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Systémové projekty - definice
1.
2.
3.
4.

Systémový projekt nastavuje prostředí v České republice.
Je do něho zapojeno více subjektů
Má dopad na většinu území.
Výstupem jsou metodiky, koncepce, standardy .

Příklady systémových projektů v dobrovolnictví:
1. Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?
https://hest.cz/cdn/public/metodika-dobrovolnictvi-v-obci.pdf

2.

Metodika evaluace dobrovolnických programů ve
zdravotnických zařízeních
http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-evaluace-dobrovolnickychprogramu-ve-zdravotnickych-zarizenich_5552_1840_15.html

3.

Metodika kurzu Profesionalizace dobrovolnictví
http://www.professional-volunteering.eu/media/metod_dobro_fin_web.pdf
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Systémové projekty při
rehabilitaci dobrovolnictví v ČR
1996 - George Soros a Nadace OSF
Program rozvoje dobrovolnictví v „bývalé RVHP“
„Ostrůvky pozitivní deviace“
Program Pět P (Big Brothers Big Sisters), tehdy
prvních 5, dnes více než 20 partnerských organizací;
Programy a metodiky, spolupráce s resorty:
MZdr: Dobrovolnictví v nemocnicích (LDN, hospice)
MPSV: Dobrovolnictví pro seniory
HVP: Pojištění pro Pět P, dnes cca pro 100 org. a
programů;
19.3.2018
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Systémové projekty při
rehabilitaci dobrovolnictví v ČR
2001 - Mezinárodní rok dobrovolnictví
Zákon o dobrovolnické službě
MV: spolupráce na zákoně a jeho aplikaci - průběžně;
Projekty: Flexibilní pracoviště - Dobrovolnictví nezaměstnaných
Koalice dobrovolnických iniciativ (cca 60 členů)
Tematické konference: loni již 17. konference v Kroměříži;
Cena Křesadlo: již stovky oceněných v cca 10 městech/krajích;
Kurzy a supervize: Management dobrovolnictví I a II, SPV 3x;
Weby www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz - rozšířen 2011;
Dokumenty o dobrovolnictví: www.youtube.com/hestiaNDC,
www.dobrovolnik.cz;
Publikace: Sozanská. O., Tošner. J. 2006. Dobrovolníci a
metodika práce s nimi v organizacích, II. vydání. Portál. Praha.

Systémové projekty při
rehabilitaci dobrovolnictví v ČR
2011 – Evropský rok dobrovolnictví
Od „resortních“ programů ke komunitnímu
dobrovolnictví
MŠMT a EU: Flagship - Projekt Dobrovolnictví pro všechny:
Standardy kvality dobrovolnických center a programů
FHS a FSV UK, Norské fondy: Výzkum a publikace:
Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku
21. století, P. Frič, T. Pospíšilová a kol., 2010
Tři tváře komunitního dobrovolnictví, P. Frič, M. Vávra, 2012
NSZM a HESTIA: Dobrovolnictví v obci – JAK NA TO?
MK: Dobrovolnictví v kultuře, II. vydání (knihovny, muzea, divadla,
…)
19.3.2018
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Koordinátor dobrovolníků
Koordinátor dobrovolníků je od
podzimu 2014 uznanou profesí.
Na stránkách Národní soustavy kvalifikací
naleznete kvalifikační a hodnotící standardy
profesních kvalifikací:
www.narodni-kvalifikace.cz,
v položce „Obor kvalifikace“: Pedagogika,
učitelství a sociální péče.
19.3.2018
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Jak organizované dobrovolnictví
je vám nejbližší?
Tři tváře dobrovolnictví
• Domluvíme se přímo, aneb sousedská
výpomoc (neorganizované) (2 779)
• Mám rád, když někdo drží otěže, aneb
koordinátor ví, co a jak (organizované)
(2 763)
• Radím, překládám, designuji přes
sociální sítě (virtuální) (2 735)
(Výstupy ankety - www.dobrovolnik.cz - listopad 2014)
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Dobrovolnictví – průřezové téma
neziskovek
Úspěšná činnost neziskové
organizace je založena:
– na entusiasmu profesionálů,

– a profesionalitě práce
s dobrovolníky.
19.3.2018
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Co spojuje lidi?
… vlády by měly motivovat své
občany si vzájemně pomáhat …
… je to právě vzájemná pomoc a
pocit, že má člověk vliv na své okolí,
co přispívá k dlouhodobě dobrému
životnímu pocitu …
(Zdroj: Halpern, D.: The Hidden Wealth of Nations,
Polity Press, 2010)

Co nás čeká a co potřebujeme
k dalšímu rozvoji
• Propojení dobrovolnických center v obcích/regionech
- samospráva, občané, organizace všeho druhu.
• Ohodnocení dobrovolnické činnosti jako nefinančního
příspěvku pro potřeby kofinancování projektů.
• Profesionalizace sítě DC na základě standardů
dobrovolnických center a programů.
• Uznání a obsahová i finanční podpora střešní
organizace sítě dobrovolnických center a programů.
• Stabilizace financování činnosti DC.
Většinu toho obsahuje:
„Státní politika vůči NNO na léta 2015 – 2020“
19.3.2018
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Aktuální systémové projekty aneb
Co čeká dobrovolnictví v ČR?
Probíhají na sebe navazující projekty:
- Dobrovolnictví ve veřejné správě
- Koncepce rozvoje dobrovolnictví v
České republice s akcentem na
zajištění regionální a oborové
dostupnosti dobrovolnictví v
podobě dobrovolnických center
- Česko s dobrovolnictvím počítá
19.3.2018
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Co to přináší dobrovolníkovi
Každého člověka potká v životě
období, kdy by ho oslovilo pomáhání
jiným a otevřelo mu novou životní
cestu ... ale ne každý člověk si tuto
chvíli uvědomí a využije …
… a to je role sítě dobrovolnických
center a programů.
19.3.2018
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Děkuji za pozornost a čekám na vaše
podněty
Jiří Tošner
jiri.tosner@hest.cz
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