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Kdo jsme 

Neformální síť dobrovolnických 
center a organizací v Karlovarském, 

Ústeckém a Libereckém kraji.



Naše poslání 
 Rozvíjet dobrovolnictví v regionu,

 spravovat síť partnerských dobrovolnických center a 
organizací, které s dobrovolníky spolupracují,

 informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické 
činnosti,

 systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a 
dobrovolníků v regionu.



Jak to začalo 
 V r. 2007 se setkalo 8 zakládajících 
organizací v čele s Dobrovolnickým 
centrem Ústí nad Labem a Mgr. 
Lenkou Černou. 

 Zahájení činnosti Rady bylo možné 
díky finanční podpoře Skupiny ČEZ.



Jak to pokračovalo… 
 2009 tři nové partnerské 
organizace

 2011 Evropským rokem 
dobrovolnictví a tři nové organizace 

 2012 Evropským rokem aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity

 2013 a 2014 projekt DC UL 
Dobrovolnictví přes hranice – vysílání 
a přijímání dobrovolníků ve 
spolupráci s členy RADY DC SZ.   



Jak to pokračovalo… 
 2015 analýza dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji 

 2016 a 2017 předsednickou 
organizací DC RADKA; vznik loga a 
informačních materiálů; fcb
Dobrovolnictví pro všechny 

 2016 až 2019 síťování 
dobrovolnických organizací jedním z 
bodů mezinárodního projektu People
to people (RADKA z.s.)

 2018 předsednickou organizací 
INSTAND Karlovy Vary



Náš cíl 

Vytvořit vzájemně prospěšné 
informační a vzdělávací 

prostředí v oblasti rozvoje 
dobrovolnictví v regionu, 
možnostech financování,  

sdílení dobré praxe a  
profesionalizace 
dobrovolnictví. 



Naše činnost 
 Předsednická organizace cca 4x ročně pořádá zasedání RADY. 

 Účast členů na zasedání je dobrovolná, stejně jako jejich účast v 
RADĚ. 

 Zasedání se konají ve spolupracujících organizacích, sídlech veřejné 
správy, na významných místech, atd.

 Náklady spojené se zasedáním jsou hrazeny dle možností 
předsednické organizace, nebo ve spolupráci s dalšími členy RADY.

 Setkání jsou tematická (např. prezentace projektů či aktivit 
některých členů), nebo slouží ke sdílení informací a zkušeností z 
jednotlivých regionů. 



Co děláme nyní 
 Jednání o strategii rozvoje 
dobrovolnictví a možnostech 
financování v Ústeckém kraji. 

 Příprava informačního semináře o 
programech Erasmus+ (DZS Praha).

 Jednání o předsednictví na r. 2019. 

 Aktivní spolupráce s Asociací 
dobrovolnických mentoringových
programů. 



Naši členové… Karlovarský kraj

 Dobrovolnické centrum 
Vlaštovka, Karlovy Vary

 Dobrovolnické centrum při 
Farní charitě Cheb

 INSTAND, Karlovy Vary 



DC při Farní charitě Cheb

 Součástí Rady od r. 2007. 

 „Přináší mi to nové informace, 
podněty, inspiraci, povzbuzení ze 
setkání se stejně nasměrovanými 
lidmi, přátelství a pomoc bez 
vzájemné konkurence, odbornou 
záštitu a poradenství.“ 

Ing. Eva Kolafová



Naši členové… Ústecký kraj
 Dobrovolnické centrum, 
Ústí n/L.

 DC RADKA, Kadaň 

 DC ADRA, Chomutov

 Krajská zdravotní – Teplice 
Chomutov, Most

Městská knihovna, Louny

 DC Slunečnice, Děčín 

 Hospic sv. Štěpána, 
Litoměřice

 Diakonie ČCE – Středisko 
sociální pomoci v Mostě

 Spolek Prohandicap, Jirkov 

 DS Levandule, Žatec

 Sociální agentura, Ústí n/L. 

 Dobro-volně, Štětí



Dobrovolnické centrum, Ústí n/L.

 V r. 2007 stáli u myšlenky vzniku 
Rady a do r. 2015 byli v jejím čele. 

 „Našim cílem bylo sdílet, 
motivovat se navzájem, učit se 
jeden od druhého z důvodu 
chybějící republikové platformy. A 
posilovat pohraničí, neboť se na 
nás často zapomíná.“ 

Mgr. Lenka Černá 



DC RADKA, Kadaň

Jedním ze zakládajících členů od 
r. 2007.

 „Koordinátorkou jsem se stala ze 
dne na den a členové Rady byly 
mými mentory, studnicemi nápadů 
a informací. Nyní své vědění a 
zkušenosti ráda předávám dál.“ 

Bc. Stanislava Hamáková, DiS.



Diakonie ČCE Most

 Součástí Rady jsme od r. 2007.

 „Pocit sounáležitosti (cítím, že v 
tom nejsme sami), zdroj inspirace, 
získávání nových informací, sdílení
zkušeností a problémů, praktické
rady pro řešení.“

Květuše Bláhová 



DS Levandule, Žatec

 Členy Rady od r. 2013. 

 „Přínosem je především 
inspirace, spolupráce. Velice si 
vážím nekonkurenčního postoje 
všech zúčastněných, všichni 
pracujeme pro lidi a je to znát.“

Radka Hrádková



Krajská zdravotní, a.s.

 Pod metodickým vedením DCUL od 
r. 2007.

 Odštěpné závodey Děčín, Most, 
Chomutov, Teplice, Masarykova 
nemocnice v Ústí n/L., Nemocnice 
následné péče Ryjice a Most.

 „Dobrovolníci nesuplují odborný 
personál, jsou to specialisté na lidský 
kontakt.“  



Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

 Členy Rady jsme od r. 2015.

 „Možnost sdílení, inspirace, 
motivace, prostor pro řešení potíží 
v partě s lidmi, které spojuje stejná 
idea.“ 

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS. 



DC ADRA, Chomutov

 Členy Rady jsme od r. 2016. 

„Rada je pro nás místem, kde nám 
poradí, podrží, podělí se o 
zkušenosti. Každé setkání je vlastně 
za odměnu. Setkání s kolektivem 
takto pozitivně smýšlejících lidí nabíjí 
a posílí na dlouho dopředu :-) “

Markéta Ungrová, DiS.



Dobro-volně, Štětí 

V Radě jsme členy od založení spolku, 
tedy 25. ledna 2018, ale účastnila jsem 
se zasedání již na podzim 2017. 

 „Účast na zasedání byl jeden z 
nejdůležitějších kroků pro snadnější 
založení našeho DC. Rozšíření znalostí 
na téma dobrovolnictví, předávání 
inspirujících životních příběhů, které 
mohu dále předávat a aplikovat jako 
příklady dobré praxe.“

Bc. Věra Andrtová



Naši členové… Liberecký kraj

 ADRA, Česká Lípa

 Komunitní středisko  
KONTAKT, Liberec



Komunitní středisko KONTAKT, Liberec

 V Radě jsme členy od r. 2017. 

 „Společná setkávání v Radě 
nám přináší sdílení zkušeností, 
nové inspirace a podněty pro 
naši další práci.“

Helena Prchlíková



ADRA, Česká Lípa 

 V r. 2010 jsme zahájili jednání a 
od r. 2011 jsme členy Rady. 

 „Členství v Radě pro nás 
znamená inspiraci a motivaci.“

Petr Máška



Děkuji za pozornost 

Bc. Stanislava Hamáková, DiS. 

www.facebook.com/dobrovolnictviprovsechny/

RADKA, z. s. – Dobrovolnické centrum RADKA

Tel: +420 734 469 449 

E-mail: dcr@kadan.cz

www.radka.kadan.cz


