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Úvod 

Dostala se Vám do rukou metodická příručka pro vysílající organizace, které se chtějí podílet 

na uplatňování osob dlouhodobě nezaměstnaných pobírajících dávky v hmotné nouzi v rámci 

dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě. Tato metodika by 

Vám měla pomoci pochopit systém dobrovolnické služby a provést Vás jednotlivými kroky, 

které je nezbytné absolvovat pro to, aby Vaše organizace byla schopna efektivně a udržitelně 

v této oblasti působit a respektovali jste všechna nařízení a doporučení zainteresovaných 

institucí i zákona O dobrovolnické službě. 
 

Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou přináší pro osoby v hmotné nouzi mnohá úskalí. Tyto osoby 

jsou v mnohem větší míře odkázány pouze na systém státní sociální podpory a jejich schopnost 

aktivně si vyhledávat zaměstnání v průběhu času klesá. S dlouhodobou nezaměstnaností je 

často spojená sociální izolace a ztráta běžných návyků fungování v rámci společnosti.   

 

Úvodní slovo – vedoucí projektu Vítej! 

Naším cílem je pojmenovat současnou praxi dobrovolnické služby v ČR v reakci na novelizaci 

Zákona o pomoci v hmotné nouzi (Zák. č. 111/2006 Sb.), která umožnila jako jednu z alternativ 

řešení situace osob na dávkách v hmotné nouzi právě dobrovolnickou službou. V Metodice 

přinášíme 18 měsíční zkušenost a snažíme se poprvé popsat procesy, které vidíme jako 

úspěšné i rizikové. Než-li začnete nad Dobrovolnickou službou pro dlouhodobě nezaměstnané 

uvažovat, doporučujeme Vám analyzovat svou vlastní organizaci pomocí SWOT analýzy. 
 

Ministerstvo vnitra ČR, které od roku 2002 spravuje a podporuje dobrovolnickou službu 

vážně upozorňuje na řadu úskalí, která zapojování nezaměstnaných, kteří jsou motivováni 

zvýšením dávky v hmotné nouzi, provázejí. Správně doporučuje přenést dovednosti 

vysílajících organizací spíše do oblasti veřejné služby a nabídnout obcím organizaci veřejné 

služby, tedy ústředního způsobu řešení dávek dlouhodobě nezaměstnaných.  
 

Praxe je taková, že některé obce veřejnou službu neorganizují nebo jen ve skromném 

rozsahu pro málo občanů. Zároveň však v některých městech či regionech působí 

akreditované organizace se svými projekty a programy a mohou tak omezenému množství 

dlouhodobě nezaměstnaných osob nabídnout příležitosti formou výkonu Dobrovolnické 

služby. Dále v praxi narážíme na typy činností, které nechce nebo nemůže řada lidí 

vykonávat, především úklidové práce v obci, mnohdy fyzicky náročné. Pro tento typ zapojení 

je velkým přínosem publikace MPSV s názvem Obec a veřejná služba, která umožňuje získat 

širší představu o možnostech uplatnění nezaměstnaných.  
 

Věřím, že naše činnost vnáší do tohoto systému inspiraci, jak kultivovaná a společensky 

prospěšná může být spolupráce s lidmi, kteří sice nemají zaměstnání, ale mohou přispívat 

společnosti k jejímu bezpečnému a příjemnému soužití. 

Mgr. Lenka Černá 

Ředitelka DC a vedoucí projektu Vítej! 
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Proč tato metodika vznikla 
Na základě novelizace Zákona č. 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, došlo ke změnám a 
především ke vzniku povinnosti pro osoby pobírající dávky v hmotné nouzi. Tyto osoby si 
mohou zvýšit svůj měsíční finanční příjem (dávky v hmotné nouzi) na základě dobrovolně 
odsloužených hodin. V této souvislosti se dostáváme na tenký led, jestli je to opravdu 
dobrovolné nebo je jediným motivem pro výkon dobrovolnické činnosti právě a jenom 
zvýšení dávky v hmotné nouzi po odsloužení potřebných hodin. Proto, aby nedocházelo 
k devalvaci dobrovolnictví pokusíme se Vám nastínit základní postupy, nápady, ale i rizika, se 
kterými se můžete setkat při práci s nezaměstnanými dobrovolníky. 
 
Nová právní úprava zákona O pomoci v hmotné nouzi pojímá dobrovolnictví jako jeden 
z nástrojů resocializace integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, podobně jako 
tomu je v dalších zemích EU. Vítejte při čtení následujících stránek. 
 
Popis projektu Vítej!   
Vítej! Projekt aktivního začleňování dlouhodobě nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi 
prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby. Hlavním cílem projektu je podpořit a 
profesionalizovat zapojování dlouhodobě nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi do 
dobrovolnické služby. 
 
Vyňato z projektu 
Projekt zkvalitní postupy a spolupráci úřadů práce, orgánů pomoci v hmotné nouzi a 
dobrovolnických organizací při zprostředkování, organizaci a řízení dobrovolnictví 
nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi. Dobrovolnická služba je prostředkem profesního a 
osobního růstu, obnovení pracovních návyků a dovedností. Umožní vznik nových 
sociálních vazeb, je prostředkem sociálního zabezpečení. Zapojení do dobrovolnické služby 
významně zvyšuje šanci osob v tíživé životní situaci na opětovné začlenění na trh práce a 
do společnosti. Práce s dobrovolníky – nezaměstnanými je v mnohých ohledech specifická. 
Vyžaduje intenzivnější vedení, proškolování a supervizi těchto dobrovolníků a aktivní 
spolupráci s přijímajícími organizacemi. 
 
Vedoucí projektu je Mgr. Lenka Černá, lenka@dcul.cz tel.: 606 512 905, Dobrovolnické 
centrum, o.s. Projekt získal podporu MPSV ČR, které je gestorem Evropského roku boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení. Více informací naleznete na www.mpsv.cz nebo na 
www.ey2010.cz 
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Obecné informace a vysvětlení pojmů 

Používané pojmy a jejich vysvětlení 

VS – veřejná služba 
DS – dobrovolnická služba 
NNO – nestátní nezisková organizace 
ND – nezaměstnaný dobrovolník 
 

Pro pochopení celého systému pracujeme se zákony: 
Zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě;  
Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách;   
Zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, novelizace platná od 1.1.2009; 
Zákon č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti. 
 

Základní vymezení 

Dobrovolnické služba, tak jak o ní hovoří zákon č. 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě, má 

jeden zásadní charakter, že je dobrovolníkem svobodně vykonávána bez nároku na finanční 

odměnu. V tomto je zásadní rozpor, při úvodních konzultacích s nezaměstnanými 

dobrovolníky  jakožto "dobrovolníky", kdy často je prvotním motivem zajistit si (dosáhnout) 

zvýšení dávky v hmotné nouzi. Pro tento případ je nutná spolupráce s Odborem sociálních 

věcí příslušného úřadu, kde je vhodné informovat pracovníky o tom, jaké služby a jaké 

možnosti Vaše organizace nabízí. Rovněž je i vhodné vytipovat profil možných zájemců o 

výkon DS. Snaha o zvýšení příspěvku na živobytí by neměla být jediným motivem pro výkon 

DS, jak popisuje Metodický pokyn MPSV k limitům dobrovolnické služby. 

 

Dobrovolnictví 

Je upraveno v zákoně č. 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě, tento zákon ve společnosti 

posiluje postavení dobrovolníků i organizací, které s nimi pracují. Jde o legislativní úpravu, 

která směřuje ke zkvalitnění dobrovolných aktivit. Zákon nastavuje standardy organizování 

dobrovolnictví a vymezuje postavení subjektů, které se dobrovolnictví věnují. 

 

Kdo je dobrovolník 

Dobrovolníkem je fyzická osoba, starší 15 let (jde-li o výkon dobrovolnické služby na území 

České republiky) nebo starší 18 let (jde-li o  výkon dobrovolnické služby v zahraničí), která se 

na základě svých osobnostních vlastností, znalostí a dovedností rozhodne svobodně 

poskytovat dobrovolnickou službu, bez nároku na odměnu. Více informací na www.mvcr.cz 

nebo www.dobrovolnik.cz 

 

Kdo je dlouhodobě nezaměstnaný dobrovolník 

Osoba, která je registrovaná na Úřadu práce jako nezaměstnaná po dobu delší než 6 měsíců, 

nebo osoba setrvávající ve stavu hmotné nouze, která na doporučení orgánu pomoci 

v hmotné nouzi, po řádném proškolení, vykonává dobrovolnickou službu. 
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Veřejná služba 

Hlavní možnost zachování, případně rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, 

které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy 

s nalezením odpovídajícího zaměstnání. VS může být vykonávána pouze osobami, které 

pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi (za výkon VS nenáleží odměna, mzda). 

 

Veřejná služba je realizována dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pomoci v hmotné nouzi“). VS organizuje obec v 

samostatné působnosti. Zákon o pomoci v hmotné nouzi neukládá obcím povinnost 

organizovat veřejnou službu, ale dává jim tento nástroj k využití. Obec může realizaci VS 

delegovat i na jiné organizace.  

 

Činnosti, které mohou být vykonávány v rámci VS, jsou v současné době především úklidové 

a pomocné práce, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, zlepšování životního 

prostředí v obci a pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Více viz publikace MPSV 

s názvem Obec a veřejná služba. 

 

Dobrovolnická služba 

V rámci DS mohou být vykonávány aktivity sociálního charakteru, dle § 2 odst. 1) zákona 

č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě, se jedná o činnosti, při nichž  dobrovolník poskytuje: 

 pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, 

seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu 

trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím 

násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, 

 pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při 

ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního 

dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních,  

 pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a 

programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních 

nevládních organizací (nevyužívá se). 

 

Základní shody a rozdíly Veřejné služby a Dobrovolnické služby 

VS - veřejná služba DS - dobrovolnická služba 

- je vykonávána osobami v hmotné nouzi 

- písemná smlouva o výkonu VS a pojistná smlouva 

 

- možnost dotace na náklady pojistného od MPSV 

- nutno dodržovat pracovně právní předpisy (pracovní 

doba, pauzy, školení BOZP...) 

- delegace VS 

- za výkon VS nenáleží odměna (motivací je zvýšení dávky) 

- není potřeba akreditace - jen z rozhodnutí obce 

- dobrovolník nad 15 let v ČR, starší 18 let v zahraničí 

- smlouvy - vysílající a přijímající organizace, vysílající organizace a 

dobrovolník 

- možnost dotace MVČR na pojistné a části výdajů spojených s 

evidencí a přípravou  

- obsah smlouvy dán zákonem 

- vysílající a přijímající organizace, zahraničí 

- za výkon DS nenáleží odměna (motivací je dobrý pocit) 

- akreditace - vysílající a přijímající organizace (databáze organizací) 
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Poslední číselné údaje o zapojení osob v hmotné nouzi  (údaje za celou ČR k srpnu 2010) : 
dobrovolnická služba – 1 179 osob v hmotné nouzi 
veřejná služba – 13 942 osob v hmotné nouzi 

 

Hmotná nouze  

Hmotná nouze je stav, kdy jednotlivec či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové 

sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni 

ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit 

(vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit 

tak svoji situaci vlastním přičiněním. 
 

Systémem pomoci v hmotné nouzi se jako celkem zabývá zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je jedním z opatření boje proti 

sociálnímu vyloučení a nástrojem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto 

osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jedním z cílů je i 

zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze, 

k čemuž lze využít nástroj veřejné služby, která doplňuje možnosti veřejně prospěšných 

prací, krátkodobého zaměstnání a v neposlední řadě dobrovolnické služby. 
 

Vychází z principu, že osoba která pracuje, se musí mít lépe než osoba která nepracuje, 

případně se práci vyhýbá. O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je 

pověřené obecní úřady. Zákon O pomoci v hmotné nouzi stanovuje jednotlivé formy 

vlastního přičinění a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. Životní a existenční 

minimum je upraveno v zákoně č. 110/2006 Sb., O životním a existenčním minimu. 
 

Životní minimum 

Je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb. Podrobnější informace k výpočtu životního minima poskytnou 

pracovníci pověřeného úřadu pomoci v hmotné nouzi. Částka životního minima je součtem všech 

částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Vedle životního minima je z důvodu větší 

motivace zaveden institut existenčního minima pro dospělé osoby v hmotné nouzi. 

 

Existenční minimum 

Je minimální hranice peněžních příjmů, považovaná za nezbytnou, k zajištění výživy a 

ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze 

použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby starší 68 let a u 

osoby invalidní ve třetím stupni.  

 

Osoba pobírající příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců – vliv na částku živobytí: 

 žádné aktivity  2.020,-Kč/měsíc (existenční minimum, k 1.1.2010) 

 alespoň 20h veřejné a/nebo dobrovolnické služby nebo jiné aktivity za měsíc 3.126,- Kč 

 alespoň 30h veřejné a/nebo dobrovolnické služby za měsíc 3.679,- Kč 
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Dobrovolnictví nezaměstnaných v kontextu novelizace zákona o hmotné nouzi 

Zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, považuje 

výkon dobrovolnické služby v rozsahu 20 a více hodin měsíčně za jednu z možností osoby v 

hmotné nouzi prokázat snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Proto může být pracovníky 

orgánu pomoci v hmotné nouzi nezaměstnané osobě v hmotné nouzi doporučena také 

dobrovolnická služba.   

 

Vysílající organizace  

Je právnická osoba se sídlem v České republice (nejčastěji NNO), která má pro výkon DS 

udělenu akreditaci od MV ČR; provádí nábor a výběr dobrovolníků, odpovídá za jejich 

proškolení, má povinnost uzavírat a hradit pojištění za dobrovolníka, poskytuje 

dobrovolníkům zpětnou vazbu, vede evidenci dobrovolníků, zpracovává administrativní a 

statistické údaje o výkonu DS, měsíčně poskytuje dobrovolníkům potvrzení o výkonu DS, 

uzavírá smlouvu s přijímající organizací. 

 

Podle zákona se vysílající organizací může stát občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, 

církev nebo náboženská společnost, právnická osoba církve nebo náboženské společnosti. 

  

Potřebné podmínky pro vysílající organizace 

 akreditace pro výkon Dobrovolnické služby MV ČR s platností 3 let   

 pracovník na pozici koordinátora dobrovolnické služby 

 databáze proškolených dobrovolníků 

 databáze přijímajících organizací 

 

Jaké jsou povinnosti vysílající organizace 

 uzavřít s dobrovolníkem smlouvu (viz www.mvcr.cz) 

 pojistit dobrovolníka pro případ škod způsobených na zdraví a na majetku 

dobrovolníkovi nebo škod, které dobrovolník neúmyslně způsobí 

 zajistit dobrovolníkovi přípravu k výkonu dobrovolnické služby 

 přijmout opatření k zamezení a předcházení rizikům, která by mohla ohrozit život 

nebo zdraví dobrovolníka 

 u dobrovolníků mladších 18 let si vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce  

 uplatňovat rovné zacházení se všemi zájemci o dobrovolnickou službu 

 uzavřít smlouvu o podmínkách výkonu dobrovolnické služby a vzájemných 

vztazích s přijímajícími organizacemi (více informací www.mvcr.cz, www.hest.cz, 

www.dobrovolnik.cz) 

 poskytnout odborné proškolení dobrovolníků 

 zajistit odborné zázemí (koordinační, technické aj.) 
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Přijímající organizace  

Je taková NNO, příspěvková organizace nebo jiná organizace nepodnikatelského charakteru, 

která má uzavřenou smlouvu s vysílající organizací. Podle zákona může být přijímající 

organizací kdokoli, kdo je schopen uzavřít smlouvu s vysílající organizací a dodržovat 

podmínky této smlouvy. Přijímající organizací tedy nemusí být pouze nestátní nezisková 

organizace, ale i státní orgány, organizační složky státu a orgány a organizační složky 

územních samosprávných celků, i fyzická osoba, rodina či jednotlivec. 

 

Co vyplývá ze zákona pro přijímající organizaci 

 povinnost uzavřít písemnou smlouvu s vysílající organizací 

 možnost vymezit v této smlouvě podmínky pro průběh dobrovolnické služby v 

souladu s potřebami příjemců služby 

 

Co je obsahem smluv 

 předmět dobrovolnické služby (o jakou činnost konkrétně jde, ve prospěch koho 

nebo čeho je zaměřena, atd.) 

 doba výkonu dobrovolnické služby 

 způsob ubytování, stravování dobrovolníků při výkonu dobrovolnické služby, 

jejich vybavení pracovními a osobními ochrannými pracovními prostředky 

 způsob ověřování průběhu dobrovolnické služby a hodnocení činnosti dobrovolníků 

 závazek informovat vysílající organizaci o rizicích, která mohou ohrozit život nebo 

zdraví dobrovolníka, a opatřeních na jejich odstranění nebo omezení 
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Nezbytné kroky před zahájením Dobrovolnické služby 
 

Proč realizovat Dobrovolnickou službu také s nezaměstnanými dobrovolníky 

Pokud se Vaše organizace rozhodne jít cestou realizace DS pro ND, je důležité stanovit si cíle a 

důvody, proč tuto službu chceme realizovat. Motivů může být mnoho, jedním ze zásadních je 

rovná příležitost vykonávat DS pro všechny a motivace směrem navenek, především udržet u 

dlouhodobě nezaměstnaných sociální a pracovní návyky a ukázat jim, že jejich schopnosti jsou 

využitelné pro společnost. Výkon DS je přínosný pro obě strany, dobrovolník má možnost 

ukázat a využít svůj potenciál pro osoby, které tuto pomoc momentálně potřebují. 
 

Akreditace Dobrovolnické služby 

O akreditaci může zažádat pouze občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev 

nebo náboženská společnost, církevní právnická osoba církve nebo náboženské společnosti. 

Akreditovaná vysílající organizace může zároveň být i organizací přijímající, ale nesmí 

dobrovolníky využívat pro činnosti, které by mohly být poskytnuty v rámci pracovně 

právního vztahu, služebním nebo členském poměru a nebo zajišťované jinými osobami 

v rámci podnikání. 
 

Kdo může vykonávat Dobrovolnickou službu; pro koho je  určena 

Dobrovolnickou službu může vykonávat jakákoli fyzická osoba, splňující charakteristiky výše 

popsané. Od 1.1.2009 je pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby v hmotné nouzi výkon 

dobrovolnické služby rovněž prostředkem navýšení příjmů z dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Dobrovolnickou službu s cílem dosáhnout na zvýšení příspěvku na živobytí může vykonávat 

každá fyzická osoba, které je  tato činnost doporučena ze strany orgánu pomoci v hmotné 

nouzi a která je v rámci akreditovaného dobrovolnického programu zapojena. 
 

Samotný výkon dobrovolnické služby významně napomáhá obnovit pracovní návyky, získat 

nové dovednosti, profesní i osobní kontakty. Dle zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, 

se výkon dlouhodobé dobrovolnické služby považuje za náhradní dobu zaměstnání, 

rozhodnou pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. 
 

Příklady, kde se může dlouhodobě nezaměstnaný dobrovolník uplatnit 

 doplnění a rozšíření služeb, pod vedením sociálního pracovníka – jedná se např. 
o doprovázení, osobní asistenci klientům se zdravotním či sociálním handicapem, 
asistence při obsluze PC, kulturní aktivity aj. 

 individuální doučování klientů (zejména dětí), příprava na přijímací zkoušky, 
asistence při plnění domácích úkolů 

 pomoc se zapojením klienta do společnosti, hledání vhodných možností využití 
volného času 

 asistence při organizování skupinových aktivit, vedení volnočasových kroužků 
(PC, kreslení, jazyky...)  
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Limity při zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob v rámci Dobrovolnické služby 

 jiná míra motivace u nezaměstnaných dobrovolníků 

 nutnost větší selekce zájemců = nároky na koordinátora 

 základní dobrovolnický kurz pro další výběr 

 jiná vstupní motivace dobrovolníka 

 větší časová náročnost pro výběr dobrovolníků 

 sklouznutí k direktivnímu a mocenskému řízení výkonu dobrovolníka 

 odlišnost úhlu pohledu různých orgánů na nezaměstnaného dobrovolníka 
 

Jednou ze základních podmínek zákona O dobrovolnické službě je svobodné rozhodnutí 

dobrovolníka vykonávat dobrovolnickou službu bez nároku na odměnu. Jeho motivace k 

výkonu dobrovolnické služby by neměla být vedena pouhou snahou o zvýšení příspěvku na 

živobytí. Další podstatnou podmínkou tohoto zákona je, že dobrovolník nemůže vykonávat 

takové činnosti, kterými by nahrazoval práci osoby v pracovněprávním vztahu. Za 

dobrovolnickou službu nelze rozhodně považovat např. úklid, opravy a údržbu majetku v 

organizacích nebo nahrazování odborných pracovníků službami dobrovolníků např. v oblasti 

účetnictví, právního poradenství, zdravotní a sociální péče apod. (více viz Metodický pokyn 

k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi – viz příloha) 

 

Jak zacházet s motivací dlouhodobě nezaměstnaných dobrovolníků 

Pro kvalitní výkon DS je potřeba dlouhodobě nezaměstnané osoby více motivovat a 

podporovat a to především v počátku jejich DS. Je důležité poskytnout jim potřebné 

informace především o tom, jak bude jejich činnost vypadat, co bude obsahem, jak dlouho 

apod. K tomuto je vhodné seznámit je se zkušenostmi již zapojených dobrovolníků a 

poskytnout jim náhled do situace a možnosti výběru a jejich uplatnění. 

 

Selekce zájemců o Dobrovolnickou službu z pohledu koordinátora 

1) Prvotní výběr zájemců o DS provádí pracovníci obecních či městských úřadů, které ND 

mohou do organizací vyslat. Pokud je to možné, je vhodné smluvit si informační schůzku, kde 

mu můžeme představit obsah činnosti naší organizace a naše možnosti v přijímání ND a 

jejich uplatnění v naší nebo jiné organizaci. 
 

2) Dalším stupněm výběru je samotný příchod většinou nezorientovaného zájemce do 

organizace a jeho první kontakt s koordinátorem DS, zde je důležitá osobnost koordinátora a 

jeho znalosti a zkušenosti. Po prvním setkání následuje další schůzka, kde nezaměstnaný 

potvrdí svůj zájem. 
 

3) Školení dobrovolníků – na tomto školení se potvrdí odhodlání zájemce vstoupit do DS a 

koordinátor se opět může dozvědět něco více o jeho schopnostech a dovednostech. 
 

4) Vybrání vhodné služby nebo organizace a zapojení dobrovolníka do jejího chodu. 
 

5) Pomoc a kontrola (supervize) dobrovolníkovi v průběhu jeho DS. 
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Organizační postupy realizace Dobrovolnické služby – zapojení 
dlouhodobě nezaměstnaných v akreditovaných programech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dlouhodobě nezaměstnaný je v evidenci orgánu pomoci v hmotné nouzi, což má za 
následek snížení částky životního minima na existenční minimum, čemuž lze 
předcházet splněním podmínek daných zákonem o hmotné nouzi pro veřejnou nebo 
dobrovolnickou službu.   

Shledá-li pracovník orgánu pomoci v hmotné nouzi, že by tato osoba byla vhodná pro 
zapojení do dobrovolnické služby a je-li v dosahu akreditovaný program, doporučí zájemci 
mezi jinými nabídkami kontaktovat organizaci realizující dobrovolnickou službu. 

Zájemce o dobrovolnickou službu kontaktuje doporučenou organizaci, kde mu bude 
k dispozici koordinátor, který mu poskytne další informace. 

Se zájemcem o dobrovolnickou službu je proveden vstupní pohovor zjišťující jeho 
motivaci, schopnosti, dovednosti, osobnostní předpoklady a také oblast zájmu, ve 
které by mohl v rámci služby působit. Zájemce obdrží Registrační kartu dobrovolníka. 

Pokud zájem stále trvá, následuje povinné školení dobrovolníků, kde je zájemce blíže 
uveden do souvislostí. 

S dobrovolníkem je vybrána vhodná přijímající organizace, kde je uveden do 
souvislostí a aktivit, které bude v rámci dobrovolnické služby vykonávat. Následuje 
podpis smlouvy o výkonu dobrovolnické služby. 

V průběhu kalendářního měsíce dochází nezaměstnaný dobrovolník v dohodnutých 
dnech a hodinách na své působiště do přijímající organizace a vykonává sjednané 
činnosti. Evidenci o plnění hodin dobrovolnické služby vede dobrovolník společně s 
pověřeným koordinátorem dle dohody v přijímající nebo vysílající organizaci. 

Po skončení kalendářního měsíce nezaměstnaný dobrovolník odevzdává orgánu 
pomoci v hmotné nouzi potvrzení o výkonu dobrovolnické služby s počtem 
odsloužených hodin, stvrzené razítkem a podpisem koordinátora vysílající organizace. 
Jde o princip zvýhodnění aktivních nezaměstnaných, oproti pasivním příjemcům dávek. 
Užitečná praxe – potvrzení nejprve vypíše přijímající organizace, kde dobrovolník 
skutečně působil, následně potvrzuje vysílající organizace a nezaměstnaný dobrovolník 
odevzdá potvrzení orgánu v hmotné nouzi. 
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Podmínky pro přijímající a vysílající organizace dobrovolníků 

Potřebné podmínky pro vysílající organizace 

 akreditace pro výkon Dobrovolnické služby MV ČR    

 vyčleněný pracovník na pozici koordinátora DS 

 databáze proškolených dobrovolníků 

 databáze přijímajících organizací 

 

Potřebné podmínky pro přijímající organizace 

 uzavřená smlouva s vysílající organizací 

 vyčleněný pracovník na pozici pověřeného koordinátora DS (min. 4-8h pracovní 

doby týdně pro DS) 

 

Role při realizaci Dobrovolnické služby   

Koordinátor DS - je zaměstnancem vysílající organizace; funguje jako kontaktní pracovník 

zajišťující realizaci a evidenci DS; vede vstupní pohovory se zájemci o DS; je v přímém 

kontaktu s nezaměstnaným dobrovolníkem; je v kontaktu s pověřenými pracovníky 

v přijímajících organizacích; eviduje výkonnost ND v rámci DS (počty odsloužených hodin); 

poskytuje potvrzení o výkonu DS pro potřeby orgánu pomoci v hmotné nouzi; je podporou 

pro ND a poskytuje jim zpětnou vazbu; v případě ukončení DS zajišťuje její administrativní 

ukončení. 

 

Školitel/Lektor - pracovník, který má na starosti proškolení ND v oblasti dobrovolnictví, 

v jejich právech a povinnostech, ujasnění pozice ND v DS. 

 

Supervizor - osoba zajišťující supervizi pro koordinátory i dobrovolníky samotné. 

 

Pověřený pracovník v přijímající organizaci - je kontaktním pracovníkem; je v přímém 

kontaktu s ND, který v této organizaci vykonává DS; zadává ND úkoly a činnosti, které má 

v rámci výkonu DS realizovat; je v přímém kontaktu s koordinátorem DS vysílající organizace; 

potvrzuje výkon DS nezaměstnaného dobrovolníka.  

 

Nezaměstnaný dobrovolník - je osoba v evidenci orgánu pomoci v hmotné nouzi, má zájem o 

aktivní zapojení do DS, má uzavřenou smlouvu s vysílající organizací o výkonu DS, je povinen 

nosit potvrzení o výkonu DS určené sociálním pracovníkem na orgánu pomoci v hmotné nouzi. 

Pokud chce zvýšit dávku v hmotné nouzi, je povinen nosit potvrzení o výkonu DS. 
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Vstupní rozhovor se zájemcem o Dobrovolnickou službu  

Jako návod jak strukturovat prvotní kontakt se zájemcem o DS můžete použít tento postup  

 

1. otevřeme dveře, pozdravíme, zjistíme důvod příchodu 

 

2. než se se zájemcem posadíme a vedeme rozhovor 

 - zajdeme si pro tento manuál a pro registrační kartu dobrovolníka 

 - mějme na paměti odhodlání člověka přijít do neznámého prostředí  

 - Mám na zájemce dostatek času? nebo požádám o rozhovor se zájemcem kolegu 

 - najdeme vhodné místo, kde budeme moci rozhovor vést 

 - zájemce informujeme kam se přesuneme a co bude následovat 

 - bude potřeba pití, kapesníky...? 

 

3. rozhovor se zájemcem o roli dobrovolníka 

 - po uvedení do klidného prostředí a usazení znovu zájemce přivítáme 

 - představíme sebe, svou pozici v organizaci 

 - představíme organizaci, řekneme základní údaje, programy a služby 

 

4. prostor pro dotazy k zájemci (zjištění motivace, informace...) 

 - Jak Vás napadlo, že jste přišel? 

 - Odkud jste se o nás dozvěděl? 

 - Jaká je Vaše představa o tom, čemu byste se rád věnoval 

 - Jaké jsou Vaše možnosti (časové, materiální) omezení (zdravotní..) 

 - Co Vás napadne, když se řekne dobrovolnictví? 

- Máte už nějakou zkušenost s dobrovolnictvím? (někdo z Vašeho okolí?) 

 - Jaké jsou Vaše motivy a motivace k dobrovolnické činnosti?  

 - Jaký byl ten hlavní impuls? 

 

5. představení současných možností 

 - představíme dobrovolníkovi naše programy a služby 

- vysvětlíme dobrovolníkovi naše možnosti a v jakém režimu může s námi 

spolupracovat 

- předáme letáky, propagační materiály a registrační kartu - rozhodnutý zájemce ji 

může vyplnit na místě, nebo registrační kartu dostane domů a po zvážení všech 

okolností ji přinese již vyplněnou na druhé setkání 

 

6. závěr rozhovoru 

 - Co ještě nebylo řečeno? prostor pro dotazy ze strany zájemce 

 - domluvení se na časovém rozmezí, do kdy se dobrovolníkovi ozveme nebo přímo 

 domluvíme termín s další schůzkou nebo pozvánkou na proškolení  

 - poděkujeme za rozhovor, doprovodíme ke dveřím a rozloučíme se 
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Jak postupovat dál 

V ideálním případě máme po ukončení prvního rozhovoru čerstvý osobní dojem ze zájemce a v 

ruce vyplněnou a podepsanou Registrační kartu dobrovolníka. Co nyní? Po shrnutí Vašeho 

dojmu, případně informací z registrační karty a po zhodnocení očekávání a motivace 

dobrovolníka následuje proškolení a po výběru vhodné organizace podepsání smlouvy. 

 

Jak a v čem proškolit nezaměstnaného dobrovolníka    

Pro mnoho ND bude tato zkušenost jejich prvním setkáním s dobrovolnictvím. Školení by 

tedy mělo být hlavně pozitivním zážitkem a mělo by budoucí dobrovolníky posílit v jejich 

rozhodnutí. Pro školení je ideální vybrat příjemnou místnost, kde lze utvořit tzv. kolečko ze 

židlí, aby se mohli všichni účastníci aktivně zapojit. Ideální je školit menší skupinu (maximálně 

kolem deseti účastníků) a na školení si vyčlenit zhruba čtyři hodiny. Při školení je vhodné 

účastníky seznámit s tím, co je dobrovolnictví (obecné informace - vznik dobrovolnictví,  jeho 

význam a poslání). Můžeme si zde ověřit  motivy, očekávání ale i obavy dobrovolníků.  

 

Doporučená struktura školení 

1. blok – prezence účastníků a jejich následné přivítání, seznámení s programem, 

představení školitelů, účastníků (kolečko), sestavení společných pravidel skupiny. 

 

2. blok – dobrovolnictví – co je dobrovolnictví (historie - současnost), něco o naší organizaci, 

motivy, očekávání a obavy účastníků, předání zkušeností již zapojených dobrovolníků, 

informace o přijímajících organizacích. 

 

3. blok – vysvětlení principu DS, podmínky nutné pro naplnění DS, práva a povinnosti 

dobrovolníka – Kodex dobrovolníka a povinnost mlčenlivosti, vyplnění Registrační karty 

dobrovolníka v případě zájmu. 

 

4. blok – naplnění očekávání, zpětná vazba (hodnotící dotazník ze školení), možnosti 

spolupráce, pozitivně motivační ukončení školení. 

 

Klíčové informace pro zájemce o výkon Dobrovolnické služby 

 za výkon dobrovolnické služby nenáleží finanční ohodnocení 

 minimální počet odsloužených hodin je 20 hodin v daném měsíci pro zvýšení 

dávky v hmotné nouzi 

 pro výkon DS jsou dobrovolníci pojištěni 

 dobrovolníci mají svá práva ale i povinnosti (Kodex dobrovolníka) 

 zapojení do DS může nějakou dobu trvat – malá kapacita v NNO, výběr vhodné 

přijímající organizace, velké množství zájemců o vstup do DS. 
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Supervize a další vzdělávání nezaměstnaných dobrovolníků a osob v hmotné nouzi 

ND mohou získávat nové zkušenosti na různých pozicích a pracovištích. Supervize se 

poskytuje na vlastní vyžádání dobrovolníka. Umožňuje ND rozvoj vlastního potenciálu a 

nabízí mu pomoc při překonávání překážek a při řešení obtížnějších situací, které mohou při 

výkonu DS nastat. Organizace s akreditovaným projektem je povinna zajistit supervizi všem 

dobrovolníkům. 

 

Jak uvést nezaměstnaného dobrovolníka do přijímající organizace 

Přijímání nových dobrovolníků do organizace by mělo probíhat co nejhladším způsobem. Pro 

dobrovolníka je důležité znát svá práva a povinnosti (ze školení) a být dostatečně 

informovaný o tom, jakou činnost a v jakém rozsahu bude vykonávat.  

 

Tu samou informovanost je potřebné přinášet i dovnitř do organizace, zejména ke stálým 

pracovníkům, kteří se mohou cítit ohroženi novým elementem na pracovišti. Je důležité 

předcházet situacím, kdy by mohlo docházet k využívání dobrovolníka k podřadné práci nebo 

k úkolování od všech pracovníků, kteří neznají náplň aktivit, které má ND vykonávat nebo 

nemají oprávnění mu zadávat úkoly. Dobrovolník do organizace přichází jako doplňkový 

prvek, nenahrazuje chybějící zaměstnance. 

 

ND by měl být seznámen s činností organizace a měl by mu být představen pověřený 

koordinátor, který bude odpovědný za jeho evidenci, přidělování úkolů a který mu bude 

v organizaci nejvíce nápomocen. Na první schůzce v přijímající organizaci jsou přítomni: 

koordinátor z vysílající organizace, ND a pověřený koordinátor přijímající organizace. 

 

Jakou vést základní administrativu 

 registrační karty dobrovolníků 

 potvrzení o výkonu DS 

 pojištění dobrovolníků 

 smlouvy o DS  

 oznámení o ukončení DS 

 prezenční listiny a záznamy školení a supervizí dobrovolníků 

 

Jak informovat veřejnost, úřady a další organizace o realizaci Dobrovolnické služby 

Zajištění publicity by mělo být nedílnou součástí realizace DS, s důrazem na informace pro 

veřejnost, aby nedocházelo k „devalvaci“ dobrovolnictví na venek. Dobrovolnictví a činnost 

dobrovolníků má neocenitelnou hodnotu, která prostupuje společností a je zárukou určité 

kvality. Vysílající a přijímající organizace musí usilovat o to, aby nevytvářely rozdílné režimy a 

přístupy pro “klasické“ dobrovolníky a nezaměstnané dobrovolníky. 
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Závěrem - konkrétně z Dobrovolnického centra, o.s. 
 

Počet zapojených dobrovolníků v době realizace projektu 

 DUBEN 2010 KVĚTEN 2010 ČERVEN 2010 

ORGANIZACE POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 

POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 
POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 

DPS Dobětice 10 201 13 281 12 293 

RC Slunečník 2 62 2 62 2 62 

DC 6 160 6 182 8 245 

DOZP 4 80 3 57 3 80 

Dětský domov 3 98 3 97 3 96 

DPS Velké Březno 1 30 1 30 3 90 

Farnost Stebno 1 42 0 0 2 35 

CELKEM: 27 673 28 709 33 901 

 

 

 ČERVENEC 2010 SRPEN 2010 ZÁŘÍ 2010 

ORGANIZACE POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 

POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 
POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 

DPS Dobětice 12 321 10 247 11 292 

RC Slunečník 1 31 2 62 2 62 

DC 8 225 7 196 8 149 

DOZP 3 70 3 90 3 90 

Dětský domov 2 65 1 0 3 80 

DPS Velké Březno 2 60 3 90 2 60 

Farnost Stebno 1 35 1 45 1 48 

CELKEM: 29 807 28 735 31 791 
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 ŘÍJEN 2010 LISTOPAD 2010 PROSINEC 2010 

ORGANIZACE POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 

POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 
POČET 

DOBROVOLNÍKŮ 

POČET 

HODIN 

DPS Dobětice 11 316     

RC Slunečník 2 62     

DC 7 146     

DOZP 4 110     

Dětský domov 4 110     

DPS Velké Březno 1 30     

Farnost Stebno 0 0     

CELKEM: 29 774     

 

 

 

Pozitiva zapojení dlouhodobě nezaměstnaného 

 získání nových zkušeností a znalostí 

 učení se jak zacházet s lidmi 

 umění lépe si v životě poradit 

 obohacující vzájemná komunikace 

 pocit „jsem potřebný“ 

  „nejsem sám“, jsem ve společnosti 

 mám se na co těšit, lepší myšlenky 

 vidím své výsledky 

 získání nového kolektivu 

 možnost rekvalifikace pracovníka v sociálních službách 
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Přílohy  
 

Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi 

Kodex dobrovolníka 

Hodnotící dotazník ze školení dobrovolníků 

Příklad SWOT analýzy   

 

Příklad SWOT analýzy   
 

SWOT analýza je komplexní metodou, která nám pomáhá prozkoumat vnitřní a vnější 

prostředí organizace. Nabízí nám možnost náhledu do fungování organizace v současné 

době, s ohledem na minulost a s výhledem do budoucnosti.  

 

Základ metody spočívá v pojmenování a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do čtyř skupin na faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky organizace a faktory 

vyjadřující příležitosti a nebezpečí, jako vlastnosti působící z vnějšího prostředí. Analýzou 

vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně, vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé, lze dosáhnout poznání nových kvalitativních 

informací, které ve své interpretaci charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  

 

Pojmenování SWOT analýzy vychází z anglického překladu slov: 

 Strength (silné stránky) 

 Weaknesses (slabé stránky) 

 Opportunities (příležitosti) 

 Threats (hrozby) 

 

Analýza SWOT je užitečná pro zhodnocení nových záměrů a vychází z předpokladu, že 

organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací svých předností a možných příležitostí, 

stejně jako na druhé straně minimalizací případných nedostatků a odvrácením hrozeb. 

 

Ideální počet účastníků analýzy je 5 – 20 osob. Pokud není organizace příliš rozsáhlá, měli by 

se SWOT analýzy účastnit všichni pracovníci, i ti, kteří nejsou přímo zapojeni do konkrétního 

projektu. Vhodné je zapojit i další zástupce zainteresovaných stran – uživatelů služeb, 

dobrovolníků, státní správy aj., kteří mohou poskytnout odlišný pohled zvenčí. Hned 

zpočátku je důležité stanovit si základní pravidla. Pro získání různorodých informací se zde 

nejčastěji používá systém volných asociací, brainstorming, zkušeností z praxe apod. SWOT 

analýzu je vhodné provádět mimo pracoviště, v neutrálním prostředí. Nejvhodnější je začít 

v dopoledních hodinách, dokud nejsou účastníci unaveni.  
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Cílem SWOT  analýzy by mělo být získání přehledu o tom, zda-li jsme schopni realizovat námi 

zvolenou aktivitu (službu, program aj.). Případně objektivně zhodnotit, zda-li danou aktivitu 

realizujeme tím nejvhodnějším způsobem, můžeme zhodnotit rizika i příležitosti a zároveň 

tím získáme i zpětnou vazbu o dosavadním fungování. 

 

Příklad SWOT analýzy pro program Dobrovolnictví nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi 

 

Silné stránky programu/služby Slabé stránky programu/služby 

- motivace, dostatek volného času ND  

- odvedení pozornosti od negativní reality 

- seberealizace, radost ze zpětné vazby od klientů,  

   zvýšení sebevědomí 

- pocit užitečnosti ND pro společnost 

- posílení nebo obnovení pracovních návyků 

- aktivizace ND ke změně situace a motivace  

   nalezení nového zaměstnání  

- dobrovolnický aspekt zvyšuje kvalitu služeb 

- doplnění služeb, obohacení organizace 

- smysluplně strávený čas 

 

- dobrovolník je málo informovaný o svých právech 
   ale i povinnostech 
- zaměstnanci přijímajících organizací neznají (nebo 
   nechtějí znát) roli dobrovolníka, což může mít za 
   následek pocity ohrožení 
- dlouhodobě nezaměstnaní postrádají zákl. pracovní  
   návyky nebo je ztratili 
- zaměstnanci nevědí jak dobrovolníky začlenit 
- klientům může dobrovolník vadit (nepůsobí na ně  
   profesionálně) 
- málo času na plánování a samotné dobrovolníky 
- časová náročnost školení a začlenění dobrovolníků  
   do organizace (BOZP,PO…) 

Příležitosti programu/služby Hrozby programu/služby 

- schopní ND mohou touto cestou získat pracovní  
   uplatnění v organizaci kde působí 
- doporučení ze strany organizace, které by pomohlo 
   při hledání zaměstnání 
- získání pracovních návyků, zkušeností 
- lepší kontakt ND se sociálním prostředím 
- zlepšení spolupráce NNO a veřejné správy 
- změna pohledu nezaměstnaného na dobrovolnictví 
- rozšíření povědomí o dobrovolnictví 
- zvýšení publicity NNO 
 

- splynutí dobrovolnické služby a dobrovolnické  
   služby nezaměstnaných – snižování prestiže 
- nezájem nezaměstnaných a jejich nízká motivace  
   k dobrovolnictví 
- komplikovaná spolupráce s přijímající organizací 
- nespolehlivost (u motivovaných pouze dávkami) 
- nahrazování chybějících zaměstnanců dobrovolníky 

 

Takto získané výsledky jsou pro nás uceleným souborem poznatků a informací vhodných 

k vyvození dalších závěrů a postupů. 
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Souborný hodnotící dotazník ze školení dobrovolníků  

v rámci Manažerské akreditace dobrovolnické služby 
 

1. Nejužitečnější pro mě bylo: 

 

 

 

 

2. Nejméně užitečné pro mě bylo: 

 

 

 

 

3. Z čeho jsem měl/a opravdu dobrý pocit: 

 

  

 

 

4. Obavy, nejistoty, které jsem měl/a před výcvikem: 

 

 

  

 

5. Co na školení chybělo: 

 

 

 

 

6. Jak si představuji svou budoucí dobrovolnickou činnost, na co se těším, z čeho mám obavy: 

 

  

 

 

7. Celkové hodnocení školení: 

 

 

 

  

8. Vzkazy, dojmy, přání, kritika:  

 

 

 

 

 

 

Školení dobrovolníků je spolufinancováno Ministerstvem vnitra ČR a Nadačním fondem VEOLIA. Děkujeme.  

Školení probíhá v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu znevýhodnění.    
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Použité zdroje a literatura 
 

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě    

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

 

Metodický pokyn MPSV č. 1/2009 - k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi 

Podklady, informace a podněty, získané z Odborného workshopu a Pracovní konference v rámci 

projektu Vítej! 

 

www.dcul.cz - Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem 

www.hest.cz - Hestia, o.s. Národní dobrovolnické centrum, Praha 

www.dobrovolnik.cz - Servisní a informační portál dobrovolnictví v ČR 

www.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

www.mvcr.cz - Ministerstvo vnitra ČR 

 

 

Seznam NNO akreditovaných pro dobrovolnickou službu najdete na www.mvcr.cz 

Náležitosti žádosti o udělení akreditace najdete na www.mvcr.cz 
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Tato metodika je financována z prostředků získaných z dotačního titulu EY 2010 - Dotační 

program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2010, v rámci Evropského roku boje 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

 

Informace obsažené v metodice jsou uvedeny ve zjednodušené formě a mají podobu 

souhrnu získaných údajů z veřejných zdrojů. 

 

Název projektu: Projekt Vítej! - Aktivní začleňování dlouhodobě nezaměstnaných a osob 

v hmotné nouzi prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby. 

 

 

 

     

      ©2010 
           Zpracovala:   
   Bc. Jana Samolejová 

                                    Připomínkovaly:  
         Mgr. Lenka Černá  a  Andrea Hacková 

 
 
 
 
 
 
 

      
     

      Vydalo: 
                          Dobrovolnické centrum, o.s. 
              Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem 400 01 
                 tel.: 475 216 684; email: dcul@seznam.cz 

                http://www.dcul.cz 
                       IČ: 70225842 
 


