krizového štábu Města Ústí nad Labem a organizovali dobrovolníky při odstraňování škod po povodních 2006.
• Navázali jsme spolupráci s novými partnery v Ústeckém a Karlovarském kraji a rozhodli se organizovat pravidelná setkání se zaměřením
na rozvoj managementu dobrovolnictví – vznikla RADA dobrovolnických
center regionu Severozápad.
• Více jak dvouleté setkávání s německým partnerem Deutscher
Kinderschutzbund Landesverband Sachsen, e.V. přineslo nejprve konferenci SEBE-VĚDOMÉ DĚTI – Učit se jeden od druhého.
• V závěru roku jsme společně zpracovali projekt s názvem Přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti intervenující sociální práce podporující rodinu a dítě.
• Opět jsme v červnu uspořádali festival dobrovolnictví s názvem
DOBROFEST 2006.
• Jako každý rok jsme na sklonku roku připravovali poděkování dobrovolníkům Ústeckého kraje s názvem KŘESADLO 2006.

Chci na tomto místě poděkovat našim partnerům, donátorům a podporovatelům – DĚKUJEME. Také o nich se více
dozvíte uvnitř Výroční zprávy za rok 2006.
S úctou Mgr. Lenka Černá
Předsedkyně Rady sdružení
Dobrovolnické centrum, o.s.

KŘESADLO 2006

„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“
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1/ Dobrovolníci ocenění cenou
KŘESADLO 2006
2/ Jana Haklová, Eva Vrkoslavová,
Zdena Zajíčková, Josef Lacko, Miloslava Chloubová, Mgr. Lenka Staňková

Zpracoval Bc. Lukáš Vavřina

Slavnostní ceremoniál s názvem KŘESADLO 2006 je největší akcí, kterou Dobrovolnické centrum každoročně pořádá. Připojujeme se tak
v Ústeckém kraji k ocenění dobrovolníků. V letošním roce proběhl jubilejní
5. ročník.
Záštitu nad slavnostním ceremoniálem převzal i tento rok hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a také primátor Statutárního města Ústí nad
Labem Mgr. Jan Kubata. Tímto oběma jmenovaným ještě jednou děkujeme za poskytnutou záštitu a osobní podporu večera. Naše poděkování
patří Městskému obvodu Ústí nad Labem Město v čele s Ing. Václavem
Vernerem za zapůjčení krásných prostor obřadní síně.
Nezávislá Hodnotící komise Křesadlo 2006 vybrala 6 dobrovolníků z celkem 20 nominací dobrovolníků z rozličných částí Ústeckého kraje (Most,
Ústí nad Labem, Ročov, Litoměřice, Meziboří a další).
Jmenovitě cenu získali:
• paní Eva Vrkoslavová z Mostu, která působí v organizaci AMA Most
– Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. Po osobní zkušenosti se zabývá osvětou v oblasti onkologie, provádí
přednášky a spolupracuje na akcích v boji proti rakovině.
• paní Jana Haklová z Ústí nad Labem, jež dochází 3 roky do Domova
důchodců v Doběticích. Zde se věnuje především individuálním návštěvám několika klientů, trávení volného času. Po absolvování kurzu pečo-

ve své obci. Organizuje finanční sbírky, zprostředkovává využití kostela,
pomáhá s jeho provozem, údržbou a zvelebuje veřejná prostranství obce
a okolí.
• paní Zdena Zajíčková z Mladé Boleslavi, která po životních zkušenostech začala před 6 lety působit jako dobrovolník v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Předčítá zde klientům, tráví s nimi svůj volný čas a
pomáhá na akcích organizovaných hospicem.
Dobrovolníkům ceny předávali a gratulovali:
hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc, primátor Statutárního města Ústí
nad Labem Mgr. Jan Kubata, rektorka UJEP Doc. Ing. Iva Ritschelová,
CSc. spolu s Miroslavem Červinkou, ředitelem společnosti CDL Design,
s.r.o. Dále pak Mgr. Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnické centra a Mgr.
Lucie Sroková, předsedkyně Hodnotící komise KŘESADLO 2006.

vatelek rozšířila svou dobrovolnou činnost i na pečovatelské úkony.
• pan Jozef Lacko z Ústí nad Labem, který je dobrovolníkem již od
roku 1998, kdy založil dětský pěvecký sbor Romská 14. V současné době
působí v Nízkoprahovém klubu Nový svět, kde se v roli dobrovolníka
věnuje uskutečňování výletů, víkendových pobytů a táborů, připravuje
preventivní přednáškové akce, vede kroužky, aj..
• paní Mgr. Lenka Staňková, pedagožka Střední odborné školy v Ústí
nad Labem. Kromě vedení dobrovolnické činnosti na své škole je dobrovolnicí v Sociální agentuře, o.s., kde vede počítačové kurzy pro klienty se
zdravotním handicapem.
• paní Miloslava Chloubová z Ročova, která se stará o památky nejen

Složení nezávislé Hodnotící komise KŘESADLO 2006:
Mgr. Lucie Sroková, předsedkyně a členové Bc. Lenka Doležalová (Veřejnost), Radek Strnad (Média), Gabriela Betková (Oceněná dobrovolnice
Křesadlo 2005), Mgr. Věra Páchová (Kultura), Doc. Ing. Iva Ritschelová,
CSc. (Vzdělávání), Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. (Vzdělávání),
Mgr. Jiří Mach (Samospráva) a Ing. Marek Matějka (komerční sektor).
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PROGRAM Pět P

Pět P - Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora
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Zpracovala Bc. Michaela Procházková

• 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… zkrátka dělat
to, co oba baví.
• Program Pět P realizuje Dobrovolnické centrum již 8 let.
• Dobrovolnické centrum je členem Asociace Pět P v ČR, která je členem mezinárodního hnutí Big Brothers Big Sisters International.
• Ministerstvo vnitra ČR v roce 2005 podruhé udělilo Dobrovolnickému centru tříletou Akreditaci k vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé
dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči o děti a mládež a rodiny
v jejich volném čase na území Ústeckého kraje v programu Pět P .
• MPSV ČR udělilo v roce 2001 programu Pět P Pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí platné v oblasti: Činnosti zaměřené
na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Nyní
je pověření ve správě Krajského úřadu Ústeckého kraje a služba je pravidelně kontrolována.

1/ Jedna z dvojic v klubovně
2/ Víkend v Žandově
3/ Kozí farma
4/ Hvězdárna a planetárium

Co se stalo v roce 2006?
• Založili jsme 14 nových dvojic PětPéťáků.
• Aktivně se scházelo celkem 32 dvojic.
• Uspořádali jsme 8 společných akcí – navštívili jsme např. Hvězdárnu
a Planetárium v Teplicích, byli jsme na Větruši a kozí farmě, v kině
a nechyběl ani víkend v Žandově či Vánoční besídka.
• V rámci 2 specializovaných výcviků jsme proškolili 16 nových dobrovolníků.
• Proběhlo 12 supervizních schůzek s dobrovolníky.
• Pro dobrovolníky jsme také připravili 2 vzdělávací semináře na téma Zvládání konfliktů.

• Dobrovolníkům, kteří ukončovali svoji dobrovolnickou službu, jsme
přichystali rozlučkové setkání.
• Proběhla také schůzka pouze pro děti, na které jsme zjišťovali jejich
spokojenost s programem a vybranými dobrovolníky.

PROGRAM KOMPAS

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

1,2,3/Děti a jejich aktivity

Zpracovala Mgr. Klára Šauli

V programu KOMPAS se dva dospělí vyškolení dobrovolníci věnují skupince šesti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Skupinky se pravidelně schází každý týden v určený den na 2 až 3 hodiny po dobu nejméně pěti měsíců. Cílem programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak,
aby je oslovil, zaujal a podpořil rozvoj sociálních dovedností.

Celkem jsme se tedy v roce 2006 v programu KOMPAS věnovali 44
dětem prostřednictvím 15 dobrovolníků.

• Náplní setkávání je doučování vybraného dítěte, společné trávení
času, komunikace s rodinou, výměna zkušeností, vědomostí a informací.
• Přítomnost dobrovolníka zvyšuje prestiž rodiny, rozvíjí se komunikační schopnosti, dochází k poznávání a výměně informací z různých prostředí.
• Doučování vede ke zlepšení školních výsledků dítěte, zvýšení jeho
sebevědomí a posiluje zájem o vzdělávání.

1/ Bruslení
2/ Sportovní odpoledne

Výsledky za rok 2006
• Do února 2006 fungovaly 2 skupinky, které vedli celkem 4 dobrovolníci a bylo v nich zapojeno 12 dětí.
• V únoru 2006 byly založeny další 2 skupinky, opět se 4 dobrovolníky pro 12 dětí.
• V první polovině roku 2006 byl program KOMPAS finančně podpořen KOMUNITNÍ NADACÍ EUROREGIONU LABE.
• Na podzim roku 2006 byly založeny 3 skupinky, které vedlo celkem
7 dobrovolníků. Zapojeno bylo 20 dětí. Program KOMPAS se stal součástí projektu „Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce“, který je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem.

PROJEKT POLIS

Sociálně preventivní volnočasový projekt pro děti ve věku
6 -15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Zpracovala Andrea Hacková

Program KOMPAS je součástí projektu“Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce“, který je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem.

realizátor projektu:
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• Polis je pilotní projekt Dobrovolnického centra ve spolupráci s organizací Člověk v tísni-společnost při ČT, o.p.s.
• Vyškolený dobrovolník dochází v časovém rozmezí nejméně půl roku
pravidelně jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny přímo do vytipované
domácnosti.

Fakta za rok 2006
• Od ledna do prosince proběhly 3 specializované výcviky, na nichž
bylo proškoleno celkem 17 nových dobrovolníků.
• V roce 2006 bylo celkem zapojeno 14 dobrovolníků, a tedy i 14 rodin.
• Projekt POLIS byl prezentován studentům na UJEP, na gymnáziích
a dalších SOŠ v Ústí nad Labem.
• V rámci projektu proběhla 2 společná setkání dětí a dobrovolníků:
v červnu 2006 a také v rámci Vánoční besídky v klubu RelaKs.

Tento projekt je spolufinancován evropským
sociálním fondem EU a státním rozpočtem

MAKE A CONNECTION - PŘIPOJ SE!

1/ Dětské hry
2/ Snídaně

Program Make a Connection – Připoj se, který byl zahájen v roce 2002 je společnou
iniciativou Nadace rozvoje občanské společnosti a firmy Nokia Czech republic.
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Zpracoval Mgr. Jan Pácha

V České republice je realizován v pěti krajích a v síti dětských domovů.
Lokálním partnerem a realizátorem v Ústeckém kraji je Dobrovolnické
centrum. Program je určen mladým lidem ve věku 16-24 let. Neformální
skupiny mladých lidí mají možnost získat finanční podporu až do výše
50.000,- Kč na realizaci dobrovolnických projektů. Projekty bývají zaměřeny na nejrůznější témata – životní prostředí, kultura, volný čas znevýhodněných skupin obyvatel… Vždy však musí mít jedno společné. Musí
být užitečné okolí, ve kterém tito mladí lidé žijí.
5. ročník programu programu Make a connection – Připoj se!
K termínu uzávěrky k podávání žádostí o grant – 31.3. 2006 – dorazilo na
adresu Dobrovolnického centra celkem 22 žádostí mladých lidí z celého
Ústeckého kraje. Regionální hodnotící komise a hlavní hodnotící komise
podpořila celkem jedenáct projektů a rozdělila celkem 349 716 Kč. Anotace všech podpořených projektů a další informace o programu naleznete
na internetové stránce www.pripojse.cz .
Kromě finanční podpory měli realizátoři možnost účastnit se dvou víkendových školení, které byly zaměřeny na tyto témata: projektový management, fundraising, práce v týmu, komunikace v roli dobrovolníka a další.
První školení se uskutečnilo 16.-18. června 2006 a druhé 22.-24. září
2006, obě v příjemném prostředí autokempu Aljaška ve Staré Olešce.
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ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
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• Realizovali jsme 74 individuálních konzultací jako nástroj rozvoje
dobrovolnictví v neziskových organizacích Ústeckého kraje.
• Zaregistrovalo se u nás 76 nových dobrovolníků, celkový počet
v databázi byl na konci roku 709. (roky 2000-2006)
• Stali jsme se regionálním partnerem České asociace pečovatelské
služby v projektu Vzdělávání pro pracovníky sociální péče.
Další vybrané události v chronologické ose:
Leden – březen 2006:
• Realizovali jsme seminář Fascinujte novou tváří – firemní identita
a design pro NNO ve spolupráci s PROTEBE live, o.s.
• Započala systematická spolupráce s Dobrovolnickou kanceláří
DOBRO-DRUH Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.
• Spolupracovali jsme se zahraniční studentkou Izabelou NOSEK,
která nám v rámci své tříměsíční stáže přinesla mnoho podnětů.
• Ve spolupráci se studentkami a UJEP jsme zajistili překlad a úpravu kanadského materiálu RED FLAG GREEN FLAG – prevence sexuálního
zneužívání dětí.
Duben – červen 2006:
• Realizovali jsme výcvik mladých dobrovolnic pro DPD Bukov.
• Spolupracovali jsme na náboru dobrovolníků pro DPD a DD v Krásném Březně.

• Uspořádali jsme supervizní odpoledne pro dobrovolníky seniorských
a nemocničních zařízení.
• Vydali jsme Metodiku programu Rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém
kraji, k získání www.dcul.cz
Červenec – září 2006:
• Spolupracovali jsme s Probační a mediační službou v oblasti alternativního trestu.
• Zasedala v naší školící místnosti Hodnotící komise veřejné sbírky
Pomozte dětem – NROS.
• Začali jsme připravovat 5. ročník slavnostního ceremoniálu s názvem KŘESADLO 2006.

• Vstoupili jsme do projektového partnerství s PROTEBE live, o.s.
v projektu s názvem Něco se stane!
Říjen – prosinec 2006:
• S naším německým partnerem Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen, e.V. jsme zpracovali projekt Přeshraniční výměna
projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce podporující
rodinu a dítě, který byl podpořen.
• Podruhé nám byla udělena Ministerstvem vnitra ČR Akreditace dobrovolnické služby v programu Dobrovolníci v nemocnicích.
• Zapojili jsme dobrovolníky do organizace konference Ústeckého kraje s názvem Plánování rozvoje sociálních služeb.

• Realizovali jsme supervizi pro koordinátory dobrovolníků seniorských a zdravotnických zařízení.

KONFERENCE „Dobrovolnická služba v nemocnicích“
příklady dobré praxe
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Zpracovala Pavla Šímová

Dne 5. 12. 2006 proběhla v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje
za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 1. CELOREPUBLIKOVÁ KONFERENCE pro lékaře a zdravotnický personál. Konference byla zaměřena
na dobrovolnické aktivity v nemocničních zařízeních. Pořadatelem konference bylo naše Dobrovolnické centrum spolu s Masarykovou nemocnicí, p.o. v Ústí nad Labem. Záštitu nad akcí převzal náměstek a zástupce
hejtmana Ústeckého kraje pan Radek Vonka.
„Cílem dobrovolníka v nemocnici není zastoupit zdravotnický personál, ale vnášet do nemocnice více lidského kontaktu,
posílit duševní pohodu pacienta a pomoci překlenout náročné
chvíle v nemocnici.“
Přednášející byli zástupci:
• Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p.o. – Dobrovolnická
kancelář DOBRO-DRUH
• Oblastní nemocnice Kladno, a.s. – úrazové oddělení – Canisterapie
• Fakultní nemocnice Motol, s.p. – Dobrovolnické centrum v Motole
• Krajské nemocnice Liberec – komplexní onkologické centrum
• Regionálního dobrovolnického centra Ještěd z Liberce
• Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích
• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

1/ Účastníci konference
1/ Konference dobrovolníci
v nemocnicích

•
•

Ministerstva vnitra ČR
HESTIA - Národního dobrovolnického centra v Praze

Konference “Dobrovolnická služba v nemocnicích – příklady dobré praxe“
byla pořádána za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

KONFERENCE SEBE – VĚDOMÉ DĚTI

Učit se jeden od druhého – koncepty v České republice,
Německu a Polsku
Zpracoval Bc. Lukáš Vavřina

Ve dnech 10. – 11. listopadu 2006 se uskutečnil již 14. ročník Mezinárodní výroční pracovní konference německých, českých a polských partnerů v oblasti ochrany dětí v příhraničních regionech. Pořadatelem konference bylo tentokrát naše Dobrovolnické centrum. Německým partnerem
byl Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V. (Německý

svaz na ochranu dětí Sasko) a na polské straně Komitet Ochrony Praw
Dziecka (Výbor pro práva dětí Vojvodství Wroclaw).
Nad konferencí poskytl záštitu hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc,
který jí také osobně uvedl. Konference se konala v Konferenčním sále
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jejím cílem byla výměna zkušeností
a informací při práci s rodinou a dítětem a sledování vývoje a nových
trendů v této oblasti v příhraničních regionech Ústeckého kraje, Spolkové republiky Sasko a Vojvodství Wroclaw. Na české straně byli zváni
zástupci Domů dětí a mládeže, členové Koordinační skupiny za oblast
děti a mládež, naši dobrovolníci, pracovníci dětských domovů, pedagogicko psychologických poraden a ostatních subjektů pracujících s dětmi
a rodinou v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Během konference byly představeny zkušenosti s českými programy a
projekty Dobrovolnického centra – Pět P, KOMPAS a POLIS. Za německou
stranu byly předneseny informace k programu Silní rodiče - Silné děti®
a polští partneři představili zkušenosti se vzděláváním, prací s mladými
Romy na základních školách ve Wroclawi.
Konference se zúčastnilo 80 hostů a přednášejících. Více informací naleznete na stránkách Dobrovolnického centra www.dcul.cz
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DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICÍCH
> >

Zpracovala Mgr. Lenka Černá

V prvním čtvrtletí roku 2006 probíhala jednání s cílem rozhodnutí v oblasti spolupráce s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, p.o. Koordinátorka programu Dobrovolníci v nemocnicích v letech 2002-2005 paní
Bohdana Furmanová nastoupila v lednu 2006 do MN na pozici interní
koordinátorky dobrovolníků a na půdě MN založila Dobrovolnickou kancelář DOBRO-DRUH.
V dubnu proběhlo zasedání, na kterém byla dojednána pravidla spolupráce DC - MN pro rok 2006:
• DC zajišťovalo pro MN pojišťění dobrovolníků prostřednictvím centrální pojistky Hasičské vzájemné pojišťovny.
• Byla nastavena pravidla užívání formulářů, dokumentace včetně log.
• Bylo vyřešeno informování dobrovolníků o roli DC v programu
a odpovědnost za škodu formou formuláře.
• Bylo rozhodnuto o sepsání nové aktuální smlouvy mezi DC a MN,
která lépe postihne pravidla spolupráce roku 2006.
• Bylo připraveno a podepsáno Pověření koordinátorky dobrovolníků
paní Bohdany Furmanové pro činnost na půdě MN v rámci Akreditace
dobrovolnické služby v MN.

V létě 2006:
• Jsme zpracovali druhou Žádost o udělení Akreditace programu dobrovolníci v nemocnicích u Ministerstva vnitra ČR na roky 2006 - 2008.
• Byla podepsána nová smlouva o spolupráci mezi MN a DC na dobu
neurčitou.
• Padlo rozhodnutí uspořádat jednodenní konferenci s názvem Dobrovolnická služba v nemocnicích – příklady dobré praxe. Vznikl v DC organizační tým a začal oslovovat odborníky a praktiky z oblasti dobrovolnické
služby k zajištění tématických příspěvků jakož i všechna zdravotnická
zařízení s nabídkou účasti na konferenci. MUDr. Kořínková (garanta programu) se ujala role moderátorky konference.
• Byl dojednán způsob vedení dokumentace závazné z hlediska Akreditace na půdě dobrovolnické kanceláře DOBRO-DRUH a způsob předávání informací mezi MN a DC.
• Byla podána druhá žádost o finanční prostředky na MV ČR s položkami pro dobrovolnickou kancelář DOBRO-DRUH (tiskárna, notebook, společenské hry na jednotlivá oddělení atp.).
Podzim 2006:
• Probíhal ve znamení příprav a realizace Konference Dobrovolnická
služba v nemocnicích – příklady dobré praxe ve spolupráci s paní Čechovou: akreditace konference u ČAS, rozesílky pozvánek, registrace zájemců, obeslání personálu MN.
• MUDr. Kořínková zpracovala na objednávku Harmonogram a rozsah
práce externího garanta.
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RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD
> >

HRY III.LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru,
zaměřený především na žáky základních škol.

Zpracoval Mgr. Jan Pácha

Na podzim roku 2006 proběhla řada jednání a konzultací v oblasti rozvoje managementu dobrovolnictví a vyplynula z nich potřeba sítě partnerských dobrovolnických center, která budou partnery nestátních i příspěvkových organizací v oblasti zavádění a rozvíjení dobrovolnické činnosti.
Dne 2.1.2007 byla založena RADA dobrovolnických center regionu Severozápad. Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a
Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center
a organizací, které s dobrovolníky spolupracují. Informovat a motivovat
veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu.
Cílem je vytvořit vzájemně prospěšné informační a vzdělávací prostředí
v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických programech a projektech.
Zakládajícími členy RADY jsou:
• Dobrovolnické centrum, o.s. v Ústí nad Labem
• Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko sociální
pomoci v Mostě
• Občanské sdružení Střípky v Sokolově - Dobrovolnické centrum
• Dobrovolnické centrum Kadaň
• Mateřské centrum Karlovy Vary - Dobrovolnické centrum Vlaštovka

Zpracoval Mgr. František Klepač
1/ Koordinátoři olympiády
Mgr. František Klepač
Andrea Hacková

Generálním partnerem vzniku RADY dobrovolnických center regionu
Severozápad v roce 2007 jsou České energetické závody, a.s.
Další informace naleznete na webových stránkách Dobrovolnického centra www.dcul.cz

Klade si za cíl přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí,
šířit ušlechtilé myšlenky olympismu a zdravé soutěživosti mezi mládeží.
Hry III. letní olympiády dětí a mládeže ČR se uskuteční v Ústí nad Labem
ve dnech 19. – 24. 6. 2007.
Od října 2006 je Dobrovolnické centrum partnerem Ústeckého kraje pro
zajištění organizace her, orientace sportovců a zajišťování hladkého průběhu této velkolepé akce. Předpokladem je zapojení 70 – 90 dobrovolníků pro poskytování informačního servisu účastníkům olympiády.
Pravidelně zasedáme v Organizačním výboru her, v náboru dobrovolníků
spolupracujeme se sportovními kluby z Ústí nad Labem, ale také s Univerzitou J. E. Purkyně a zajišťujeme kompletní formální servis dobrovolníkům – školení, pojištění a koordinaci.
Spolupráci Dobrovolnického centra a dobrovolníků na Hrách III. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky finančně podpořila společnost
Toyota.
Koordinátoři olympiády: Mgr. Petr Dušek, Mgr. František Klepač, Andrea
Hacková
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POVODNĚ 2006
1/ Setkání s paní Paulou
Honkanen - Schobert
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Zpracoval Bc. Lukáš Vavřina

Ústí nad Labem bylo v březnu a dubnu 2006 zasaženo povodněmi. Povodně nebyly takového rozsahu jako v roce 2002, ale pomoci bylo potřeba.
Byli jsme požádáni, abychom se účastnili Krizového povodňového štábu
města Ústí nad Labem, který zasedal denně v nejtěžších dnech a řešil
závažná témata z oblasti bezpečnosti, evakuace, hygieny, dopravy, aj.
Kromě koordinace interních dobrovolníků jsme koordinovali i dobrovolníky zvenčí, kteří se hlásili Magistrátu města Ústí nad Labem.

1,2,3/ Dobrovolníci
pomáhají při povodních
Střekov 2006

Děkujeme Úřadu práce v Ústí nad Labem za poskytnutí finančních prostředků a vytipování „povodňového koordinátora“.
Zasahovali jsme celkem 3x:
• 30.3.2006 – dobrovolníci byli povoláni v 19:00 k pomoci při stavění
hráze u patrových garáží pod Mariánskou skálou. Celkem zde působilo 9
dobrovolníků, kteří pomáhali do půlnoci pytlovat a stavět hráz a umožnili
tak chránit majetek a vystřídat městské strážníky a veřejně prospěšné
pracovníky.
• 11.4.2007 – 21 dobrovolníků působilo na Střekovském nábřeží, kde
pomáhali HZS a vojákům Armády ČR s odklízením bahna z prostor nábřeží. Dobrovolníkům zajistil Úřad městského obvodu Ústí nad Labem
Střekov pracovní a ochranné pomůcky a oběd.
• 13.4.2007 – 16 dobrovolníků pokračovalo v odklízení bahna z prostor

Střekovského nábřeží. Mezi pomáhajícími dobrovolníky bylo i 5 klientů
ústeckého Českého červeného kříže.

PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNA PROJEKTŮ

a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce podporující rodinu a dítě
Zpracoval Bc. Lukáš Vavřina

V roce 2004 jsme navázali s německou organizací Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e. V. (Svaz na ochranu dětí Sasko),
která již několik let hledal partnera na české straně. V roce 2006 byl společnými silami napsán projekt v rámci Iniciativy INTERREG III A a podpořena spolupráce při výměně projektů a dalším vzdělávání odborníků

v oblasti sociální práce s rodinou.
Snahou obou organizací je převedení německého programu Silní rodiče–
Silné děti ® do České republiky a jeho pilotní ověření na území Ústeckého kraje. A naopak je snahou převést český Program KOMPAS do Německa, pilotně na území svobodného státu Sasko. Zástupci pracovních týmů
obou organizací se scházeli na pravidelných schůzkách, na kterých připravovali potřebné věci pro výměnu programů. Jedním z velkých kroků
bylo uspořádání 14. ročníku Mezinárodní výroční pracovní konference
německých, českých a polských partnerů v oblasti ochrany dětí v příhraničních regionech zmíněných zemí. Zde byly podány informace z pozadí
obou programů – Silní rodiče-Silné děti ® a Programu KOMPAS.
Pořádaná listopadová konference ukázala velký zájem o oba projekty
a podpořila také partnerské organizace k další činnosti důležité pro jejich
převod.
Významnou částí prvního společného projektu je přeložení metodik obou
programů a systematická spolupráce s univerzitami na obou stranách.
Univerzity poskytnou akademický doprovod k aktivitám a vhodnému
zasazení do prostředí, ve kterém budou programy působit. Na české
straně se této role za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně ujal PaedDr.
Michal Slavík, znalec odvětví pedagogiky, specialista na sociální pedagogiku a etopedii.
Více informací naleznete na webu Dobrovolnického centra www.dcul.cz

20 21

PROJEKT KLÍČOVÝ KROK

Projekt zaměřený především na posílení vnitřní kapacity
Dobrovolnického centra.
> >
V letech 2005 a 2006 jsme realizovali projekt s názvem Klíčový krok
zaměřený především na posílení vnitřní kapacity Dobrovolnického centra. Finanční prostředky k uskutečnění projektu byly poskytnuty ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím tzv. Globálního grantu.
Hlavní cíle projektu:
• Rozvinout a posílit vnitřní kapacitu Dobrovolnického centra ve smyslu schopnosti pružně reagovat na měnící se potřeby komunity, a to především v oblasti činností zaměřených na osoby ohrožené sociální exkluzí.
• Přehodnotit dosavadní řízení a strukturu organizace s cílem zajistit
finanční udržitelnost poskytovaných služeb.
• Nabyté zkušenosti a ověřenou metodiku práce s klienty delegovat
do dalších míst na území NUTS II – Ústeckého a Karlovarského kraje.
Závěrečná zpráva projektu Klíčový krok:
• Vytvořili jsme pozici projektového a finančního manažera a začlenili
ji do Organizační struktury DC, vytvořili ekonomicko – technicko – projektové středisko DC.
• Zajistili jsme stáže manažera v NNO a programech Dobrovolnického centra.

• Vytvořili jsme model spolupráce vedoucí - ekonom – účetní – manažer
při realizaci projektů ze SF EU.
• Zvýšili jsme profesionalitu agendy DC – vznikla řada vnitropodnikových směrnic, Organizační a Provozní řád DC, častěji zasedaly správní
orgány DC – Valná hromada, Rada sdružení a Revizní komise.
• Prohlubovali jsme rozvoj komunikace v týmu – zajistili jsme týmového supervizora PhDr. Milana Kinkora a vedle běžných porad jsme realizovali několik celodenních tzv. výjezdových porad, kde jsme hlouběji probírali naši práci.
• Vytvořili jsme databázi partnerských organizací a stali se členem
European volunteer centre (CEV)
• Aktivně jsme prohlubovali spolupráci s partnerem projektu Diakonií ČCE – Střediskem sociálních aktivit Most (partnerské schůzky, konzultace projektových záměrů, společné projekty, administrace projektu
Klíčový krok).
• Stali jsme se partnery několika projektů: Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce (Společnost Člověk v tísni-společnost při
ČT, o.p.s.), Přeshraniční výměna … (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen, e.V.), Vzdělávání pro pracovníky sociální péče (Česká asociace pečovatelské služby).
Kvalitní realizaci projektu Klíčový krok zajistili:
Mgr. Martin Hazucha, Lucie Šancová, Denisa Kudelová, Jana Beranová,
Martina Nicková, Jakub Michal a Mgr. Lenka Černá.
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POČTY DOBROVOLNÍKŮ

Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem zaregistrovaných
v roce 2006
> >

Měsíc roku 2006

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet nově
registrovaných
dobrovolníků DC
6
5
2
15
3
1
2
0
1
21
16
4

Počet celkem
registrovaných
dobrovolníků DC
639
644
646
661
664
665
667
667
668
669
705
709

V roce 2006 se v Dobrovolnickém centru nově zaregistrovalo 76 dobrovolníků, hodnota ke dni 31.12.2006.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
Úřad práce Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.

Romano jasnica
Poradensko-informační centrum Trmice
Statutární město Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Sitel, spol. s r.o.
CDL Design
CS-Beton
TBG Beton
Deníky Bohemia
RELAKS, klub při škole
YMCA v Ústí nad Labem
PROTEBE live, o.s.
BVM Audit & Consult
Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem
Externí spolupracovníci
Dobrovolníci
Městský obvod Ústí nad Labem - Město
Strana zelených
Pedagogicko psychologické poradny Ústeckého kraje
Probační a mediační služba, Ústí nad Labem
Poradna pro integraci
Hestia – Národní dobrovolnické centrum, Praha
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
a mnoha dalším děkujeme.

VÝROK AUDITORA

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ
Státní správa
32%

Prostředky EU
15%

Soukromé zdroje
13%

Nadace a nadační fondy
27%

Samospráva
11%
Vlastní a ostatní příjmy
2%
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HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNICKÉHO
CENTRA ZA ROK 2006
Výnosy

NROS - OP RLZ ESF/ Klíčový krok
NROS - Nokia / Make a Connection - Připoj se V
NROS - Pomozte dětem / Program Pět P (2006)
Česká národní agentura mládež /
„KONFERENCE SEBE-VĚDOMÉ děti a mládež“
Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. /
POLIS - Dobrovolnická práce v sociálně
vyloučených rodinách na Ústecku
Česká národní agentura Mládež/
Rozvoj občanských ctností středoškoláků
Úřad práce Ústí nad Labem/podpora mzdy
CS-BETON, s. r. o.
ČSOB/Člověk v tísni - POLIS
Severočeská energetika
Toyta Motor Europe
Sitel, spol. s.r.o.
Strana zelených
Vlastní výnosy / úroky
Členské příspěvky
Ostatní výpisy (odpisy, dobropis...)
Příspěvky na akce a školení
Ostatní dary
Ostatní výnosy
Služby, propagace, ostatní

> > Zdroje příjmů / účel
Částka v roce 2006
Město Ústí nad Labem / Sociálně preventivní programy dětem
104.525
Město Ústí nad Labem / Dobrovolnictví a psychosociální aktivity
59.080
MO Ústí nad Labem / Pět P, KOMPAS, POLIS
8.000
MO Ústí nad Labem / Pět P, KOMPAS, POLIS
10.000
Ministerstvo vnitra ČR / Dobrovolníci v nemocnicích
Ústeckého kraje
114.013
Ministerstvo vnitra ČR / Dobrovolníci v nemocnicích
Ústeckého kraje II
38.915
Krajský úřad Ústeckého kraje / Iniciativa
297.837
Ministerstvo vnitra ČR / Program Pět P
135.850
Komunitní nadace Euroregionu Labe /
KOMPAS – znevýhodněné děti
16.200
MPSV ČR / Dobrovolnická služba rodinám na Ústecku II
417.939
MŠMT / Studenti dětem IV. - Završení
25.000
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Konference 2006
– Dobrovolníci v nemocnicích
6.417
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Rozvoj managementu dobrovolnictví
v Ústeckém a Karlovarském kraji
93.973
NROS - Nokia / Make a Connection - Připoj se IV /
rozdělené granty mladým lidem 2005-06
66
NROS - Nokia / Make a Connection - Připoj se V /
rozdělené granty mladým lidem 2006-07
328.960
NROS - Nokia / Make a Connection - Připoj se IV
68.062 Celkem

248.923
183.224
99.362

HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNICKÉHO
CENTRA ZA ROK 2006
Náklady

83.487

367.358
68.062
264.248
50.000
8.000
120.000
138.265
8.000
25.513
1.220
4.000
69.035
39.810
11.272
117.801
37.325

3.669.742

Položka
Materiálové náklady (spotřební materiál, kancelářské potřeby,
potraviny, literatura, PHM,)
DHM
Energie, teplo
Nájemné
Účetnictví, ekonomické a daňové poradenství, audit
Náklady na: potraviny, občerstvení, stravu (společné akce dětí,
supervize, výcviky dobrovolníků, semináře, porady...)
Ostatní služby (ubytování a stravné výcviků, fotopráce, grafika
a tisk prop. materiálů, pronájem auta,. doprava,
semináře, správa PC )
Telefonní poplatky, Internet, poštovné
Odborné služby, lektorné, příkazní smlouvy
Cestovné
Mzdové náklady včetně DPP
(odborné služby, externí pracovníci)
Sociální a zdravotní pojištění
Kurzové ztráty
Ostatní provozní náklady (pojištění, ostatní daně a poplatky)
Odpisy
Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky, zaokrouhlení)
Celkem

Částka Kč
359.878,50
90.775,00
65.652,00
61.157,00
101.713,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Rozvaha
Aktiva
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pokladna
Bankovní účty
Poskytované provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
Daň z přidané hodnoty

58.299,00 Součet aktiv
387.418,00
126.282,00
51.552,00
26.368,40
1,619.591,00
498.994,00
0
121.652,00
69.035,00
12.240,00

Pasiva
Oprávky k hm.inv.majetku
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc.a zdrav.zabez.
63.416,00
Ostatní daně
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk, neutr. ztráta
Hospodářský výsledek 2006

3,652.722,00 Součet pasiv

276.143,40
30.850,19
562.717,77
0
113.698,26
0
495,00
166.204,50
0
1 150.109,12

-276.143,00
90.393,03
129.109,90

17.134,93
458.365,90
69.152,00
0,40
29.373,25
17.020,71
1 150.109,12
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA - Valná hromady Dobrovolnického centra,
o.s. v roce 2006:
Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Bc. Kamila Staňková, Mgr.
Dana Poustková, Josef Kubát, Bohdana Furmanová, Jakub Michal,
Mgr. Lucie Sroková, Marcela Poláčková, Mgr. Kamila Zinčenková,
Mgr. Jana Vachková, Bc. Jiřina Krestová, Bc. Jan Odvárka, Denisa
Kudelová
SLOŽENÍ RADY SDRUŽENÍ:
Mgr. Lenka Černá – předsedkyně, Jana Beranová – místopředsedkyně, Bc. Kamila Staňková - členka

PRÁVNÍ SLUŽBY:
AUDITOR:
SUPERVIZE TÝMU A ŘÍZENÍ:
WEBMASTER:
GRAFICKÉ SLUŽBY:
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, o.s.
Registrace:
ČR,
Působnost:
Sídlo a adresa:

SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE:
Mgr. Dana Poustková – předsedkyně, Josef Kubát - člen
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ V ROCE 2006:
Mgr. Lenka Černá, Jana Beranová, Martina Nicková, Bc. Lukáš
Vavřina, Pavla Šímová, Bc. Michaela Procházková, Andrea Hacková, Mgr. Klára Šauli, Mgr. Jan Pácha, Jakub Michal, Mgr. Martin
Hazucha, Lucie Šancová, Mgr. Petr Dušek, Bc. Petra Stejskalová,
Denisa Kudelová, Iveta Stejskalová, Izabela Nosek
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2006:
MUDr. Ivana Kořínková, Mgr. Ivana Vlčková, PhDr. Jana Doubravová, Mgr. Stanislav Karas, PaedDr. Vladimír Šik, Mgr. Eva Bärtlová,
Mgr. František Klepač

Telefon/fax:
E-mail:
Webové stránky:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mgr. Stanislav Řehola
BVM Audit & Consult
PhDr. Milan Kinkor
Lukáš Svojanovský
TeBe, grafické studio

3.11.1999 u Ministerstva vnitra
VS/1-1/41 751/99/R
Ústí nad Labem, Ústecký
a Karlovarský kraj
Prokopa Diviše 1605/5,
400 01 Ústí nad Labem
475 216 684
dcul@seznam.cz, dcul@dcul.cz
www.dcul.cz
70225842
ČSOB, a.s., pobočka
Ústí nad Labem
161336496/0300

ČLENSTVÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, o.s.:
KOALICE dobrovolnických iniciativ ČR * Krajská rada humanitárních
organizací Ústeckého kraje * ASOCIACE programu Pět P v ČR * Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje * EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE

