
 

Výstup z přípravy Evropského roku dobrovolnictví 

Tematická skupina Komunitní dobrovolnictví 

 

Rozšířený název / obsah (co se pod tím rozumí):  

Komunitní dobrovolnictví = různorodost činností + sdílení společných hodnot + aktivní společenství. 

Od místní sousedské, nebo zájmové skupiny (Místo, kde žijeme), přes propojování komunit (Doma je i 
za dveřmi), až po sdílení hodnot v rámci občanské společnosti (Nejsme v tom sami). 

1. V naší oblasti dobrovolnictví jsme identifikovali tyto problémy (co se daří, nedaří, je třeba 
dělat jinak, nutno řešit): 

- krize komunit na místní i národní úrovni; 
- převažující individualismus a konzumní hodnoty; 
- konkurence a nespolupráce NNO v soutěži o zdroje; 
 
2. Z hlediska naší oblasti navrhujeme následující zásadní výstupy ERD 
a) v oblasti propagace (včetně sloganu kampaně) 
- vytvoření plakátu se společným grafickým rámcem kampaně k dotisku (či dopsání) informací o 

místní akci pořádané dobrovolníky – dát ho k dispozici v určitém počtu (v závislosti na rozpočtu) 
zejména do menších obcí, které o kampaň projeví zájem, jako možná podpora místním akcím; 

- cílená PR kampaň zaměřená na: 
o municipality (Svaz měst a obcí, Obec roku, apod.) - výzva k revizi komunitního plánu 

obce/regionu s ohledem na možné zapojení dobrovolníků 
o firmy (Hospodářská komora, účastníci soutěží Firma roku, Odpovědná firma apod.); 
o školy, nabídka představení dobrovolnické činnosti (možné prostřednictvím 

Dobrovolnických center, Komunitních křižovatek, ...), ukázky, přednášky; 
o občany – v závislosti na připravované akci v regionálních a místních médiích; 

- vytvoření workshopu na propagace dobrovolnictví a neziskovek  
 

b) v oblasti publikační (tištěné i elektronické) 
- metodika komunitního dobrovolnictví; 
- sborník příkladů dobré  praxe; 

 
c) změny v oblasti legislativy 
- podpora infrastruktury dobrovolnictví, jako zastřešujících a koordinujících organizací, obvykle 

NNO – Dobrovolnické centrum, Komunitní křižovatka a pod. 
- cílem je mít v obci/regionu placeného profesionála – koordinátora dobrovolnictví, bez kterého se 

spontánní iniciativy a jejich propojování trvale neudrží; 
- uznání dobrovolnictví jako práce, která děla něco dobrého pro komunitu. 

 
d) změny ve finanční podpoře dobrovolných aktivit 
- vícezdrojové financování;  
- spolupráce s komunitním nadacemi; 
- vytvoření fondu podpory dobrovolnictví; 



 

3. Shodli jsme se na tom, že hlavní akcí prezentující naši oblast dobrovolnictví, již budeme 
podporovat, v roce 2011 bude: 

- I. – VI. 2011:  
o vytváření partnerství – občané, veřejný a komerční sektor,  
o vyhledávání místních lídrů pro akce,  
o včetně mezinárodní akce pro vytvoření zájmu k dobrovolnictví u komunity 

 
- V. – IX. 2011, série dobrovolnických aktivit komunitního charakteru: 

o Den (dva, tři) pro …  
o Žijeme …. (tou a tou aktivitou) 
o zapojení škol do realizace konkrétních dobrovolnických projektů - od žáků ZŠ po studenty 

VŠ. 
 

- X. – XII. 2011 – zpracování výstupů a publikací; 
 

3a. Návrhy konkrétních akcí 
Zlínské jaro, ze kterého bych rád učinil zajímavou aktivitu (výstup) naší skupiny. Právě na setkání 
jsme s Tomášem Mozgou stanovili termín. 5.-8. května 2011 a aktualizovali program ("1. den - 
přemýšlení" - diskuze - Kabinet Havel, "2. den - tvůrčí" - vynesení témat na náměstí - divadla - 
výstavy, "3. den - dobrovolnická práce", "4. den - oslava občanské společnosti" - koncerty, čtení) 
(Tomáš Pasterný). 

Mezinárodní workcamp - INEX-SDA (trvá 2 - 3 týdny, skupina dobrovolníků pracuje v obci, nebo 
neziskovce pro rozvoj regionu a komunity, kontaktní osoba Anja Decker. 

4. Další výstupy a návrhy (z hlediska celkové koordinace i jinak) – vč. komunikace a 
provázanosti s jinými skupinami (přísedění apod.), očekávaná podpora 

- zástupci skupiny dobrovolnictví v zájmových organizacích – přijďte, patříte mezi nás; 
- spolupráce s ostatními tématickými skupinami – podpora komunitního charakteru jejich aktivit;  
- téma reportáže – dokument o komunitním dobrovolnictví (např. Kadaň, Vsetín, ..) 

 
5. Vedením naší skupiny navrhujeme pověřit: 
Jiří Tošner (+ tajemník Josef Boček) 

Ambasador (případně pouze naší skupiny): 
- starosta vybrané obce - kde funguje komunitní pomoc a spolupráce;  
- Jiřina Šiklová - známá osobnost, s dovedností komunikace s každým; 
- Anja Decker – INEX-SDA 
- Senátorka Václava Domšová, bývalá starostka Deštné v Orlických horách 
 

 


