Veřejná zakázka Pilotní ověření projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR - informace

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality sděluje, že právě probíhá výběrové řízení
formou veřejné zakázky na „Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj
dobrovolnictví v ČR“, v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice
s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě
dobrovolnických center“ reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.
Veřejnou zakázku zadává Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 25, § 56 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním
řízení.
Poskytovatel bude realizovat všechny požadované součásti předmětu plnění:
Součást č. 1:
Vytvoření Doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center,
dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního
vzdělávání a školení
A) Vzdělávání pracovníků dobrovolnických center a dobrovolnických organizací a školení
dobrovolníků
a) Školení pracovníků dobrovolnických center a dobrovolnických organizací
b) Školení dobrovolníků
B) Vytvoření materiálu „Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center,
dobrovolnických organizací a školení dobrovolníků“
Součást č. 2:
Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně statistickosociologických šetření v oblasti dobrovolnictví a zajištění realizace 14 kulatých stolů
(workshopů)
A) Evaluační zpráva včetně zajištění realizace 14 workshopů (kulatých stolů) a
dotazníkového šetření
B) STATISTICKO – SOCIOLOGICKÁ ŠETŘENÍ
1) Celospolečenské šetření formou reprezentativního průzkumu veřejného mínění
2) Oborové šetření formou dotazníků mezi účastníky kulatých stolů
Součást č. 3:
Vytvoření doporučující metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v ČR

Stanovená maximální cena veřejné zakázky vyplývající ze schválené Žádosti o podporu
předmětného projektu je celkem 3 388 429,75 Kč bez DPH (4.100.000,00 Kč včetně DPH
ve výši 21 %). Jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je nastavena
jako nepřekročitelná.
Na základě výstupů veřejné zakázky „Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj
dobrovolnictví v ČR“ bude Ministerstvo vnitra vytvářet státní politiku v oblasti dobrovolnictví
a podporovat rozvoj dobrovolnických organizací, dobrovolnických center i samotných
dobrovolníků v jejich veřejně prospěšných aktivitách. Výstupy budou sloužit i k vytváření
politiky v oblasti dobrovolnictví krajských úřadů na územích svých krajů. Výstupy budou
sloužit nejen v rámci nelegislativních aktivit, ale mohou být využity i k případným legislativním
úpravám. Takto lze využít i závěrečné vyhodnocení (evaluaci) a poznatky ze statistickosociologických šetření.
Doporučený obsah vzdělávání bude Ministerstvem vnitra dále rozšiřován a doporučován k
realizaci povinných i nepovinných školení koordinátorů dobrovolníků a dobrovolníků.
Metodika realizace a podpory dobrovolnictví v ČR nastaví pravidla, jak by po obsahové i
finanční stránce měla regionální dobrovolnická centra působit a být podporována. Regionální
dobrovolnická centra fungující podle jasně nastavených pravidel a garantující určitou kvalitu,
budou přitažlivější i pro další dárce, kteří podporují dobrovolnické organizace již dnes, jako
jsou např. kraje, obce či soukromí donoři.
Veškeré informace k veřejné zakázce, obsahu a průběhu, jsou publikovány na veřejném
seznamu veřejných zakázek (systém NEN).

V Praze dne 24. srpna 2020

