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Podpora dobrovolnictví 

Podmínky dobrovolnických center 
 2 letá historie, min 2 500 dobrovolnických hod/rok 

 výkon dobrovolnické práce v sociálních službách, 

 dotace 70%, max. 300 tis Kč /rok 

 hodnoceno: akreditace, počet dobrovolníků, počet 

organizací nebo obcí, míra kofinancování, 

 krytí osobních nákladů koordinátora, supervizora 

 žádosti v dubnu, hodnotí komise složená z 

zástupce RK,  

 doklady: ZL, statutární zástupce. 



3 

PS Dobrovolnictví pro Vysočinu 

Cíle 
 Podpora a stabilizace fungování dobrovolnictví na 

Vysočině.  

 Propagace dobrovolnictví a pracovní skupiny 

Dobrovolnictví pro Vysočinu. 

 Zajištění stabilní finanční podpory pro oblast 

dobrovolnictví na území Vysočiny. 

 Vzdělávání členů pracovní skupiny 



MAG 21 

OP AT-CZ,  od 1. 3. 2010 do  31. 12. 2012 
 Semináře a konference 

 Obce (tajemníky, starosty, koordinátory MA21) 

 MAS 

 podnikatele 

 Akce zaměřené na veřejnost 

 Klimatour 

 Přeshraniční cena (Skutek roku) 

 Publikace  „Příklady dobré praxe“ 

 Sociologický průzkum 

 Webové stránky www.kr-vysocina.cz/mag21   



Klimatour 2012 



Skutek roku 2011 
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Fórum Zdravého kraje – 10P 

Průběh fóra 
 

 Diskuse u tematických kulatých stolů rozdělených 

podle oblastí PRK 

 Výstupem u každého kulatého stolu je formulace 2 

společných problémů 

 Z nich je hlasováním vybráno 10 nejvýznamnějších 

 Tyto problémy jsou následně ověřovány 

průzkumem mezi širokou veřejností 
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Ověření 10P - Sociologický průzkum  

Realizace sociologického průzkumu 
 

 Výzkum je realizován formou asistované ankety 

 Na otázky odpoví min. 2 000 obyvatel Kraje Vysočina 

 Kvótní výběr respondentů je učiněn na základě 

bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. 

 Porovnáním formulovaných deseti problémů z 

veřejného fóra s nejvíce zastoupenými problémy ve 

výsledcích sociologického průzkumu jsou 

„OVĚŘENÉ  PROBLÉMY“ 
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Řešení 10P 

Další kroky 
 

 Předložení výsledků k projednání na RK a ZK 

 Definované problémy slouží jako aktuální zpětná 

vazba k problémům definovaným v PRK 

 Odbory v období do dalšího konání fóra realizují 

aktivity, kterými problémy řeší 

 Na dalším fóru je přednesena zpráva o stavu řešení 

problémů.  


