
Regionální dobrovolnické centrum 
pro Jihočeský kraj



@mbice projektu X §ny
� může se stát důležitou samostatnou organizací (nezávislou na 

zřizovateli KreBul, o. p. s.-DC Prachatice) a budovat si vlastní značku 
– tedy s podporou LDC a DC a samozřejmě s péčí zadavatele MV

� zaměřovat se na potřebnost takové organizace, jako 
organizace vytvářející příznivé podmínky pro dobrovolnictví
v kraji a nutnosti cítit tuto potřebnost právě LDC i DC

� vytvořit z RDC jistou platformu, která bude prostředkem 
spojení LDC a DC v Jihočeském kraji a nastaví podmínky 
pro rozvoj dobrovolnictví, inspiraci, spolupráci

� motivací bude to, že nepůjde o asociaci, kde by museli platit 
nějaké členské příspěvky či by jim vznikla nějaká povinnost 
vykonávat určitou činnost



¼ ¼ ¼ ¼
® organizace, které mají 10-ti až 20-ti letou zkušenost 
s dobrovolnictvím, a další, které využívaly dobrovolníky 
v rámci svých aktivit. Mnohé z těch druhých neřešilo tak smluvní zajištění a 
formální stránku – stejně na tom byly obce a školy, které dobrovolníky využívaly, ale nevnímaly 
je jako skupinu, která má jasná pravidla (byli to lidé, „kteří pomáhali“). Stejná situace je 
v obcích, kde dobrovolnictví je postaveno na osobnosti pracovníků. 

� OBCE, ŠKOLY, FIRMY, NEMOCNICE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jaké je „oceňování“ dobrovolníků – kdo je dobrovolník? 

� DC (s akreditací)
Doporučení: osobní schůzky, kontakty, „potřebujeme-vyplňte“

� DC
Jak zvýšit informovanost a součinnost? 

� DOBRO-ORGANIZACE, DOBROVOLNÍCI
Jak navýšit stav dobrovolníků a zlepšit propagaci?



∞
KULATÝ STŮL RDC: 
� Společný prostor pro sdílení, výměnu zkušeností, rady (i právní poradenství), 

společnou propagaci, zviditelnění dobrovolnictví jako takového. 

� Diskutován byl také dotační titul pro oblast dobrovolnictví (který na 
Jihočeském kraji běží již řadu let), databáze dobrovolnických organizací a 
organizací pracujících s dobrovolníky, ale také dobrovolníků, kteří třeba 
potřebují jen nasměrovat.

KULATÝ STŮL S ACCENDO:
� Každé centrum se potýká s jinými výzvami: některé hledají zázemí pro své 

kluby, jiní potřebují metodické vedení, jiní řeší jak vyškolit své koordinátory a 
dobrovolníky.

� Pro mnohé ale vyšlo jedno společné: Uvítali by kvalitní databázi dobrovolníků, 
sdílení dobré a špatné praxe, právní poradenství, propagaci dobrovolnictví 
(např. spoty), supervizi, vzájemné propojení a setkávání, podporu.



DOBROVOLNICTVÍ®

@ povědomí
� Za realizaci projektu, a díky i době, se dobrovolnictví 

dostalo do povědomí nejen veřejnosti, ale 
především zástupců měst, obcí, organizací, veřejné 
správy…

� Přesto není dobrovolnictví veřejností jasně 
definováno a stále si je spojují se sbírkami. 

� Mnoho institucí/štábů pak vnímá, že dobrovolnická 
centra „vyskladní“ várku potřebných dobrovolníků 
(na 12h směnu) a nereflektují, že jsou to také lidé 
(studenti, pracující…, kteří svou činnost provádějí ve 
svém volném čase bezúplatně). 



#pevnemistonaJcK
� Nepodařilo se ale vytvořit z RDC pevnou organizaci, 

která by měla vliv na krajské úrovni. 
� Důkazem je to, že když se hledali dobrovolníci (při onemocnění 

Covid-19 či pomoci uprchlíkům z Ukrajiny), tak se vytvářela nová 
skupina a nereagovalo se, že je zde RDC JčK s možností napojení 
na síť organizací. 

� Hlavním důvodem je to, že v rámci Jihočeského kraje historicky 
funguje Panel nestátních neziskových organizací, kde jsou 
zástupci vybraných organizací a institucí, se kterými jsou krizové 
situace řešeny a následně skrz ně jsou realizována dílčí opatření 
(proto nebylo např. využito RDC, jako metodické organizace na poli 
dobrovolnictví v obou případech – Covid-19 či válka na Ukrajině).

SPOJENÍ DOBROVOLNICKÝCH CENTER V JČK = 
platforma organizací, které se síťují


