
Závěrečná zpráva k síťovacímu setkání k Evropskému roku dobrovolnictví 2011 
v Berouně 3. – 4. 12. 2010 

 

Česká  rada  dětí  a mládeže  ve  spolupráci  s Národním  institutem  dětí  a mládeže  z pověření MŠMT 
zorganizovala  ve  dnech  3.  –  4.  prosince  2010  v Berouně  síťovací  setkání  k Evropskému  roku 
dobrovolnictví  2011.  Cílem  akce  bylo  shromáždit  zájemce  z organizací,  které  by  se  rády  zapojily 
do aktivit nadcházejícího roku. Setkání mělo pomoci k definování relevance konkrétních tematických 
skupin a k nastavení jejich ročního pracovního plánu. 

Příprava a organizace setkání v Berouně 

Přípravné práce na setkání trvaly dva měsíce. V přípravné skupině byli zapojeni zástupci České rady 
dětí a mládeže, Národního institutu dětí a mládeže a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Osloveno bylo 16 poskytovatelů konferenčních  služeb. Hotel Na Ostrově v Berouně dokázal pokrýt 
jako  jediný naše požadavky na cenu, dopravní dostupnost, parkování, ubytování, členění prostorů a 
dodatečnou flexibilitu v počtu přihlášených. 

Ve spolupráci s NIDM byl zprovozněn přihlašovací systém, ve kterém se v termínu  registrovalo 120 
účastníků  konference,  a  to  včetně  15  přednášejících  a  pořadatelů.  Informace  o  setkání  byly 
na základě  doporučení  Meziresortního  koordinačního  výboru  šířeny  prostřednictvím  jednotlivých 
ministerstev  a  střešních  organizací.  Chtěli  jsme  tak  dosáhnout  rovnoměrného  zastoupení  co 
nejširšího spektra dobrovolnických organizací.  Skutečně zúčastněných osob bylo v průběhu dvou dnů 
100.  Snížení  počtu  oproti  plánu  bylo  způsobeno  kalamitním  počasím,  kdy  kolabovaly  prakticky 
všechny druhy dopravy. 

Jako  vstup  do  debaty  o  relevantních  tematických  pracovních  skupinách  poskytli  pořadatelé 
následující seznam. Jeho podoba byla odsouhlasena meziresortním koordinačním výborem. 

1. Dobrovolnictví v sociálních službách 
2. Dobrovolnictví ve zdravotnictví 
3. Dobrovolnictví ve sportu 
4. Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží 
5. Dobrovolnictví v mimořádných a krizových situacích 
6. Rozvojové dobrovolnictví 
7. Dobrovolnictví v ekologii 
8. Dobrovolnictví v kultuře a multikultuře 
9. Firemní dobrovolnictví 
10. Dobrovolnictví a charita 
11. Komunitní dobrovolnictví 
12. Dobrovolnictví v zájmových organizacích 



Program setkání 

Program setkání – tak, jak byl drobně upraven na místě na základě aktuálních potřeb: 

Pátek 3. 12.: 

8:00   Příjezd, ubytování 

10:00   Zahájení, Jana Heřmanová (MŠMT) 

10:30   Filosofie roku, uvažované pracovní skupiny Lucie Solfronková (MŠMT), Aleš Sedláček 
(ČRDM) 

10:45  Příprava mezinárodního roku z pohledu EU, Pavel Trantina (ČRDM) 

11:00  Koordinace na národní úrovni, Lucie Solfronková (MŠMT) 

11:15  Komunitní dobrovolnictví, Jiří Tošner (Hestia) 

11:30  Portál Jobs.cz, Radka Pokorná (LMC s.r.o.) 

11:45  72 hodin, mezinárodní dobrovolnický projekt, Elena Dikácsová (RMS, Slovensko) 

12:15  Vodafone, Firemní dobrovolnictví, Přemysl Filip (Vodafone) 

12:30 – 14:00 oběd 

14:00  Zázemí roku 2011 zajištěné MŠMT, Lucie Solfronková 

14:20  Vysvětlení systému „kavárenské“ debaty 

14:30  Práce ve čtyřech skupinách 

16:00  Občerstvení 

16:30  Prezentace výstupů předchozí debaty 4x10 min., výzva k definitivní registraci do tem. 
skupin 

17:30  Možnost přestupu do jiných skupin, popřípadě vznik nových tem. skupin 

18:00  Veletrh organizací a jejich dobrovolnických projektů spojený s projekcí filmů, spotů…, 
definitivní přihlášení se do tematických skupin 

19:00  Schůzka s facilitátory tematických skupin – příprava na sobotu 

20:00  Večeře formou švédských stolů za doprovodu živé hudby 

 

Sobota 4. 12.: 

9.00  Úvodní představení skupin, kdo facilituje, kde budou zasedat 

9:15  Příprava roku v tematických pracovních skupinách 

12:00  Shrnutí výstupů pracovních skupin v plénu, zhodnocení, zakončení 

13:00 – oběd 



Vstup MŠMT 

24. 11. 2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí,  jímž se rok 2011 vyhlašuje 
„Evropským  rokem  dobrovolných  činností  na  podporu  aktivního  občanství“.  Zároveň  stanovila,  že 
obecným  účelem  evropského  roku  je  podněcovat  a  podporovat  úsilí,  které  Společenství,  členské 
státy,  místní  a  regionální  orgány  vyvíjejí,  aby  občanské  společnosti  vytvořily  podmínky 
pro dobrovolnictví v Evropské unii  (EU) a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to 
zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. 

Cíle evropského roku 

1)  usilovat  o  to,  aby  bylo  v  EU  vytvořeno  prostředí  příznivé  pro  dobrovolnictví  s  cílem  zakotvit 
dobrovolnictví  jakožto  součást  podpory  občanské  účasti  a  činností  lidí  pro  lidi  v  kontextu  EU  a 
ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem; 

2)  umožnit  organizátorům  dobrovolných  činností,  aby  zlepšili  jejich  kvalitu,  s cílem  usnadňovat 
dobrovolné  činnosti  a  pomáhat  organizátorům  zavádět  nové  druhy  dobrovolných  činností  a 
podněcovat navazování kontaktů  (networking), mobilitu,  spolupráci a  součinnost v  rámci občanské 
společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU; 

3)  oceňovat  a  uznávat  dobrovolné  činnosti  s  cílem  podporovat  vhodné  pobídky  pro  jednotlivce, 
společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a  členských států zajistit uznávání 
dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví 
formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence 
rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví; 

4)  zlepšit  povědomí  o  hodnotě  a  významu  dobrovolnictví  s  cílem  zlepšit  obecné  povědomí 
o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného 
zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost. 

 

Představení roku z pohledu MŠMT bylo na základě dotazů z pléna doplněno a po obědě ještě jednou 
shrnuto. Později doplněná prezentace v PPT  je v příloze. Odpovědi na dotazy zpracovává a zveřejní 
přímo MŠMT. 



Úvodní prezentace zajímavých projektů 

Prezentace zajímavých dobrovolnických projektů proběhla dle programu a příslušné prezentace jsou 
opět jako přílohy tohoto dokumentu. 

 

Diskuse k tématům průřezových skupin 
 
Níže naleznete krátké shrnutí výstupů z diskuse, která proběhla na průřezová témata. Ve shrnutí jsou 
zaznamenány  tři položky za každé  téma, které ve skupině dostaly nejvíce prioritních hlasů. Celkový 
záznam všech diskutovaných návrhů včetně prioritních hlasů, navržených postupů a nabídek zdrojů 
k dosažení těchto návrhů naleznete jako přílohu závěrečné zprávy. 
Účastníci dali po diskusi nejvyšší priority následujícím  cílům,  ve  kterých má být během  roku 2011 
dosaženo pokroku: 
 
Průřezové téma: 
 

1. LEGISLATIVA A PROSTŘEDÍ PRO DOBROVOLNICTVÍ 

Skupina 1 

• Vyvinout metodiky oceňování dobrovolnické práce (ve spolupráci s ČSÚ) (9 hlasů) 

• vykazování dobrovolnictví do kofinancování projektů (8 hlasů) 

• získávání víz pro mezinárodní dobrovolníky z „třetích zemí“, zavedení a legalizace statutu (7 
hlasů) 

• odstranění diskriminace a.s. nemocnic při práci s dobrovolníky (7 hlasů) 
Skupina 2 

• urychlené přijetí novelizace zákona o dobrovolnické službě založené na konzultaci s cílovými 
skupinami (9 hlasů) 

• novelizace daňových zákonů (2% z daní ve prospěch neziskového sektoru – viz Maďarsko, 
Slovensko, apod.) (9 hlasů)  

• větší uznání dobrovolnictví (např. ze strany úřadů práce, ambasád, uznání dobrovolné služby 
jako praxe) (9 hlasů) 

Skupina 3 

• akceptace principu, že dobrovolník může být i v příspěvkové organizaci (12 hlasů) 
• možnost započtení dobrovolnické práce do odborné, resp. uznatelné praxe (např. na ÚP, 

u zaměstnavatele, apod.) (9 hlasů) 
• novela zákona o dobrovolnické službě dle návrhu MV s důrazem na akceptaci členského 

principu (7 hlasů) 
• uznávání dobrovolné práce u neziskových organizací jako nefinančního zdroje kofinancování 

projektů (7 hlasů) 
Skupina 4 

• zohlednění dobrovolnictví jako priority pro dotační politiky na místní a regionální úrovni (9 
hlasů) 

• podpora dlouhodobé dobrovolnické služby v ČR (viz programy jako Freiwilliges Soziales Jahr 
v Německu) (7 hlasů) 

• zavedení dobrovolnictví jako priority do koncepčních a strategických materiálů na místní a 
regionální úrovni (7hlasů) 
 



2. PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ 

Skupina 1 

• posílit výchovu dětí a mladých lidí k dobrovolnictví (17 hlasů) 
• ovlivnit postoj médií směrem k vstřícné a aktivní propagaci dobrovolnictví a ke zvýšení jeho 

prestiže (14 hlasů) 
• zlepšit vnímání dobrovolnictví ze strany široké veřejnosti (12 hlasů) 

Skupina 2 

• zařazení dobrovolnictví jako tématu do osnov škol (14 hlasů) 
• zajištění udržitelnosti aktivit, např. prostřednictvím neformálního oslovení podnikatelských 

asociací (8 hlasů) 
• promyšlené a provázané dlouhodobé PR aktivity k podpoře dobrovolnictví při využití 

evropské vizuální identity a spolupráci s personálními agenturami (viz příklad www.jobs.cz) (6 
hlasů) 

Skupina 3 

• zrealizovat televizní a internetové spoty ve stylu „Nemyslíš‐zaplatíš!“ (9 hlasů) 
• strategické využití mainstreamových médií (např. ABC, Dívka apod.) v komunikaci 

dobrovolnictví (9 hlasů) 
• větší propagace dobrovolnictví jako možnosti, jak si zvyšovat kvalifikaci na trhu práce – 

(„Pracuji dobrovolně pro druhé i pro sebe“) (7 hlasů) 
• zapojit seniory po odchodu do důchodu – propojit ERD 2011 s Evropským rokem aktivního 

stárnutí 2012 (7 hlasů) 
Skupina 4 

• zvýšení povědomí veřejnosti o tom, co je to „dobrovolnictví“ prostřednictvím ucelené 
profesionální PR kampaně, tiskových zpráv a konferencí, her a soutěží, veletrhů NNO (19 
hlasů) 

• propagace konkrétních projektů a aktivit (např. prostřednictvím výstav, dokumentárních 
filmů, komiksů apod.) (13 hlasů) 

• zvýšení informovanosti odborné veřejnosti (nemocnice, obce a města, učitelé, NNO) (10 
hlasů) 
 

3. VÝMĚNA DOBRÉ PRAXE (OSVĚDČENÝCH METOD, PŘÍSTUPŮ, PROJEKTŮ A INICIATIV) 

Skupina 1: 

• propojit cílové skupiny (11 hlasů) 

• síťovací setkání (10 hlasů) 

• „burza“ dobrovolníků (8 hlasů) 
Skupina 2: 

• přenos dobré praxe v rámci Evropy (14 hlasů) 

• spolupráce se školami (všechny úrovně) + s místy, kde je možné získat informace, kam lidé 
často chodí (10 hlasů) 

• vládní rada pro dobrovolnictví NNO – existuje cca 50 % zástupců ministerstev – zvýšit podíl 
NNO nejméně na 70 % – změna statutu (9 hlasů) 

Skupina 3: 

• rozšíření www.dobrovolnik.cz, www.dobro.cz, (www.dobrovolnici.cz ?) (17 hlasů) 

• sborník příkladů DP „Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží“ (10 hlasů) 

• věnovat další Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností NNO pracujících s dětmi a mládeží 
ERD 2011 a dobrovolnictví jako hlavním tématům (8 hlasů) 



Skupina 4: 

• setkávání dobrovolnických organizací (20 hlasů) 

• využít internetové platformy a databáze pro sdílení dobré praxe (15 hlasů) 
 

4. SYSTÉM A FUNGOVÁNÍ TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN A AMBASADOR ROKU 
DOBROVOLNICTVÍ 

Účastníci  měli  možnost  vyjádřit  se  zde  k navrženému  počtu  a  zaměření  tematických  skupin. 
Na základě  reakcí  došlo  posléze  v plénu  k dílčím  úpravám  obsahu,  systém  jako  takový  nebyl 
zpochybněn. Většina skupin se sešla k jednání následující den, v sobotu dopoledne, viz seznam níže. 
 
Ambasadoři/ky: 
Skupina 1: 

• Václav Havel (6 hlasů) 

• Šimon Pánek (5 hlasů) 

•  Jan Potměšil (5 hlasů) 
Skupina 2: 

• Někdo z kampaně „Vyměňte politiky“ (ten, kdo zná dobrovolnictví) (11 hlasů) 

• Robin Ujfaluši – důstojný nositel společně známého jména s kvalitní znalostí dobrovolnictví 
(INEX‐SDA) (7 hlasů) 

• Tomáš Dvořák – organizuje Kinderiádu (7 hlasů) 
Skupina 3: 

• Vyvážený tým ambasadorů (6 – 10) – rozmanitost ( věk, pohlaví, profese, regiony, známí, 
neznámí…) (13 hlasů) 

• oslovit osobnost místní / regionální politiky a zjistit, zda mají zkušenost s dobrovolnictvím – 
hejtmani, starostové (13 hlasů) 

• Václav Havel (6 hlasů) 
Skupina 4: 

• je nutné vymezit jasně roli a parametry ambasadora: manažer?, morální kredit?, popularita? 
(15 hlasů) 

• hlasování veřejnosti (Česko hledá…) – kandidáti z řad veřejné známých osobností a 
reprezentantů NNO (14 hlasů) 

• Miroslava Němcová, předsedkyně poslanecké sněmovny (6 hlasů) 
 

Kompletní přepis záznamů z diskusí z pátečního odpoledně naleznete v příloze závěrečné zprávy. 
Výstupy budou postoupeny členům průřezových pracovních skupin k dalšímu řešení. 



Setkání tematických skupin 

Během sobotního dopoledne proběhlo  i setkání některých tematických skupin. Z páteční diskuse se 
vyprofiloval následující  seznam. Pouze podtržené  skupiny však nakonec v Berouně  zasedly. Ostatní 
měly  již úvodní schůzky za sebou nebo bylo přihlášených členů tak málo, že se rozhodly pro diskusi 
v síťovací diskusi posílit týmy ostatních, početnějších skupin. 

1. Dobrovolnictví v sociálních službách 
2. Dobrovolnictví ve zdravotnictví 
3. Dobrovolnictví ve sportu (zápis v příloze) 
4. Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží (zápis v příloze) 
5. Dobrovolnictví v mimořádných a krizových situacích 
6. Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová pomoc (zápis v příloze) 
7. Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí (zápis v příloze) 
8. Dobrovolnictví v kultuře 
9. Firemní dobrovolnictví 
10.  Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech 
11.  Komunitní dobrovolnictví (zápis v příloze) 
12.  Dobrovolnictví v zájmových organizacích 

 
 

Pro  lepší  sumarizaci  jsme  požádali  skupiny,  aby  své  výstupy  formalizovaly  dle  následujícího 
formuláře. 

 

Výstup z přípravy Evropského roku dobrovolnictví 

Tematická skupina 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. Z hlediska naší oblasti navrhujeme následující zásadní výstupy ERD 
a) v oblasti propagace (včetně sloganu kampaně) 
b) v oblasti publikační (tištěné i elektronické) 
c) změny v oblasti legislativy 
d) změny ve finanční podpoře dobrovolných aktivit 

 
3. Shodli jsme se na tom, že hlavní akcí prezentující naši oblast dobrovolnictví, již budeme podporovat, 

v roce 2011 bude: 
 

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

5. Vedením naší skupiny navrhujeme pověřit: 



Některé skupiny  již zasedly před berounským setkáním a úvodní zápisy v nějaké formě  již mají. Jiné 
nezvládly příliš širokou debatu v daném časovém intervalu a budou pokračovat na dalších setkáních. 
U dvou skupin není zápis do uzávěrky k dispozici. 

Veškeré  další  aktuální  informace  jak  o  ERD  obecně,  tak  z tematických  skupin  budou  průběžně 
umísťovány na www.dobrovolnik.cz do příslušných tematických sekcí. 



Hodnocení, zpětná vazba 

Shrnutí výsledků hodnotícího dotazníku Síťovacího setkání ERD, Beroun 3. – 4. 12. 2010 

Návratnost 
Evaluační dotazník vyplnilo 48 ze 100 oslovených účastníků, všech 48 respondentů vyplnilo dotazník 
až do konce. 
 
Vyhodnocení kvantitativních otázek (škála spokojenosti 1 – 4) 
 
V drtivé většině kvantitativních, škálových otázek po míře spokojenosti uvedlo více než 80 procent 
účastníků,  že  byli  „rozhodně“  nebo  „spíše“  spokojeni.  Pouze  spokojenost  se  zahajovací  částí 
programu (dopoledne 3. 12.), výstupy a návazností jednotlivých kroků programu byla nižší než 80 % 
(51 %, 62,2 %, resp. 76 %). 
 
Spokojenost na úrovni „rozhodně ne“ se vyskytla pouze ojediněle: z 18 hodnocených aspektů celkem 
8× (nejvíce 8,5 %, tj. 4 respondenti). 
 
Část  respondentů připojila  k těmto  škálovým otázkám  textový  komentář. V těchto  komentářích  se 
objevilo  i několik kritických postřehů, které napovídají, co by bylo možné při organizaci obdobných 
akcí v budoucnu zlepšit. 
 
Komentáře ke komunikaci před konferencí a k registraci (komentář připojilo 9 respondentů) 
Většina připomínek se  týkala  toho, že  informace o setkání dorazily pozdě a že se patrně nedostaly 
ke všem  relevantním  organizacím.  Také  se  vyskytly  výhrady  k nedostatečné  informovanosti 
o programu setkání, což vedlo k rozporuplným očekáváním některých účastníků. 
 
„O  setkání  jsem  se dozvěděl náhodou  a mám pocit,  že  se  informace o něm nedostaly  k  důležitým 
organizacím, které by měly co  říci. Např. vím o mateřských centrech. Zas  jsem ale rád, že  i přes mé 
přihlášení na poslední chvíli jste mi s účastí vyšli vstříc.“ 
 
Komentáře k organizaci a prostředí (komentář připojilo 12 respondentů) 
Kritické připomínky mířily opakovaně na místo konání (Beroun byl uveden jako ne zcela vhodné místo 
pro celorepublikové setkání), pitný režim (chybějící voda mezi přestávkami na kávu) a nízkou teplotu 
v některých místnostech či pokojích. 
 
Komentáře k obsahovým částem setkání (komentář připojilo 15 respondentů) 
Nejvíce připomínek se vztahovalo k úvodní části setkání a k obsahu a formě komunikování základních 
informací  o  ERD  2011.  Byla  kritizována  nepřehlednost  a  chaotičnost,  opakovaně  zaznělo  volání 
po přehledné  ppt  prezentaci.  Někteří  účastníci  se  v důsledku  její  absence  následně  „ztráceli“ 
ve sledování dalšího programu. Několikrát bylo zmíněno také nevhodné, příliš opožděné načasování 
setkání vzhledem k přípravě roku. S tím souvisí i kritika tematických skupin, z nichž některé se sešly již 
před setkáním, ale  ti, kdo v nich pracují, nebyli na setkání přítomni, ani nebyl k dispozici přehledný 
zápis. Několik výtek se také věnovalo veletrhu, který podle kritiků působil roztříštěně a nepřehledně a 
neumožňoval účastníkům zhlédnout všechny prezentace, o které měli zájem. 



„Úvodní část byla z mého pohledu zmatená a nebyly jasně a zřetelně sděleny téměř žádné podstatné 
informace  k  ERD  2011  jako  takovému.  Pak  probíhal  relativně  zajímavý  program,  jehož  největším 
nedostatkem byla malá rozmanitost účastníků.“ 
 
Komentáře k jednotlivým aspektům setkání (komentář připojilo 13 respondentů) 
Moderace  byla  částečně  vnímána  rozporuplně:  na  jedné  straně  byla  vyzdvižena  profesionalita, 
na druhé  straně  byla  zmiňována  její  subjektivita  a  důraz  na  „osobní  linku“.  Metody  uplatněné 
na workshopech byly přijaty spíše kladně, nicméně v očích některých účastníků  to nemohlo vyvážit 
obsahové  rezervy. K výstupům  se  respondenti většinou nedokázali blíže vyjádřit, protože  je v době 
vyplňování dotazníku ještě neměli k dispozici. 
 
„Metody práce pomocí worskhopů – ano, ale  lépe připravené zadání. Více  času na  tak široký záběr 
problémů.“ 
 
Komentáře k příspěvku setkání k navázání nových kontaktů mezi organizacemi (komentář připojilo 5 
účastníků) 
V komentářích  se  objevilo  doporučení  vytvořit  brožuru  se  stručnými  profily  organizací,  která  by 
doplnila  a  scelila  kontakty  posbírané  na  veletrhu.  Objevila  se  i  skepse  k síťování  organizací  jako 
takovému: 
 
„Ve významnější spolupráci mezi jednotlivými oblastmi dobrovolnictví až tolik nevěřím. Každá se bojí 
o to ‚své‘, co má jisté.“ 
 
Komentáře k užitečnosti výstupů pro činnost pracovních skupin během ERD 2011 (komentář připojilo 
9 účastníků) 
Několik  respondentů vyjádřilo přesvědčení,  že úspěch pracovních  skupin bude  záležet v první  řadě 
na motivaci  jejich  vedoucích  a dalších  účastníků  a  dále  také na podpoře  ze  strany Mezirezortního 
koordinačního  výboru,  resp. MŠMT.  Zazněl  i  optimistický  názor,  že  setkání  nabídlo  „dobrý  start“, 
který by se měl využít. Na druhé straně se vyskytl skeptický názor na připravenost MŠMT garantovat 
ERD:  
 
„MŠMT  nedokáže  pracovat  s  tématem  dobrovolnictví,  nemají  zkušenosti,  nejsou  dostatečně 
motivováni. Díky  jejich  neprofesionalitě  se  určitě  nevyužije  potenciál  ERD  2011. Obávám  se,  že  to 
bude jen akce pro akci bez dostatečně hodnotných a dlouhodobých přesahů.“ 

 
Vyhodnocení otevřených otázek (textová pole). 
 
Dotazník obsahoval celkem 3 otevřené otázky: 
 
Co se Vám na setkání nejvíce líbilo? 
Komentář připojilo 34 účastníků. K nejfrekventovanějším odpovědím patřilo: 
Práce ve workshopech (metody, zapojení lidí, atmosféra); 
Síťování (setkání s lidmi z různých oblastí dobrovolnictví, sdílení nápadů, veletrh…); 
Celková atmosféra (síťování, příjemní lidé, otevřenost…). 



 
„Možnost potkat lidi z různých oblastí i různých regionů a nasát pestrost dobrovolnických 
aktivit/organizací v ČR.“ 
 
Co bylo podle Vás nejslabším momentem setkání? 
Komentář připojilo 36 účastníků. K nejfrekventovanějším odpovědím patřilo: 
Kusost, nekonkrétnost a nejasnost informací o ERD a koordinační roli MŠMT; 
Nedostatečně reprezentativní zastoupení dobrovolnických organizací; 
Dojem, že některé organizace dostaly předem více informací než jiné, a s tím spojené podezření 
z netransparentnosti a nerovného přístupu ze strany MŠMT. 
 
„…Vadilo mi, že spousta organizací má výrazně více informací než ostatní. Nerozumím tomu, jak to, že 
v řadě tematických skupin už proběhla ustanovující setkání dávno před konferencí, jsou již rozděleny 
do  různých  průřezových  skupin. Nechápu,  proč  hned  od  začátku  nebyly  osloveny  alespoň  všechny 
organizace, které mají akreditované dobrovolnické programy? Proč bylo nutné se o setkání dozvědět 
úplně  náhodou,  proč  na  portálech MŠMT, MV  ČR  není  o  ERD  více  informací?  Chvilkami  to  budilo 
dojem,  že  je  vše  dávno  rozhodnuté,  naplánované  a  nové  organizace  jsou  přizvány  jen  do  počtu 
bez šance cokoli ovlivnit.“ 
 
Plánujete se i nadále aktivně zapojovat do aktivit ERD 2011? 
Komentář připojilo 7 účastníků. Většinou se shodují, že gros jejich zapojení bude ležet v tematických 
pracovních skupinách. Někteří účastníci se naopak hodlají věnovat ERD především při práci ve svých 
organizacích. 
 
„Budu  se  zapojovat  v  pracovních  skupinách. Důležité  však  je,  aby  se  veškerá  energie  nevyčerpala 
na procesních záležitostech.“ 
 
Organizátorům setkání bych ještě vzkázal/a… 
Komentář  připojilo  26  účastníků.  Část  respondentů  vyjádřila  poděkování  za  organizaci  setkání  a 
zároveň přání, aby síťování probíhalo  i nadále. Opakovaly se výtky, že setkání mělo být načasováno 
mnohem dříve, aby se výstupy mohly efektivně využít pro přípravu roku. Vyskytly se znovu stížnosti 
na nevhodné místo konání a konferenční prostory. 
 
„Přes všechny výtky a tipy uvedené výše mockrát díky za organizaci, rozhodně to nebyl ztracený čas a 
jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit.“ 
 
 

 
 
Na základě podkladů organizačního týmu sepsal Aleš Sedláček 


