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Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s
akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti
dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center
•
•

Registrační číslo:
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•
•
•

Příjemce podpory z OPZ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 936/1, 170 00 Praha 7

•

Rozpočet projektu: 24 024 000 Kč

•
•

Realizace projektu od: 01. 09. 2016
Realizace projektu do: 31. 08. 2020, prodlouženo do 31. 08. 2021

•

Partneři: ne

Projekt se zaměřuje na profesionalizaci
podpory a koordinovaného využívání
dobrovolníků především v oblasti sociální
integrace, a to u těch organizací, které
dobrovolníky nabírají, připravují a vysílají
dále pro klienty cizí anebo své.

• Analytický materiál popisující situaci v oblasti
dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích a
centrech v zahraničí i v České republice
•

•

•
•

Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na
zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě
dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj
dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb
dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České
republiky.
Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-sociologické šetření formou
přílohy.
Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR.
Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center,
dobrovolnických organizací a dobrovolníků.

Nejvýznamnější zjištění, závěry a
doporučení z analýzy dobrovolnictví
v zahraničí.
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Cíl: Nalézt inspirativní příklady v zahraničí vhodné
pro rozvoj dobrovolnictví v České republice
Politika dobrovolnictví

Centrální

• Tvorba příznivého klimatu k podpoře dobrovolnictví;
• Regulace a ochrana dobrovolníků;
• Rozvoj znalostí o dobrovolnictví;
• Podmínky podpory finančního zapojení dobrovolníků.
Role regionální úrovně

Regionální

Lokální

• Koordinace dobr. a strat. pl. dle potřeb regionu;
• Spolu-financování regionálních dobr. center;
• Společná propagace dobrovol. v regionu.
Role municipalit
• Dlouhodobá spolupráce v lokalitách;
• Rozvoj znalosti o dobr. na ZŠ;
• Spolu-financování dobr. center;
• Společná propagace dobrovol.
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A jak se v roce 2017 lidé angažují v rámci komunit?
Věnoval(a) jste se někdy ve volném čase neplacené práci tam, kde žijete?
Podíl osob ve věku 16 – 70 let
Pomáhat sousedům a přátelům
Pomáhat s údržbou veřejné zeleně, sbírat odpadky,
čistit lesy nebo potoky, apod.
Zapojit se do aktivit mezi sousedy (jako pikniky nebo
akce mezi sousedy)
Pomáhat v mateřské nebo základní škole
Účastnit se akcí pro chovatele zvířat
Pomáhat s organizací kulturních akcí
Bojovat s živelnou pohromou a pomáhat zraněným
Být aktivní v klubu fanoušků, v neformálních
klubech a sportovních týmech
Udržovat národní paměť, opravovat pomníky,
obnovovat historická místa

ČR
Slovensko Polsko Maďarsko
79%
80%
77%
75%
45%

51%

46%

53%

49%

51%

48%

47%

28%
23%
29%

41%
27%
28%

46%
38%
29%

52%
32%
29%

27%

21%

32%

26%

25%

28%

23%

21%

13%

19%

24%

20%

Pozn.: Populace ve věku 16-70 let , Reprezentativní výběr; Báze: Celkový soubor V4 n=2032, ČR n=510, SR n=516, Polsko n=505,Maďarsko n=501.
Základní zjištění z výzkumného projektu „Posilování občanské participace v zemích V4“, podpořeného grantem Visegradský fondem 2017.
Institut STEM (Praha) Instytut spraw publicznych (Varšava), Political Capital Institute (Budapešť) a Inštitút pre verejné otázky IVO (Bratislava).

Inspirace pro ČR
1.
2.

Jednotná evidence/registry (Itálie, Slovensko, Polsko)
Posílení spolupráce s regiony/kraji
– Rakouska (role zemí při zřizování regionálních dobrovolnických
center nap. ULF),
– Itálie (Ministerstvo práce a sociální politiky výrazně uplatňuje
princip subsidiarity a spolupráci národní úrovní s regionální).
3. Vytvoření národní platformy dobrovolnických center s vlastní
právní subjektivitou - profesní asociace (viz Rakousko Slovensko,
Polsko, atd.)
– Přijímaní vlastních standardu (autoregulace)
– Akreditovaná školení (viz přiklad Slovensko)
– Partner pro centrální orgány státu v rámci koncepční činnosti,
nastavení dotačních titulů do potřebných oblastí
– Propagace dobrovolnictví
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Inspirace pro ČR
4.

5.

6.

Posílení spolupráce s municipalitami
– Německo, Nizozemí , Itálie - Podpora vzniku dobrovolnických center
orientovaných na lokální problémy (a financovaných alespoň částečně
prostřednictvím obecní samosprávy)
Speciální národní dobrovolnické programy pro seniory (např. Rakousko,
Německo)
– Německo: Federální modelový program dobrovolnických center pro
seniory, který proběhl v letech 1993-1997, zkoumal různé způsoby, jak
lépe využívat zkušenosti a znalosti starších lidí ve prospěch širší
společnosti ve světle demografických změn. Program vedl k vytvoření
44 dobrovolnických center pro starší lidi po celém Německu.
Možnosti vzdělávání a odborné přípravy pro dobrovolníky
– „Akademie pro dobrovolnictví v Německu", která se specializuje na
poskytování všeobecného vzdělání pro dobrovolnický sektor.
– V Rakousku vzdělávání organizují regionální/zemská centra, např. ULF
ve spolupráci s ostatním dobr. organizacemi vytváří společný kurz.
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Inspirace pro ČR
7.

Regionální dobrovolnická centra
– V jednotlivých zemích dobrovolnická centra poskytují různé služby, ale
dá se zobecnit že jejich vliv a potřebnost v základní dobrovolnické
infrastruktuře je zásadní ve všech zemích.
– Jako jeden z důvodu je uváděn klesající vliv sociálního prostředí (např.
rodiny, sousedství, církve a zaměstnavatelé) na individuální život,
rozvolnila se vazba k sociálně-kulturnímu prostředí a tím se snížila
motivace pro zapojení občanů do neformálního dobrovolnictví. Místo
toho lidé začali hledat nová témata nebo projekty, které nabízejí
možnosti pro zapojení a účast a které odpovídají jejich vlastní míře
odhodlání. Kvůli tomuto vývoji organizace zabývající se dobrovolníky
ztrácejí své tradiční kanály pro nábor, využívají dobrovolná centra jako
alternativní způsob, jak uspokojit potřebu dobrovolníků.
– Zprostředkovatelská role dobrovolnických center se projevuje v
transformaci dobrovolnictví. Dobrovolnická centra povzbuzují
organizace zapojené do dobrovolnictví, aby své příležitosti více
přizpůsobovaly očekáváním současných potenciálních dobrovolníků.
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Nejvýznamnější zjištění, závěry a doporučení z
analýzy dobrovolnictví v České republice

• ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
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Cíl:
Analýza managementu dobrovolnictví, poskytovaných a vykonávaných služeb

Národní úroveň
• Legislativní rámec;
• Ekonomický rámec.

1/Podklad pro návrh koncepce
rozvoje dobrovolnictví v ČR
2/Vymezení možnosti pro
fungování dobrovolnických center

Centrální

Regionální

Regionální úroveň
• Koordinace aktivit
• Spolupráce s kraji

Lokální úroveň

Lokální

• Analýza poskytovaných služeb
• Analýza vykonávaných služeb
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Doporučení pro koncepci
Politika dobrovolnictví

Centrální

• Tvorba příznivého klimatu k podpoře dobrovolnictví;
• Regulace a ochrana dobrovolníků;
• Rozvoj znalostí o dobrovolnictví;
• Podmínky podpory finančního zapojení dobrovolníků.
Role regionální úrovně

Regionální

Lokální

• Koordinace dobr. a strat. pl. dle potřeb regionu;
• Spolu-financování regionálních dobr. center;
• Společná propagace dobrovol. v regionu.
Role municipalit
• Dlouhodobá spolupráce v lokalitách;
• Rozvoj znalosti o dobr. na ZŠ;
• Spolu-financování dobr. center;
• Společná propagace dobrovol.
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Doporučení pro národní koncepci
Politika dobrovolnictví na úrovni centrálních orgánů
1. Ocenění/Uznání na republikové úrovni, které má být zaměřeno
na uznání ekonomické hodnoty dobrovolnictví ve společnosti a na
uznání významu dobrovolnictví pro společnost obecně;
2. Propagace, která dokáže prokázat význam dobrovolnictví. Další
propagační aktivity by měly ukázat, že dobrovolná činnost není
pouze morální povinností, ale je také zábavná, osobně odměňující
a usnadňuje nové sociální (a profesionální) kontakty;
3. Podpora - rozvoj infrastruktury podpůrných orgánů (vnitrostátních
zastřešujících organizací, regionálních středisek dobrovolníků).
Vytvoření příznivého prostředí pro dobrovolnictví;
4. Sítě, které v podstatě spočívají ve vytváření spojení mezi
dobrovolnickou komunitou a širší společností pro přilákání nových
skupin.
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