
 
Výstup z přípravy Evropského roku dobrovolnictví - Beroun 

  
  

Tematická skupina: Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí 
  
Rozšířený název/obsah (co se pod tím rozumí): 
dobrovolnictví pro přírodní (a kulturní) dědictví ČR (dobrovolnická práce v terénu), 
dobrovolnictví v oblasti environmentální výchovy, vzdělávaní a osvěty, dobrovolnické 
projety na ochranu životního prostředí. 
  
1. V naší oblasti dobrovolnictví jsme identifikovali tyto problémy: 
– přímá dobrovolnická práce není zapojena do koncepcí a programů EVVO ani jako nástroj 
a prostředek EVVO ani z hlediska dobrovolnické práce lektorů, organizátorů akcí, apod. 
– nedostatečné sdílení zkušeností mezi organizacemi pracujícími s dobrovolníky v této 
oblasti. 
– malá prestiž, atraktivita a známost dobrobrovolnickcých aktivit pro životní prostředí 
u studentů středních škol. 
– obecně nízká prestiž a známost dobrovolnickcých aktivit v této oblasti u věřejnosti – malá 
propagace, nezájem médií, ... 
– pro tuto tematickou oblast není zpracována metodika práce s dobrovolníky 
– nedostatek financí pro zázemí dobrovolníků, malá podpora individuálních a firemních 
dárců. 
  
2. Z hlediska naší oblasti navrhujeme následující zásadní výstupy ERD 
a) v oblasti propagace 
– propagace dobrovolnických aktivit na SŠ a podpora formou záštity nad nabízenými 
aktivitami NNO ze strany MŠMT (vytvořit na SŠ půdu pro propagaci dobrovolnictví, šíření 
nabídek a programů o dobrovolnictví). Propagace po školách formou programu, přednášky, 
besedy. 
– informační kampaň v médiích (např. včetně přílohy v celostátním periodiku s nabídkou 
letních dobrovolnických akcí). 
– mediální propagace příkladů dobré praxe (co udělali dobrovolníci a NNO v této oblasti) 
– společná tematická kampaň ke Dni Země prezentující dobrovolnickou práci v ochraně ŽP 
  
b) v oblasti publikační 
– vytvoření metodiky práce s dobrovolníky v dané oblasti 
– web či elektronická úschovna ke sdílení dokumentů, materiálů, apod. pro organizace 
pracující v této oblasti. 
  
c) změny v oblasti legislativy 
- začlenění dobrovolnictví do strategických plánů a koncepcí EVVO a péče o ŽP. 
- novelizace dobrovolnického zákona (především zrušení omezení členství v organizaci pro 
akreditované dobrovolnictví). 
- omezení administrativních nároků na drobné spolky pracujícími s dobrovolníky (podvojné 
účetnictví, vyúčtování dotací, akreditační nároky na organizace na více resortech, apod.) 
  
d) změny ve finančních podpoře dobrovolnických aktivit 
- vyčlenění dobrovolnictví jako samostatatně podporované aktivity v dotačních titulech 
různých resortů (v současném stavu je nutné přímé dobrovolnické aktivity roubovat pod jiné 
témata, např. EVVO) 



- minimalizovat administrativní náročnost dotací u krátkodobého akreditovaného 
dobrovolnictví (tak aby agenda nezabrala většinu prostředků). 
- zařazení tématu dobrovolnictví do dotačních titulů krajů, samospráv 
  
  
  
3. Shodli jsme se na tom, že hlavní akcí prezentující dobrovolnictví v roce 2011 v naší 
oblasti bude: 
prozatím nedohodnuto 
  
4. Další výstupy a návrhy 
- je potřeba zmapovat organizace věnující se dobrovolnictví v dané oblasti neboť se jím 
zabývá širší spektrum organizací (pro které ale nemusí být hlavním tématem). Zapojit tyto 
organizace do spolupráce. 
- svolat další jednání pracovní skupiny na leden – nutno provázat naše závěry se závěry z 
první schůzky skupiny. 
  
5. Vedením skupiny navrhujeme pověřit: 
Dojedná se později v širším zastoupení organizací. 
  
 
 


