
 
 

 
 

 
 

Program mezinárodní konference 
 

Dobrovolnictví v obci – jak na to? 
29. - 30. září 2014, Jihlava 

Zahájení konference v 10 hodin, registrace od 9 hod in 

 
Místo konání: kongresový sál Krajského ú řadu Kraje Vyso čina 

Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
http://www.kr-vysocina.cz 

 
Záštitu nad konferencí p řevzali: 

primátor statutárního m ěsta Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal 
 
 
 
 

radní Kraje Vyso čina Mgr. et Bc. Petr Kr čál 
 

 
 
 

 

PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ, 10:00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE 
Konferenci moderuje: Jan Dolínek, manažer Adato Paradigma 
 
Vystoupení kapely Ústavu sociální pé če Křižanov 
 
Úvodní slovo: 

- zástupci města Jihlavy a Kraje Vysočina 
- PhDr. Jiří Tošner, HESTIA 

 
 
 
 

 
Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními 

prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 



 
10:30 – 12:30 
 
1) Zdravé m ěsto – téma dobrovolnictví z pohledu obcí a region ů 
Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR 
Anotace : Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově 
hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý 
životní styl svých obyvatel. Prezentace představí příklady působení NSZM na podporu spolupráce na místní 
úrovni a výsledky projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“. 
 
2) Projekt VOLARE: Dobrovolnické akce a aktivity pr o znovuza členění mladých do práce či 
studia 
Ilze Grintale, Projects and Society Integration Division Education, Culture and Sports Department 
of Riga City Council 
Anotace:  Cílem projektu VOLARE je motivovat mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením k získání 
zaměstnání či k dalšímu vzdělávání prostřednictvím dobrovolnických aktivit a praxe v neziskových 
organizacích. 
 
3) Rozvoj dobrovolnictví ve Statutárním m ěstě Ústí nad Labem, Ústecký kraj 
Mgr. Lenka Černá, členka Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí n/Labem, ředitelka 
Dobrovolnického centra Ústí nad Labem 
Anotace: Vývoj a proměny rozvoje dobrovolnictví v prostředí města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje, 
spolupráce s neziskovými i příspěvkovými organizacemi a současné výzvy pro dobrovolnictví. 
 
4) Novela zákona o dobrovolnické služb ě, nový zákon o dobrovolnictví 
zástupce odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 
Anotace:  Informace o současné novele zákona o DS (hlavní změny) a o obsahu připravovaného věcného 
záměru zákona o dobrovolnictví – diskuze a sběr připomínek večer na setkání v restauraci pivovaru Ježek. 
 

12:30 – 14:00 – Polední p řestávka 
 
PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ, 14:00 – 17:00 
 
5) Spolupráce kraje s dobrovolnickými centry 
Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí KrÚ Vysočina 
Anotace:  Příspěvek bude obsahovat popis spolufinancování dobrovolnických center v Kraji Vysočina 
z rozpočtu kraje a popis spolupráce mezi Krajem Vysočina a pracovní skupinou dobrovolnických center. 
 
6) Dobrovolnictví pro Vyso činu 
Bc. Tereza Jaklová, FOKUS Vysočina, Mgr. Hana Dvořáčková, STŘED, o.s. Třebíč 
Anotace: Představení činnosti pracovní skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu a výstupů projektu. 
 
7) Dobrovolnictví v Itálii: Nová statistická data d le manuálu ILO 
Ksenija Fonović, SPES Vicedirector 
Anotace:  Chápání dobrovolnictví na základě údajů v evropské perspektivě - ve SPES věříme, že to je 
základna k adekvátním měřítkům podpory aktivního občanství. Italský statistický úřad vydal v červenci údaje 
o dobrovolnictví podle manuálu ILO: průzkum byl realizován ve spolupráci s centry podpory dobrovolnictví 
a dodatečně prozkoumal motivace a důsledky dobrovolnické činnosti. Kromě profilů italských dobrovolníků, 
prezentace představí témata a cíle hlavního evropského výzkumného projektu o dopadu třetího sektoru 
 
8) Dobrovolnictví v Prachaticích 
Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování, Zdravé město Prachatice 
Anotace: Prezentace seznámení s řadou aktivit, které propojují mládež, zástupce NNO, uchazeče 
o zaměstnání, generaci 50+, seniory a dobrovolníky se samosprávou města. 
 

 



9) Dobrovolnictví jako cesta k celoživotnímu u čení 
Mgr. Antonín Ferdan, LOS - Liberecká občanská společnost, o. s. 
Anotace: Příspěvek se věnuje vzdělávacím aspektům dobrovolnictví a jeho využitelnosti pro rozvoj 
klíčových kompetencí mládeže. Zabývá se zároveň možnostmi ověřování získaných kompetencí a jejich 
uplatnění na trhu práce. 
 
10) Charitativní obch ůdky ADRA – p říležitost ke spolupráci s obcí 
Bc. Lenka Hájková, DC ADRA Frýdek-Místek, Mgr. Hana Čadová, DC ADRA Havířov 
Anotace: Charitativní obchůdky ADRA naplňují heslo DARUJETE-NAKOUPÍTE-POMŮŽETE. 
Dobrovolnictví v tomto projektu je velmi přínosné, specifické a obce vnímají jeho prospěšnost v mnoha 
oblastech. 
 
Diskuse k p ředneseným témat ům, promítnutí dokumentu o dobrovolnictví 
============================================================ 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM 29. ZÁŘÍ, 18:00 - 22:00 
Diskuse k legislativ ě o dobrovolnictví s pracovníky odd. dobrovolnické s lužby MV ČR a 
spole čenský ve čer s ob čerstvením v restauraci pivovaru Ježek, Vrchlického 2084/2, Jihlava. 
Vystoupí zde Mat ěj Kolá ř, performer a hudebník ( http://www.rohozna.net/matej ). 
 
ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ, 9:00 – 13:30 
 
11) Dobrovolnictví a spolupráce s m ěstem Opava  
Jaroslava Pirunčíková, Elim Opava, o.p.s. 
Anotace:  Dobrovolnictví a spolupráce s městem Opavou v komunitním plánování, první veřejné ocenění 
dobrovolníků, spolupráce s organizacemi. Zlepšení informační kampaně, kvalitní příprava dobrovolníků na 
svoji činnost. 
 
12) Dobrovolnictví – jedna z cest k vytvá ření pěkných vztah ů mezi lidmi 
Blanka Spilková, Oblastní charita Třebíč – Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc 
Anotace: Svědectví o lidech s otevřeným srdcem mezi námi, o tom, že i dobro a zájem o staré, nemocné, 
osamocené lidi může lákat k následování a přinášet radost. O potřebě velkorysosti a odvahy k vydání se na 
tuto cestu i o tom, že to stojí za to. 
 
13) Občanská angažovanost senior ů pro region - zkušenosti z realizace seniorských 
dobrovolnických program ů TOTEM – RDC 
Bc. Vlastimila Faiferlíková, ředitelka TOTEM - RDC 
Anotace:  Senioři tvoří čím dál větší část české populace a je mezi nimi mnoho vzdělaných lidí, kteří 
něčemu rozumějí a často i hledají, jak své zkušenosti uplatnit. Je mezi nimi i mnoho takových, kteří jsou 
osamoceni, vykořeněni, cítí se zbyteční a potřebují někam patřit. Zkušenosti mezigeneračního centra 
TOTEM - RDC se zapojením seniorů do dobrovolnické služby a dalších aktivit podporujících region. 
 
14) Představení Dobrovolnického centra Oblastní charity J ihlava 
Roman Mezlík, Oblastní charita Jihlava 
Anotace:  Představení jednoho z největších a nejdéle působících dobrovolnických center v jihlavském 
regionu. Příklady dobré spolupráce s různými organizacemi v regionu. 
 
15) Podpora dobrovo ľníctva v mestách a obciach v Slovenskej republike 
Martin Pavelka, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum 
Anotace:  V príspevku opisujeme dobrú prax v podpore dobrovoľníctva zo strany miest a obcí na Slovensku. 
Zameriavame sa na mestá, v ktorých má podpora dobrovoľníctva dlhoročnú tradíciu a tak tieto mestá môžu 
ísť tým ostatným príkladom. 
 
 
 



16) MAS - dobrý prost ředek pro komunikaci na venkov ě a zapojování dobrovolník ů 
Ing. Marta Krejčíčková, o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 
Anotace:  MAS Rozkvět zahrady jižních Čech realizuje mezinárodní kooperační projekt v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů – jednou z velkých inspirací z Bavorska byla právě oblast dobrovolnictví. MAS se rozhodla 
pro „své“ (místní) neziskové organizace zapojující dobrovolníky vypsat malý grantový program na podporu 
akcí pro veřejnost; tento krok měl velký úspěch a přinesl také řadu „neplánovaných“ pozitivních efektů … 

Kde jsou p řátelé, tam je i pomoc (koreferát) 
Mgr. Klára Kavanová Mušková, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 
Anotace:  Každá pomoc je velký dar a také velmi důležitý okamžik. Nejen pro obdarovaného, ale také pro 
dárce. Příspěvek je ukázkou dobré praxe zapojení dobrovolníků v benefičním projektu STD "Cesta domů". 
Každý z nás máme co dávat, stačí vykročit … 
 
17) Hearth.Net – št ědrá sí ť 
Jitka Pouzarová, Honza Dolínek, Adato Paradigma 
Anotace: Sociální síť, kde dávat znamená dostat mnohem víc. Cílem Hearth.net je vytvářet a nabízet 
prostor, kde si lidé dávají dary, sdílejí zkušenosti, vytvářejí komunity nebo společně realizují nové projekty. 
Místo, kde je radost sdílet. 
 
Diskuse k p ředneseným témat ům, závěr konference  
========================================== 
 
V PRŮBĚHU KONFERENCE PREZENTACE NA PANELECH V P ŘEDSÁLÍ 
 
 

1) TOTEM – regionální dobrovolnické centrum: 15 let  dobrovolnictví pro region 
 

2) Krajský ú řad Vyso čina: Čistá Vyso čina 
 

3) Institut pro památky a kulturu: Výstava s p říběhy dobrovolník ů při opravách kostel ů 
 

4) Koordina ční uskupení NNO Vyso činy: Dobrovolnictví pro Vyso činu 
 

5) Asociace P ět P: Program P ět P v ČR 
 

6) Program DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburg hu 
 
 

Děkujeme všem, zejména dobrovolník ům, kte ří se podíleli na p řípravě i realizaci konference. 
 

Konferenci podpo řila: 
 
 
 
 
 

 

Konference je prezentována spolu s dalšími činnostmi Kraje Vyso čina 
v materiálech Open Days v Bruselu. 

 


