
DOBROVOLNICTVÍ 
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
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 KULTURA

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ        

 ZDRAVOTNICTVÍ

DĚTI A MLÁDEŽ

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 SENIOŘI

 LIDÉ S HENDIKEPEM

 LIDÉ BEZ DOMOVA

 SPORT

 PRÁCE SE ZVÍŘATY

 BENEFIČNÍ AKCE



O čem projekt je

Zaměstnanci 

veřejné správy

Dobrovolníci



O čem projekt je

Příprava a ověření 

systému 

dobrovolnických 

programů



Základní informace o projektu

Název:    DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (DOBRO)

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458

IP: 3.1 Sociální Inovace a mezinárodní spolupráce

Termín: 1. 12. 2016–31.5.2019 (2,5 roku)



Partneři projektu

• Činnosti uložené mu zákonem 
č. 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě

• Šíření dobrovolnictví

• Profesionalizace

• Propojování



Kdo je dobrovolník?

• Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle 
rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a 
zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem 
bez nároku na odměnu.

• „Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, co dělají neobyčejné věci.“



Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.
PŘINÁŠÍ:      RADOST

POCIT SMYSLUPLNOSTI

NOVÉ ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI

PRAVIDELNÝ KONTAKT S OKOLÍM A UPEVŇOVÁNÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ    

UPEVNĚNÍ PRACOVNÍCH NÁVYKŮ  

ODBOURÁVÁ STRES



Proč projekt děláme

• ČR patří k zemím s nízkou mírou zapojení do dobrovolnických 
aktivit.

• V českých soukromých firmách se dobrovolnictví pozvolna 
stává běžnější praxí.

• Veřejná správa jako největší český zaměstnavatel jej však 
podporuje spíše ojediněle.



Příklady dobré praxe



Litoměřice
Cvičení jógy s dobrovolnicí Alicí
• Dobrovolnice z MěÚ Litoměřice předcvičuje každý týden seniorům



Litoměřice
Malování hracích prvků v Centru Srdíčko

• Akce se zúčastnilo kompletní vedení MěÚ Litoměřice



FDV

Ukliďme Česko

• Dobrovlníci z FDV Uklidili okolí Libeňského mostu, kde nasbírali 
téměř půl tuny odpadu



FDV

Benefiční snídaně v rámci Giving Tuesday

• V rámci benefiční snídaně bylo vybráno 5000 Kč pro Unii 
pečujících



Písek
Gulášování pro onkoláčky

• Na této benefiční akci, kterou organizovali zaměstnanci MěÚ
Písek se podařilo vybrat více než 15 000 Kč a věcné dary v 
podobné hodnotě pro Nadační fond Šance onkoláčkům



Písek
Vyklízení denního stacionáře Duha 

• Během tří dnů se zaměstnancům MěÚ Písek podařilo vyklidit 
denní stacionář Duha před chystanou rekonstrukcí



Benešov
Den dobrovolnictví

• Za velkého zájmu zaměstnanců MěÚ Benešov se představilo 
velké množství přijímajícíh organizací



„Sami zvládneme tak málo, ale 
společně dokážeme cokoli.“ 
(Helen Keller)

Pojďte do toho s námi!



DĚKUJI ZA POZORNOST

Zdeněk Čapek

+420 770 144 568

zdenek.capek@fdv.cz

mailto:michaela.simeckova@fdv.cz

