
Výstup z přípravy Evropského roku dobrovolnictví 
 

Tematická skupina  
 
MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICTVÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 
 
(pozn.: platforma rozvojových NNO FoRS, v Berouně nepřítomná, navrhuje změnit termín 
„rozvojová pomoc“, od něhož se v posledních letech programově ustupuje, na „rozvojová 
spolupráce“… k dořešení na příští schůzce v lednu)  
 
Rozšířený název a obsah 
 
Práce skupiny zahrnuje jak mezinárodní dobrovolnické výměny dlouhodobého i krátkodobého 
charakteru (např. Evropská dobrovolná služba (EVS) či workcampy), tak dobrovolnické 
aktivity spadající do zahraniční rozvojové spolupráce – a to jak působení dobrovolníků 
v rozvojových zemích, tak jejich práce pro rozvojové nevládní organizace v ČR. 
 
V naší oblasti dobrovolnictví jsme identifikovali tyto problémy: 
 

- získávání dlouhodobých (EVS) i krátkodobých víz pro dobrovolníky – často 
zdlouhavá a neefektivní jednání s cizineckou policií v ČR (ač podle MV existuje 
vnitřní předpis pro cizineckou policii, jež by měl proceduru zjednodušit), tak 
s českými ambasádami v zahraničí (i když mají konzulové dobrou vůli, existující 
předpisy udělování víz komplikují) 

- pojištění dobrovolníků (dvojí pojištění u EVS v ČR, neboť oficiální pojišťovna AXA 
není v tuzemsku uznána… dvojí pojištění dobrovolníků jedoucích do rozvoj. zemí při 
zahraničním pobytu kratším než 6 měsíců) 

- spolupráce s dobrovolníky a náročnost kvalitní přípravy a evaluace při omezených 
financích (často náročné podmínky a odpovědnost v rozvoj. zemích) 

- ohodnocení dobrovolníků (typu Youthpass na EVS) – propojit s uznáváním klíčových 
kompetencí v rámci Klíčů pro život (Hestia aj.) 

 
Z hlediska naší oblasti navrhujeme následující zásadní výstupy ERD: 
 
a) propagace 
- pošramocená pověst dobrovolnictví a zlepšení image (tedy ve shodě s obecným cílem ERD) 
- vzdělávání a workshopy ve školách o možnostech a benefitech dobrovolnictví 
- propagace v regionech, zvláště neuniverzitní města  
- zapojení dalších cílových skupin (střední generace a senioři) – dobro.cz, program 50+ 
 
b) publikační výstupy 
- manuál FoRSu pro dobrovolníky v rozvoj. zemích 
- 2 tipy NIDM: Conflict management v rámci EVS (v ang., ke stažení na 
http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Brozura_COME.pdf) a 
Mentorna (čj, ke stažení na 
http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Mentorna.pdf) 
 
- obecný požadavek: shromáždit dobré materiály/manuály na jednom místě 
 
 



c) legislativa 
- Zákon o dobrovolné službě – jasnější a silnější status dobrovolníka a zahrnout nadace 
- Zákon o pobytu cizinců – dvojí pojištění (vyplývá ze zákona o pojišťovnictví)  a udělování 
krátko- i dlouhodobých víz  
 
d) finanční podpora 
- Potřeba podpory z krajů (někde se tak děje, ale zdaleka ne všude) 
- Aplikace příkladů dobré praxe ze zahraničí (systém grantové politiky, Soziales Jahr v Něm. 
a Rak., Národní koncepce pro dobrovolníky v rozvoj. zemích na Slovensku aj.) 
 
 
HLAVNÍ AKCE reprezentující naši oblast dobrovolnictví během 2011: 

- březen/duben – prezentace manuálu FoRSu (dobrovolníci v rozvoj. zemích) 
- Volunteerfest (na způsob Erasmusfestu, Týden dobrovolnictví – listopad) 

 
 
Další výstupy a návrhy (z hlediska celkové koordinace i jinak): 

- návrh na min. 2 ambasadory z řad dobrovolníků (role models), vhodná kombinace: 
různý věk, muž/žena, Praha/regiony atp. 

- návrh na reportáž pro filmaře – dobrovolníci EVS v ČR: rok jinak 
- potřeba soupisu medializace za organizace/projekty a průběžné informování mediální 

skupiny o hlavních výstupech „zdola“ – jedině tak na konci ERD poznáme, zda jsme 
byli při zviditelňování dobrovolnictví úspěšní 

- vzájemná informovanost a spolupráce členů skupiny o propagaci mezinárodního 
dobrovolnictví v regionech 

- další schůzka 27. 1. od 11 hod v NIDM Na Poříčí 1035/4, dále dle potřeby v 1-2 
měsíčních intervalech 

 
Rozpočet (50000 Kč na provoz/aktivity skupiny) zatím neprojednáván 
 
Vedení skupiny: 
 
Robin Ujfaluši, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 
 
Zástupce: Lucie Jarolímková, Národní institut dětí a mládeže MŠMT 
 
 
Zastoupené organizace/instituce: 
Siriri, Charita ČR, Slezská diakonie, Tandem Plzeň, Forum 2000, NIDM, Ministerstvo vnitra, 
INEX-SDA 


