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Název 
organizace:  

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  68380216 

Adresa 
organizace: 

Hálkova 1612/1, 120 00 Praha 2 

Telefon: 296 303 003 

Fax: 296 202 002 

E-mail: pohoda@pohoda-help.cz 

Webová adresa: http://www.pohoda-help.cz   

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc zdravotně postiženým 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika 

Datum udělení 
akreditace: 

23.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-24199-2/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu je počítáno s pomocí dobrovolníků ve 
čtyřech oblastech. 1. Chráněné komunitní bydlení – dobrovolníci zde 
budou pomáhat při jednorázových akcích, při prezentačních akcích a 
v rámci dlouhodobé spolupráce se bude jednat o podporu klientů 
v každodenních činnostech, při pracích uvnitř i vně bytu, při jejich 
volnočasových aktivitách (při vaření, úklidu, doprovod při nákupech, za 
kulturními, sportovními i jinými společenskými událostmi, na výlety, 
sousedská návštěva), 2. Denní stacionář - zde budou dobrovolníci 
pomáhat při jednorázových akcích, při prezentačních akcích a v rámci 
dlouhodobé spolupráce půjde o podporu klientů (hromadně i 
individuálně), v souladu s jejich cíli a plány, při denních činnostech ve 
stacionáři i mimo něj ( např. rozvoj péče o vlastní osobu, prezentace 
vlastní osoby, rozvoj kognitivních funkcí, jemné motoriky, ergoterapie, 
arteterapie, muzikoterapie aj.) Hlavní funkcí dobrovolníka v DS je jeho 
role prostředníka při navazování nových společenských kontaktů a při 
rozvoji zájmových aktivit klientů, 3. Osobní asistence a odlehčovací 
služba ( program ASISTENT POHODY), zde dobrovolníci pomáhají 
jednak s administrativou a při prezenčních akcích Centra osobní 
asistence (ASISTENT POHODY) a v rámci dlouhodobé spolupráce se 
jedná o realizaci modifikovaného programu 5P, kdy je navázán 
individuální kontakt mezi jedním dobrovolníkem a jedním popř. více 
klienty. Dobrovolníci jsou získáváni prostřednictvím náborových akcí na 
vyšších odborných a vysokých školách, ve firmách, formou inzerátů 
v tištěných a elektronických médiích apod. Projektu by se mělo účastnit 
25-30 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Dobrovolnické centrum, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  70225842 

Adresa 
organizace: 

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01 

Telefon: 475 216 684 

Fax: 475 216 684 

E-mail: dcul@seznam.cz 

Webová adresa: http://www.dcul.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

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

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Ústecký kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

23.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-28778-2/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Program “Pět P” je sociálně preventivní volnočasový program (Péče, 
Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora) určený znevýhodněným dětem 
a mládeži ve věku 8-15 let v Ústeckém kraji, který staví na již stoletých 
zkušenostech hnutí Big Brothers Big Sisters v celém světě. Cílovou 
skupinou tohoto projektu jsou fyzické osoby v nepříznivé sociální situaci 
– rodiny s dětmi z kulturně, geograficky a socio-ekoomicky 
znevýhodněného prostředí, děti bez dobrých podmínek pro kvalitní rozvoj 
osobnosti, bez návyků, zájmů a příležitostí rozvíjet se. Jedná se 
konkrétně o děti a mládež se zdravotní handicapem (tělesným, 
vjemovým, mentálním apod.), ze sociálně slabých rodin, děti, jejichž 
rodiče jsou zdravotně handicapováni (nevidomí, hluchoněmí, duševně 
nemocní..), děti, které žijí pouze s jedním z rodičů, děti z vícedětných 
rodin.Dvojice spolu tráví jedno odpoledne v týdnu (2-3hodiny). 
Dobrovolníky jsou studenti středních a vysokých škol a pracující. Ročně 
v programu působí 30-40 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

CEDR – komunitní centrum, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26590735 

Adresa 
organizace: 

Nemocniční 28/1063, 407 46 Krásná Lípa 

Telefon: 775 233 703 

Fax:  

E-mail: os.cedr@seznam.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

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

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Šluknovský výběžek, převážně město Krásná Lípa 

Datum udělení 
akreditace: 

7.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV23203-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu “Dobrovolnická služba v oblasti pomoci 
při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase” je cílem zlepšovat 
psychosociální podmínky, kvalitu života a zdraví dětí a mládeže regionu 
Šluknovského výběžku a Českého Švýcarska. Smyslem tohoto projektu 
je především realizace volnočasových aktivit. Pomoc dobrovolníků je 
možná ve třech oblastech a to 1. V rámci Rozvoje a profesionalizace 
dobrovolnictví v již existujících dobrovolnických aktivitách. Jedná se 
především o zprofesionalizování existujících oddílů (kopaná, malování, 
turistika, atp.) 2. V oblasti Rozvoje dobrovolnictví v oblasti práce s dětmi, 
mládeží a rodinami v jejich volném čase – Jedná se o vedení tématických 
kroužků v již fungujících zařízeních pro děti a mládež, která se zaměřují 
na aktivní využití volného času. 3.S dobrovolníky za vzděláním – třetí 
oblast se zaměřuje na pomoc dětem a mládeži v oblasti vzdělávání. 
CEDR – komunitní centrum, o.s. bude pracovat s dobrovolníky ochotnými 
doučovat děti a mládež. Dobrovolnické centrum zajišťuje prostory i 
pomůcky potřebné pro doučování. Bude poskytovat dobrovolníkům 
metodickou pomoc a koordinovat tuto činnost se školou (ZŠ Krásná 
Lípa). Dobrovolníci, kterými jsou převážně studenti středních a vyšších 
odborných škol, pomáhají v rámci tohoto projektu cca 2-3hodiny týdně.  
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Název 
organizace:  

CEDR – komunitní centrum, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26590735 

Adresa 
organizace: 

Nemocniční 28/1063, 407 46 Krásná Lípa 

Telefon: 775 233 703 

Fax:  

E-mail: os.cedr@seznam.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

pomoc seniorům 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Šluknovský výběžek, převážně město Krásná Lípa 

Datum udělení 
akreditace: 

7.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV23204-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu “Pomoc seniorům” je zlepšit 
psychosociální podmínky, kvalitu života a zdraví starších obyvatel 
regionu Šluknovského výběžku a Českého Švýcarska. První oblastí 
využití pomoci dobrovolníků je jejich zapojení ve smyslu pravidelných 
návštěv, doprovázení seniorů na různé kulturní akce, předčítání 
v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou, 
doprovázení seniorů na vycházkách, čtení tisku, trénování paměti, 
zajištění nákupu seniorům.Druhou oblastí je zapojení samotných seniorů 
do tvorby a realizace veřejného života v regionu. Senioři se tak zapojují 
do dobrovolnických aktivit, kdy různými formami předávají své zkušenosti 
a znalosti veřejnosti. Příkladem mohou být uskutečněná setkání a 
vyprávění na cestovatelská témata:po exotických zemích, po USA, 
povídání o podzemních prostorách zajímavých staveb regionu apod.Dále 
se jedná o rukodělné kurzy např. pečení, pletení, vyšívání, výuka 
v karetní hry atp.Senioři těmito činnostmi aktivizují jednak sami sebe, ale 
také zapojí do dění v regionu i ostatní občany a seniory. Dobrovolníky 
v tomto projektu jsou nejčastěji studenti SŠ, VOŠ, pracující a samotní 
senioři. Dobrovolníci jsou získáváni především prostřednictvím letáků, 
regionálního tisku, náborů na školách, v domovech důchodců. 
Dobrovolnická služba je vykonávána po dobu 2-3 hodiny týdně. 
V projektu je počítáno se zapojením cca padesáti dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

CEDR – komunitní centrum, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26590735 

Adresa 
organizace: 

Nemocniční 28/1063, 407 46 Krásná Lípa 

Telefon: 775 233 703 

Fax:  

E-mail: os.cedr@seznam.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

pomoc zdravotně postiženým 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Šluknovský výběžek, převážně město Krásná Lípa 

Datum udělení 
akreditace: 

7.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV23207-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu “Pomoc občanům s fyzickým a 
mentálním postižením v integraci do společnosti” je zlepšit 
psychosociální podmínky, kvalitu života a zdraví tělesně a mentálně 
postižených obyvatel regionu Šluknovského výběžku a Českého 
Švýcarska. V první fázi bude tento projekt zahájen v přijímající organizaci 
– Agentuře Pondělí, o.s. – agentuře pro podporované zaměstnávání. 
Cílem této agentury je podporovat začleňování osob se specifickými 
potřebami do života místní komunity a přispívat k vyrovnávání příležitostí 
pro tyto občany na otevřeném trhu práce. Později je počítáno s vysíláním 
dobrovolníků i do jiných zařízení např. ústavů sociální péče. V úvahu 
přichází rovněž pomoc v nemocnicích, pomoc konkrétním osobám 
s fyzickým nebo mentálním postižením či jejich rodinám. Mezi hlavní 
oblasti, kde dobrovolníci mohou najít uplatnění patří zejména realizace 
zájmových kroužků, her, sportovních, kulturních a dalších akcí, které 
pořádají přijímající organizace. Dále se dobrovolníci mohou uplatnit jako 
doprovod k lékaři, na úřady apod. Dobrovolnickou službu vykonávají 2-3 
hodiny týdně. Ideálním dobrovolníkem v této oblasti je zodpovědný, 
empatický a tolerantní člověk, pracující nebo student se zájmem o pomoc 
potřebným. Dobrovolníci v této oblasti pomoci se také často rekrutují 
z řad mladších seniorů. Projektu by se mělo účastnit cca 50 
dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Duha – Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  00409901 

Adresa 
organizace: 

Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 

Telefon: 234 621 471 

Fax: 234 621 375 

E-mail: duha@duha.cz 

Webová adresa: http://www.duha.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

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, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny 
v jejich volném čase, ale také pomoc při přírodních, ekologických a 
humanitárních katastrofách, ochraně a zlepšování životního prostředí, při 
péči o zachování kulturního dědictví a pomoc rozvojovým programům v 
zahraničí 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika 

Datum udělení 
akreditace: 

7.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-24315-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Program “TAMJDEM” je určen mladým lidem mezi 18 a 30 lety. V rámci 
tohoto programu Duha vyhledává partnerské organizace, kterým nabízí 
pomoc skupiny 15-20 dobrovolníků v rámci jednorázových víkendových 
akcí. Tyto dobrovolnické víkendy se konají cca 1x do měsíce. Skupina 
dobrovolníků na jednotlivých víkendech je proměnná, čerpá z celkové 
množiny cca 650 oslovovaných. Cílem programu je atraktivním 
způsobem mladým lidem zprostředkovat zkušenost s neziskovým 
sektorem a veřejně prospěšnými projekty.Do projektu se zapojují i 
zahraniční dobrovolníci, je tak možné procvičit se v komunikaci v cizím 
jazyku. Podstatným cílem programu je nabídnout dobrovolníkům 
zkušenost s co nejrozmanitějšími oblastmi působení neziskových 
organizací s veřejně-prospěšným zaměřením a oslovit tak co nejširší 
skupinu zájemců a zároveň nabídnout pravidelným účastníkům možnost 
poznat společnost kolem sebe z mnoha různých pohledů. Program je 
určen nejen těm, kteří nemají s dobrovolnictvím žádné zkušenosti, ale 
také těm, kteří o dobrovolnickém zapojení uvažují, ale neumí se 
rozhodnout ve které oblasti, případně chtějí nejprve lépe poznat 
organizaci, která je zajímá. Z těchto důvodů nejsou témata, kterým se 
budou jednotlivé projekty věnovat omezována.  
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Název organizace:  Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká Republika 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  15547779 

Adresa organizace: Bratislavská 31, 602 00 Brno 

Telefon: 545 214 431 

Fax: 545 214 429 

E-mail: projekty@hnutiduha.cz 

Webová adresa: http://www.hnutiduha.cz   

Oblast dobrovolnické 
služby:  

Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí 

Povaha dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické služby: 

Praha – organizační příprava projektu Jihočeský kraj, Liberecký 
kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj – realizace projektu 

Datum udělení 
akreditace: 

4.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí o 
udělení akreditace: 

Č.j.: MV-22323-3/OP-2008 

Popis projektu nebo 
programu: 

Akreditovaný projekt “TÝDNY PRO LES” umožňuje zájemcům z řad 
veřejnosti zapojit se do praktické ochrany přírody a krajiny zejména 
v horských oblastech ČR. Cílem je prostřednictvím tohoto programu 
přispět k ozdravění českých lesů a zvýšení jejich biologické 
rozmanitosti. Týdny pro les se konají od roku 1988. Od té doby 
proběhlo již 63 turnusů, kterých se zúčastnily stovky dobrovolníků. 
Účastníci vysazují různé druhy dřevin, např. buky, javory, jedle, 
chrání je před okusem přemnoženou zvěří, vybírají stromy, které i 
po svém úhynu zůstanou v lese a zetlí apod.Po práci probíhají 
přednášky s problematikou ochrany lesa, biologické diverzity a 
životního prostředí obecně, které zajišťují pracovníci Hnutí DUHA, 
odborníci spolupracujících organizací a místní pracovníci státní 
ochrany přírody. Dobrovolníky jsou nejčastěji učni, studenti 
středních a vysokých škol různého zaměření. Výjimkou nejsou ani 
pracující. Turnusy probíhají od pondělí do pátku. 
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Název 
organizace:  

Hnutí DUHA Olomouc 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  44936354 

Adresa 
organizace: 

Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 

Telefon: 585 228 584 

Fax: 585 228 584 

E-mail: olomouc@hnutiduha.cz  

Webová adresa: http://www.hnutiduha.cz/olomouc 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Olomouc 

Datum udělení 
akreditace: 

4.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-23925-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V akreditovaném projektu EKOPORADNA je hlavní náplní činnosti 
dobrovolníků pomoc při obsluze knihovny, vyhledávání informací na 
internetu, při prodeji knih s ekologickou tématikou, roznos Ekologických 
listů, ale také podíl na jejich obsahu prostřednictvím příspěvků – 
zajímavých článků apod. Pomoc v ekoporadně je pro mladé lidi nejen 
příležitostí k rozšíření znalostí z oblasti ekologie a ochrany životního 
prostředí a k aktivnímu zapojení do ochrany přírody, ale navíc jim 
umožňuje naučit se komunikovat s veřejností a různými kancelářským 
dovednostem jako práce s počítačem, faxem. Mladým lidem z měst 
projekt nepřímo nabízí možnost poznávat přírodu a získat pozitivní vztah 
nejen k ní, ale i ostatním lidem. Dobrovolníky jsou především studenti 
středních a vysokých škol. V roce 2007 v tomto projektu pravidelně 
pomáhalo 15 dobrovolníků, přičemž jednorázových akcí se účastnilo až 
100 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Charita Veselí nad Moravou 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  44163967 

Adresa 
organizace: 

Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou 

Telefon: 518 326 227 

Fax: 518 324 600 

E-mail: veselinm@caritas.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům  

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Veselí nad Moravou 

Datum udělení 
akreditace: 

4.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-21698-7/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu ”Charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
služba” je v rámci pečovatelské a ošetřovatelské služby poskytnout 
klientům nejen péči zdravotní, sociální, ale i podporu a útěchu psychickou 
a duchovní .Právě v této oblasti by se měla uplatnit pomoc dobrovolníka, 
který by klienta navštěvoval (podával mu informace o dění ve světě, 
povídal si s klientem o společenských událostech a další), doprovázel 
klienta (na procházky, návštěvy, nákupy), přečítal klientovi, pomáhal při 
vyřizován drobných a jednoduchých potřeb klientů. V projektu je 
předpokládána účast 2 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Charita Veselí nad Moravou 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  44163967 

Adresa 
organizace: 

Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou 

Telefon: 518 326 227 

Fax: 518 324 600 

E-mail: veselinm@caritas.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

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 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Veselí nad Moravou 

Datum udělení 
akreditace: 

4.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-21698-8/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu ”Občanská poradna” je poskytnutí 
bezplatného, diskrétního, nestranného a nezávislého poradenství 
osobám, které se ocitly v nepříznivé životní sociální situaci, kterou nejsou 
schopny vyřešit vlastními silami. Pracovní tým je složen z poradce – 
sociálního pracovníka, dobrovolníka, ekonoma, supervizora a ředitele. 
Náplní činnosti dobrovolníka v tomto projektu je zejména : poskytování 
poradenské pomoci lidem v obtížné sociální situaci, informací a pomoci 
při prosazování práv a zájmů např. při jednání na institucích státní správy 
a samosprávy, poskytování rady a pomoci při problémech, se kterými se 
občan setkává jako spotřebitel a zákazník, směruje uživatele poradny při 
řešení jejich problémů k věcně odpovídajícím institucím apod. Tohoto 
projektu se účastní jeden dobrovolník a pomáhá 1x týdně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11

Název 
organizace:  

Charita Veselí nad Moravou 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  44163967 

Adresa 
organizace: 

Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou 

Telefon: 518 326 227 

Fax: 518 324 600 

E-mail: veselinm@caritas.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům  

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Veselí nad Moravou 

Datum udělení 
akreditace: 

4.dubna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-21698-6/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci humanitární pomoci poskytuje Charita Veselí nad Moravou 
přímou pomoc (finanční nebo materiální) lidem v nepříznivé sociální 
situaci. Jde o osoby, jejichž finanční situace je špatná z důvodu 
dlouhodobě nízkého příjmu zaviněného nemocí, rodinnými poměry 
(rozvod či jiné závažné skutečnosti) nebo v důsledku živelné pohromy, 
nehody atd. O udělení pomoci, její výši a formě rozhoduje statutární 
zástupce Charity Veselí nad Moravou. Podkladem pro jeho rozhodnutí je 
mimojiné vyjádření komise ustanovené pro tento účel. V rámci projektu 
“Humanitární činnost – přímá finanční a materiální” je cílem, aby v komisi 
měli své místo i dobrovolníci spolupracující s Charitou Veselí nad 
Moravou.Vyjádření dobrovolníka slouží jako názor osoby, která stojí 
mimo organizaci a která vzhledem ke svým životní zkušenostem, 
mravním a morálním kvalitám poskytuje obecný “ lidský pohled” na nouzi 
druhé osoby, pohled, který není ovlivněný trvalou prací s osobami v nouzi 
jako je tomu např. u sociálního pracovníka. Dobrovolník, jako člen komise 
se tedy seznamuje se zájemci o pomoc, s důvody, které vedly k jejich 
zařazení mezi žadatele, s osobami, které zájemce o pomoc doporučily, 
navštíví žadatele o pomoc v jeho domácnosti a následně na jednání 
komise o udělení pomoci vyjádří své stanovisko. Zapojení dobrovolníků 
v tomto směru je především snahou o co nejobjektivnější přístup při 
přidělování pomoci. Projektu by se měli účastnit 3 dobrovolníci. 
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Název 
organizace:  

EKODOMOV 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26664488 

Adresa 
organizace: 

V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6 

Telefon: 234 697 402 

Fax: 220 920 268 

E-mail: info@ekodomov.cz  

Webová adresa: http://www.ekodomov.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika 

Datum udělení 
akreditace: 

14. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-9116-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu “Mistr nulového odpadu” je pomáhat a 
radit spoluobčanům při problémech se separací a využitím odpadů. 
Velkou část práce dobrovolníka tvoří poradenství a praktická pomoc při 
domácím a komunitním kompostování. Mistři nulového odpadu budou 
poskytovat pomoc přímo na místě u svých sousedů, známých a dalších 
spoluobčanů, kteří by rádi kompostovali, ale buď neví jak, anebo se jim to 
nedaří. Proto se v tomto projektu počítá s cca 60 dobrovolníky, kteří 
budou působit v rámci celé České republiky.  
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Název 
organizace:  

Nová Trojka 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26594161 

Adresa 
organizace: 

Jeseniova 19, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Telefon: 222 589 404 

Fax:  

E-mail: novatrojka@novatrojka.cz  

Webová adresa: http://www.novatrojka.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Praha 

Datum udělení 
akreditace: 

12. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-115-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu “Dobrovolnický tým Nové Trojky” je 
vytvořit zázemí pro dynamické společenství lidí, kteří se věnují 
zajišťování volnočasových programů pro rodiče s dětmi. Dobrovolníci se 
věnují volnočasovým aktivitám určeným pro rodiče s dětmi v rámci 
fungování mateřského a otcovského centra, které je otevřené pro 
veřejnost 5 dní v týdnu od září do června. Dobrovolníci pomáhají 
v několika oblastech. Vedou v mateřském a otcovském centru jednotlivé 
kroužky (výtvarná dílna, zpívání, hry, domácí divadélko atd.), pomáhají se 
zajištěním služby v herně. Jejich pomoc je vítána i při organizaci 
tradičních akcí ( Babí léto na Parukářce, Pouštění draků na Parukářce, 
Bambiriáda, Velikonoční dílny, Čarodějnice v Zahradě atd.) Cílovou 
skupinou jsou rodiče s dětmi od 0 do 5 let a jejich rodiny žijící především 
na Praze 3. Dobrovolníci svojí činností poskytují podporu, inspiraci a 
možnost kvalitního trávení volného času rodičům na mateřské a 
rodičovské dovolené, pomáhají rodičům dětí obstát v nové, rodičovské 
roli a posilují svou činností komunitní život rodin s malými dětmi na Praze 
3. Přepokládaným počtem v tomto projektu je cca 20 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Diecézní charita Brno 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  44990260 

Adresa 
organizace: 

P.O.BOX 635, 661 35 Brno 

Telefon: 545 213 456, 538 700 952 

Fax: 542 213 261 

E-mail: dchbrno@caritas.cz 

Webová adresa:  

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc při přírodních, ekologických a humanitárních katastrofách 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Jihomoravský kraj a částečně kraj Vysočina 

Datum udělení 
akreditace: 

10.března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.:MV-139-6/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu “Síť krizových dobrovolnických center 
Diecézní charity Brno” je vytvoření krizových týmů v rámci nichž budou 
působit dobrovolníci. Jde především o poskytnutí efektivní pomoci při 
zvládání následků mimořádných událostí – požárů, povodní, hromadných 
dopravních neštěstí prostřednictvím občanské výpomoci (dobrovolnické 
služby). Dobrovolník je do akce zapojen až po zhodnocení situace 
pracovníkem krizového střediska. Tím je zaručena efektivita využití 
personálních zdrojů. Jeho náplní činnosti je převážně odstraňování 
následků, psychosociální pomoc, sběr a distribuce humanitární a 
materiální pomoci, provádění šetření v terénu, poskytování 
zdravotnického ošetření. apod. V projektu je počítáno se zapojením 55-
110 dobrovolníků. Dobrovolníky jsou studenti, nezaměstnaní, senioři, i 
pracující lidé.  
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Název 
organizace:  

SKP - CENTRUM 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  42938964 

Adresa 
organizace: 

Bělehradská 513, 530 09 Pardubice 

Telefon: 466 611 766 

Fax: 464 629 601 

E-mail: tomas.retka@skp-centrum.cz  

Webová adresa: http://www.skp-centrum.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc nezaměstnaným, zdravotně postiženým a seniorům 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika, převážně Pardubický kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-7644-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu “Dobrovolnická činnost u seniorů a osob 
se zdravotním postižením” dobrovolníci pomáhají jednak u osob 
s duševním onemocněním a to konkrétně v přijímajících organizacích 
Centrum volného času (Pardubice), Klub CEDR Žamberk. Základním 
cílem je osobní aktivizace klientů, rozšíření vzdělání, možnost 
seberealizace, navázání sociálních kontaktů zdravotní 
stabilizace.Dobrovolníci se zde uplatní především jako vedoucí 
jednotlivých zájmových kroužků (výuka cizích jazyků, výtvarný, sportovní, 
keramický kroužek, kroužek výpočetní techniky). V případě krátkodobých 
aktivit se jedná o pomoc na výletech a turnajích. Dále dobrovolníci 
pomáhají seniorům v Domově pro seniory U Kostelíčka a v Domově se 
zvláštním režimem. Jedná se zejména o rozhovory s klienty, předčítání 
klientům, promítání filmů, hraní společenských her, trénink paměti, 
doprovod na nákup, doprovod při celodenních výletech a pomoc při 
organizování jednorázových kulturních a společenských akcí. Třetí 
oblastí, kde je žádána pomoc dobrovolníků je pomoc u osob se 
zdravotním postižením v Domově pod Kuňkou.I zde dobrovolníci 
podnikají s klienty vycházky po okolí, tančí, zpívají, hrají míčové hry, 
malují, modelují, hrají šachy apod. a pomáhají i s pořádáním 
jednorázových akcí a výletů. Dobrovolníky jsou zejména studenti střední 
školy, vyšší odborné školy a Univerzity Pardubice, nezaměstnaní, ale i 
široká veřejnost. Dobrovolnická činnost je zpravidla vykonávána 1x týdně 
po dobu 2-3 hodin. V projektu je počítáno s účastí cca 40 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, 
o.s. , Okresní organizace SPMP ČR Cheb v Mnichově 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  69973377 

Adresa 
organizace: 

SPMP Cheb, Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně 

Telefon: 354 692 134 

Fax: 354 692 134 

E-mail: pramen.minchov@tiscali.cz  

Webová adresa: http://www.spmp.webgarden.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc zdravotně postiženým  

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-5660-5/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu “Dobrovolníci v SPMP a v Domově 
Pramen” je realizováno několik programů, jejichž cílem obecně je 
pomáhat osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami, 
pomáhat jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy, které vedou ke 
zlepšování podmínek života a prosazování rovnoprávného postavení 
občanů s mentálním postižením. Součástí je i osvětová činnost. 
Konkrétně se jedná o následující programy: Festival porozumění, Dílny , 
Podpora zájmové a sportovní činnosti, kulturní akce, výlety a rekreace, 
Program “Budu ti přítelem” – záměrem tohoto programu je pokusit se 
účinně řešit či alespoň zlepšit situaci těch klientek Domova, které jsou po 
sociální, komunikační a vztahové stránce odkázány pouze na prostředí 
ústavu, nemají trvalý a pravidelný kontakt s rodinnými příslušníky nebo 
jinými blízkými lidmi, kteří by o ně projevovali zájem. Smyslem programu 
je nalézt ve společnosti lidi ochotné nabídnout své přátelství a navázat 
s klientkami vztah na takové úrovni, aby to mělo pozitivní přínos jak pro 
klientky, tak pro tyto přátele. Dobrovolnictví – program “Otevřené dveře” - 
program se pokouší řešit situaci většiny klientek domova, které touží 
prožívat vztahy s lidmi mimo prostředí zařízení, zažívat zájem konkrétního 
člověka (ne zaměstnance) o svou osobu, jezdit do blízkého města, jít 
k někomu na návštěvu, zažít rodinné prostředí. V rámci tohoto programu 
se podařilo navázat a udržet osobní vztahy mezi dobrovolnicemi a 
klientkami ústavu, což je možné považovat za velký úspěch. Každý rok se 
tohoto programu účastní cca 10-15 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  49755692 

Adresa 
organizace: 

Východní 6, 360 20 Karlovy Vary 

Telefon: 353 230 847, 775 730 847 

Fax:  

E-mail: lenka@materske-centrum.cz  

Webová adresa: http://www.materske-centrum.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, 
osobám drogově závislým, a při péči o děti, mládež a rodiny v jejich 
volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Karlovy Vary, Aš 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-16470-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s., působí již dvanáct let. V roce 2006 
bylo v jeho rámci zřízeno “Dobrovolnické centrum Vlaštovka”, jehož cílem 
je pomoci dobrovolníkům najít vhodné uplatnění nejen v mateřském 
centru samotném, ale také v dalších organizacích, které do své činnosti 
chtějí zapojit dobrovolníky, ale nemají dostatečnou kapacitu pro 
vyhledávání, školení, vedení a supervidování dobrovolníků. V rámci 
akreditovaného projektu “ Dobrovolnictví pro každého” se dobrovolník 
může angažovat např. prostřednictvím vedení zájmových kroužků 
v zařízení, které poskytuje zdravotnické i sociální služby. Nebo 
dobrovolník může zpravidla 1x týdně na dobu 2-4 hodiny docházet do 
zařízení a věnovat se jednotlivcům nebo skupině klientů – především se 
jedná o hry a procházky s dětmi z kojeneckého ústavu, doprovod klientů 
denního stacionáře pro handicapované, pomoc klientům při integraci do 
společnosti. Další oblastí, kde může dobrovolník pomáhat jsou terénní 
práce s drogově závislými – zde dobrovolník dochází obvykle 1x týdně do 
centra drogové prevence a spolu s kvalifikovaným pracovníkem se 
účastní práce s klienty centra v terénu, případně přímo v centru. Pomoc 
dobrovolníka bude určitě vítána i v oblasti administrativní práce a 
výpomoci, kdy dobrovolník pomáhá v jím zvolené přijímající organizaci 
s kopírováním materiálů, přípravou letáků apod. Konečně se může jednat 
i o jednorázové výpomoci při obnově památek v Karlovarském kraji, 
pravidelnou výpomoc při zalévání květin, úklidu listí, sněhu apod. 
V projektu je počítáno se zapojením cca 20 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  49755692 

Adresa 
organizace: 

Východní 6, 360 20 Karlovy Vary 

Telefon: 353 230 847, 775 730 847 

Fax:  

E-mail: lenka@materske-centrum.cz  

Webová adresa: http://www.materske-centrum.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

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

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Karlovy Vary, Aš 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-10006-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Cílem akreditovaného projektu “Dobrovolníci pro volný čas” je zapojit více 
dobrovolníků a to zejména v oblasti zájmových kroužků, čímž by se měl 
rozšířit jejich obsah a zaměření, dále je počítáno s pomocí dobrovolníků 
při pořádání víkendových – sportovních, kulturních – akcí a v neposlední 
řadě i při pořádání příměstských táborů. V projektu je počítáno s účastí 
cca 15 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

RADKA o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26637260 

Adresa 
organizace: 

Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň 

Telefon: 602 355 283, 605 283 997 

Fax: 474 333 057 

E-mail: dcr@kadan.cz, mcr@kadan.cz, radka@kadan.cz 

Webová adresa: http://www.mcr.kadan.cz , www.dcr.kadan.cz   

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám zdravotně postiženým a seniorům 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Kadaň 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-4165-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Dobrovolnické centrum v rámci občanského sdružení RADKA o.s. vzniklo 
v září roku 2006. Akreditovaný dobrovolnický program s názvem “ 
Dobrovolníci v zařízeních pro seniory” začal být realizován v příjímající 
organizaci -  Domově s pečovatelskou službou MěSSS Kadaň v březnu 
roku 2007. Cílem tohoto programu je se podílet na zlepšování 
psychosociálních podmínek, kvalitě života a zdraví obyvatel tak, aby byl 
vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, který nenaruší režim a 
provoz v partnerských zařízeních MěSSS Kadaň a vhodně doplní práci 
odborného personálu.Hlavní náplní činnosti Dobrovolnického centra je 
zajišťování propagace, náboru dobrovolníků a jejich vysílání do 
jednotlivých přijímajících organizací, zajištění výcviků, kurzů a seminářů 
pro dobrovolníky, supervize dobrovolníků. Dobrovolnické centrum se také 
věnuje poskytování metodického, konzultačního a poradenského servisu 
v oblasti rozvoje dobrovolnické služby v dalších zařízeních. V současné 
době se projektu účastní 20 dobrovolníků. 
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Název 
organizace:  

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26515598 

Adresa 
organizace: 

Klec 78, 379 01 Třeboň 

Telefon: 724 953 876 

Fax:  

E-mail: jeisertova@seznam.cz 

Webová adresa: http://www.canisterapie.org 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc zdravotně postiženým, seniorům a při péči o děti, mládež v jejich 
volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika /převážně jižní a střední Čechy/ 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-1458-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Výcvikové a canisterapeutické sdružení HAFÍK vzniklo v roce 2001 na 
základě potřeby zavedení profesionálně prováděné canisterapie v ČR. 
Sdružení se věnuje jednak školení canisterapeutických týmů pod 
metodickým vedením německého výcvikového centra “Mensch und Tier” 
a ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity 
v Českých Budějovicích. Druhou činností je odborné praktikování 
canisterapie ve zdravotně sociálních zařízeních, ústavních zařízeních, 
školských zařízeních a individuálně u klientů doma. Konkrétně se jedná 
např. tyto přijímající organizace: Domov pro seniory, Třeboň, Chráněné 
bydlení – centrum sociálních služeb Empatie, České Budějovice, 
Mateřská škola Sluníčko – rehabilitační třída, Třeboň, Centrum 
pobytových služeb Bobelovka, Jindřichův Hradec. Dobrovolník dochází 1-
2x týdně na 1-2 hodiny se svým psem, který vlastní certifikát o 
způsobilosti k výkonu canisterapie do výše uvedených zařízení za účelem 
zlepšení psychosociálního stavu klientů (zlepšování přirozené 
komunikace, pohyblivosti, motivace, odbourávání stresu, uzavřenosti, 
nečinnosti apod. ). Hlavním cílem je obecná aktivizace klienta. 
V současné době se projektu účastní 20 dobrovolníků, kterými jsou 
převážně studenti, ženy na mateřské dovolené a pracující osoby.  
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Název 
organizace:  

Občanské sdružení ADRA 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  61388122 

Adresa 
organizace: 

Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Telefon: 257090641 

Fax: 257090642 

E-mail: adra@adra.cz 

Webová adresa: http://www.adra.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám zdravotně postiženým, sociálně slabým a seniorům  

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Zlínský kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

10.března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-11521-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Historie pracoviště ADRA ve Zlíně sahá do roku 1995. Dobrovolnické 
centrum ale funguje až od roku 2008. Cílem je nabídnout seniorům, 
osobám se zdravotním postižením a sociálně znevýhodněným občanům 
pomoc dobrovolníků.Posláním akreditovaného projektu “Dobrovolníci 
v Dobrovolnickém centru ADRA Zlín” je vytváření podmínek pro 
dobrovolnictví a realizace dobrovolnictví v rámci Zlínského regionu. 
Dobrovolníci pomáhají v přijímajících organizacích, kterými jsou: 1) 
nemocnice, 2) léčebny dlouhodobě nemocných, 3) zařízení sociální péče 
pro mentálně postižené, 4) v rámci osobní asistenční služby, kdy 
navštěvují klienty přímo v jejich domácnosti, 5) domovy důchodců a 
penziony pro důchodce, 6) pečovatelská služba. Náplní dobrovolnické 
služby ve všech výše zmíněných přijímajících organizacích je vzájemné 
vyprávění si, čtení tisku, hraní různých společenských her, doprovázení 
na vycházkách, podílení se na sportovních a kulturních akcích 
pořádaných pro klienty apod. Projektu by se mělo účastnit 50 
dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

CENTROM 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  69610371 

Adresa 
organizace: 

A. Pavlase 262/5, 700 30 Ostrava – Dubina, kontaktní adresa: Sirotčí 45, 
703 00 Ostrava - Vítkovice 

Telefon: 599 526 051 

Fax:  

E-mail: centrom@centrom.cz  

Webová adresa: http://www.centrom.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin a 
pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika, převážně Ostrava 

Datum udělení 
akreditace: 

10.března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-1026-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Občanské sdružení CENTROM o.s, se zaměřuje na sociální péči o 
společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména (ne však 
výlučně) z romských komunit. Pomáhá jednotlivcům i rodinám s dětmi, 
které jsou v ohrožení sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeny 
jsou. Nabízí odborné poradenství, ambulantní i terénní aktivizační služby 
a provozuje nízkoprahové zařízení. Sdružení spolupracuje s romským 
poradcem MMO, sociálními odbory městských obvodů, základními 
školami, knihovnami a dalšími subjekty neziskové sféry s obdobným 
zaměřením - JEKHETANE, S.T.O.P., BÍLÝ NOSOROŽEC. Mezi hlavní 
činnosti dobrovolníka je možno zařadit doprovody na nejrůznější akce, 
kterých se klienti účastí (návštěva ZOO, muzeum, divadlo, plavání, 
výlety…), doprovázení na lékařské prohlídky a očkování (psychická opora 
a zároveň dohled), doprovázení dětí do škol, na kroužky, dohled při 
aktivitách ve sdružení, aktivní tvorba a realizace her s klienty. 
Dobrovolníky jsou zejména studenti vysokých, středních a vyšších 
odborných škol a zájemci, kteří se dozvědí o možnosti vykonávat 
dobrovolnickou službu z webových stránek o.s. Centrom a jiných, které 
jsou zaměřeny na dobrovolnickou službu (www.dobrovolnik.cz). Projektu 
by se mělo účastnit cca 10 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Dobrovolnické centrum, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  70225842 

Adresa 
organizace: 

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem  

Telefon: 475 216 684 

Fax: 475 216 684 

E-mail: dcul@seznam.cz 

Webová adresa: http://www.dcul.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc 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, ale také pomoc při přírodních, ekologických nebo 
humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, 
pří péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo 
sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a) 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-12472-3/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu “MANAŽERSKÁ AKREDITACE 
DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY V REGIONU SOUDRUZNOSTI 
SEVEROZÁPAD” se Dobrovolnické centrum o.s. zaměřuje na vyškolení 
dobrovolníků, celkovou přípravu a vyslání dobrovolníků do přijímajících 
organizací, ve kterých dobrovolníci pomáhají při různých činnostech, dle 
potřeb přijímajících organizací. Dobrovolnické centrum o.s. v současné 
době spolupracuje se čtyřmi přijímajícími organizacemi. Cílem je dosažní 
profesionální spolupráce v oblasti přijímajících a vysílajících organizací – 
zprofesionalizování systému nabídky a poptávky po dobrovolnické 
službě. Jedná se o pomoc organizacím, které nemají vlastní kapacity na 
formální zajištění dobrovolnické služby : systematickou kampaň a nábor, 
vyškolení dobrovolníka, psychotesty dobrovolníka, supervize, přípravu 
výcviku, školení dobrovolníků apod. Spektrum organizací, které se 
mohou hlásit je velmi široké, např. : azylové domy pro ženy a matky 
s dětmi, azylové domy pro bezdomovce, mateřská centra, stacionáře, 
dětské domovy, kojenecká centra, nízkoprahová zařízení, domy pro 
osoby se zdravotním postižením atd.  
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Název 
organizace:  

HESTIA, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  67779751 

Adresa 
organizace: 

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

Telefon: 224 872 077 

Fax: 224 870 076 

E-mail: hestia@hest.cz 

Webová adresa: http://www.hest.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám zdravotně postiženým 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika, zejména hl.m. Praha 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-1014-5/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Motol byl odstartoval 
v roce 1999 jako národní projekt nazvaný ”Dobrovolníci v nemocnicích”. 
Posláním projektu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, 
posilovat duševní pohodu pacienta, a jeho postoj k aktivní spolupráci na 
uzdravení. Tak může dobrovolník, člověk přicházející ”ze zdravého 
světa” pomoci překlenout náročné chvíle v nemoci a přispět k lepšímu 
průběhu a efektu léčby. Hlavní zásadou je vytvoření fungujícího systému 
dobrovolnické pomoci tak, aby nenarušoval léčebný režim a provoz 
v nemocnici a vhodně doplňoval práci odborného personálu tam, kde je 
to možné. Ve Fakultní nemocnici Motol jsou zajišťovány tyto typy 
dobrovolnické činnosti: jednorázové aktivity, pravidelné činnosti a 
motivační projekty. U jednorázových akcí jde o pomoc při zajišťování 
organizace a průběhu akcí v rámci větších projektů psychosociálního 
charakteru pro děti a rodiče (především motivační projekt Indiánské 
prázdniny, kulturní akce v prostorách nemocnice atd.). U pravidelných 
činností se jedná především o ”zájmové” činnosti (výtvarné práce, hudbu 
a zpěv, práce na počítači, doučování jazyků, fotokroužek, Indiánský rok, 
skupinové čtení aj.), pomoc při zajišťování a organizaci pravidelných 
zábavných programů, individuální práce s jedním klientem v roli 
společníka. 
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Název 
organizace:  

HESTIA, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  67779751 

Adresa 
organizace: 

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

Telefon: 224 872 077 

Fax: 224 870 076 

E-mail: hestia@hest.cz 

Webová adresa: http://www.hest.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika, zejména hl.m. Praha 

Datum udělení 
akreditace: 

10. března 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: MV-1014-4/OP-2008 

Popis projektu 
nebo programu: 

Program ”Pět P” je tuzemskou verzí mezinárodního programu Big 
Brothers, Big Sisters. Je realizován již ve 33 zemích světa a v USA běží 
již 100 let. V České republice funguje od roku 1996. Program ”Pět P” 
Praha je členem mezinárodní organizace Big Brothers Big Sisters 
International a českého zastřešujícího subjektu Asociace Pět P v ČR. 
Program ”Pět P” nabízí péči, přátelství, pomoc, podporu a prevenci. 
Jedná se o preventivní program pro děti ve věku 6 - 15 let, kterým by 
jakýmkoliv způsobem mohl prospět hodnotný vztah s další dospělou 
osobou - dobrovolníkem. Program nabízí pomoc neorganizovaným 
dětem a mládeži, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, často se 
sociálně patologickými problémy. Jde většinou o děti z rozpadlých rodin, 
o děti, které nemají kamarády, nejsou schopny běžným způsobem 
navazovat přátelské vztahy, o děti, které neumí komunikovat, mají 
problémy s chováním ve skupině, jsou hyperaktivní, obtížně zvladatelné 
apod. Program ”Pět P” funguje na principu vytvoření blízkého a 
přátelského vztahu mezi jedním dítětem a jedním dobrovolníkem. Dvojice 
v průběhu roku spolu tráví 2 - 3 hodiny volného času týdně rozmanitými 
aktivitami, které si společně domlouvají a které jsou pro oba kamarády 
přínosné.  
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Název 
organizace:  

Občanské sdružení Ester 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  70 59 99 63 

Adresa 
organizace: 

Zálesí 111, 790 70 Javorník 

Telefon: 584 440 141 

Fax: 584 440 211 

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz 

Webová adresa: http://www.esterzalesi.eu 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, příslušníkům 
národnostních menšin a pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich 
volném čase. 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá , dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Olomoucký kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

23. ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.:OP-194-6/DS – 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Akreditovaný projekt “Dobrovolnictví” navazuje na několik samostatných 
projektů, jako je např. projekt “ Hledám práci, moc toho neumím”, 
“Javornicko společně 2006-2008”, “Kaj džas , Romale?”. Cílem projektu 
je integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením na 
území okresu Jeseník.Cílovou skupinou jsou proto lidé dlouhodobě 
nezaměstnaní, lidé se zdravotním postižením, lidé s duševním 
onemocněním, příslušníci národnostních menšin – romské komunity a 
riziková mládež. Dobrovolníkem v tomto projektu může být každý, kdo 
dosáhl věku 15 let, má dobrý vztah k lidem, je obětavý a 
trpělivý.Dobrovolníci pomáhají zejména při volnočasových aktivitách, 
zájmové a kulturní činnosti.  
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Název 
organizace:  

Vlastní cestou, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26 59 95 71 

Adresa 
organizace: 

Na Poříčí 12, Praha 1, 115 31 

Telefon: 777818351 

Fax:  

E-mail: vlastnicestou@vlastnicestou.cz 

Webová adresa: http://www.vlastnicestou.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám zdravotně postiženým 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá, dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Praha 

Datum udělení 
akreditace: 

16.ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: OP-212-4/DS – 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Občanské sdružení “Vlastní cestou” funguje již pět let. Jeho základním 
cílem je podpořit lidi se zdravotním postižením v aktivním přístupu 
k životu. Umožnit jim prostřednictvím dobrovolníků - pomocných osobních 
asistentů, účast na jejich volnočasových aktivitách. Jedná se zejména o 
pomoc při doprovodu na nákupy, za sportem, za kulturou, při vaření, 
úklidu apod. Další činností občanského sdružení je pořádání víkendových 
školení nových dobrovolníků, benefičních akcí a jednorázových akcí 
“Pojďme spolu překonávat bariéry”, které mají veřejnosti bez postižení 
ukázat problematiku lidí se zdravotním postižením a umožnit jim přirozeně 
se seznámit a poznat navzájem. Nové dobrovolníky sdružení získává 
prostřednictvím internetu, letáků a skrze osobní doporučení stávajících 
dobrovolníků. Dobrovolníkem může být kdokoliv, kdo by rád pomáhal 
lidem se zdravotním postižením.  
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Název 
organizace:  

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  45 24 88 42 

Adresa 
organizace: 

Belgická 22, 120 00 Praha 2 

Telefon: 222 520 589 

Fax: 222 520 588 

E-mail: skp@diakoniecce.cz 

Webová adresa: http://www.skp.diakoniecce.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Praha a Středočeský kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

7.ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.:OP – 203-4/DS – 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Prvním z akreditovaných projektů je projekt “DobroDuš”, který je zaměřen 
na pomoc jedincům s duševním onemocněním.Cílovou skupinou jsou lidé 
s duševním onemocnění starší 18 let, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením z důvodu omezené schopnosti znovu se zapojit do sociálních 
kontaktů v okolním světě a jsou v kontaktu se svým lékařem – 
psychiatrem, který doporučí jejich účast v projektu. Účelem projektu je 
minimalizovat sociální vyloučenost těchto lidí, pomoci jim smysluplně 
vyplnit volný čas, sekundárním cílem je i předcházení relapsům duševní 
nemoci, zhoršování symptomů, hospitalizacím a sebevraždám jedinců 
s duševním onemocněním. Dobrovolníky jsou osoby starší 18 let, 
především studenti, nezaměstnaní, kteří jsou psychicky zdraví a 
bezproblémově fungují ve společnosti.Dobrovolníci v rámci tohoto 
projektu věnují každý týden 1-3-hodiny svého času přidělenému klientovi 
a to nejméně pod dobu 6 měsíců tak, aby byla zajištěna kontinuita práce 
s klientem. Přičemž se může jednat o pomoc při vyřizování nejrůznější 
agendy - doprovázení na úřady, o doprovod pří volnočasových aktivitách ( 
sport, kultura, procházky, četba apod.), pomoc při překonávání překážek 
při úkonech běžného života (např. cestování MHD, nakupování atd.) 
V současné době je zapojeno do projektu “Dobroduš” 30 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  45 24 88 42 

Adresa 
organizace: 

Belgická 22, 120 00 Praha 2 

Telefon: 222 520 589 

Fax: 222 520 588 

E-mail: skp@diakoniecce.cz 

Webová adresa: http://www.skp.diakoniecce.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Praha a Středočeský kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

7.ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: OP-203-5/DS-2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Druhý akreditovaný projekt občanského sdružení “Dobrovolníci v SOS 
centru Diakonie” je zaměřen na pomoc osobám, které prožívají osobní 
krizi, nebo se ocitli v situaci, kterou subjektivně vnímají jako 
bezvýchodnou.Dobrovolníci zde pomáhají s knihovnou, administrativními 
pracemi apod.Dobrovolníky jsou osoby starší 21 let, studenti, matky na 
mateřské dovolené, nezaměstnaní, kteří docházejí do prostor krizového 
centra jednou týdně na 2 hodiny. Specifickou skupinu tvoří dobrovolníci, 
kteří si dopisují s vězni. V tomto projektu je nyní 20 dobrovolníků. 
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Název 
organizace:  

SKP - CENTRUM 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  42938864 

Adresa 
organizace: 

Bělehradská 513, 530 09 Pardubice 

Telefon: 466 611 766 

Fax: 464 629 601 

E-mail: tomas.retka@skp-centrum.cz 

Webová adresa: http://www.skp-centrum.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, osobám trpícím 
domácím násilím a pomoc při péči o děti a mládež v jejich volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá , dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Celé území ČR, převážně Pardubický kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

7.ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.:OP – 201-3/DS – 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Dobrovolnické centrum, které je organizační jednotkou občanského 
sdružení SKP-CENTRUM, zahájilo svoji činnost v roce 2003 a v roce 
2008 získalo akreditaci na projekt “ Dobrovolnická činnost u ohrožených 
dětí a mládeže”. Jedná se o vysílající organizaci dobrovolníků, která 
zajišťuje výkon dobrovolnické činnosti vysíláním a následným vedením 
dobrovolníků v přijímajících organizacích. Posláním Dobrovolnického 
centra je doplnit profesionální péči jednotlivých organizačních jednotek 
o.s. SKP-CENTRUM i dalších sociálně zaměřených organizací 
v pardubickém regionu o činnost dobrovolníků a prostřednictvím 
dobrovolnické činnosti podporovat a vytvářet co nejširší nabídku 
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Přijímajícími organizacemi a 
realizovanými programy jsou : Dobrovolníci na Oddělení sociální prvence 
při Magistrátu města Pardubic, Dobrovolníci v Městském azylovém domě 
pro ženy a matky s dětmi, Dobrovolníci v Nizkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež, Dobrovolníci v Domu na půli cesty, Dobrovolníci 
v Přechodném zaměstnání. Dobrovolníky jsou především studenti 
středních škol, vyšších odborných škol, studenti Univerzity Pardubice a 
nezaměstnaní. V dobrovolnických programech u dětí a mládeže se 
předpokládá s pomocí asi 50 dobrovolníků.     
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Název 
organizace:  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  70856478 

Adresa 
organizace: 

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

Telefon: 266 753 421 

Fax: 266 753 420 

E-mail: nrzp@nrzp.cz 

Webová adresa: www.nrzp.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

pomoc osobám zdravotně postiženým a seniorům 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Česká republika 

Datum udělení 
akreditace: 

7.ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: OP - 204-3 /DS - 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

V rámci akreditovaného projektu “Dobrovolnictví mezi osobami se 
zdravotním postižením” je základním cílem rozvoj práce s dobrovolníky, 
jejich nábor příprava, proškolení a jejich následné vysílání do jednotlivých 
přijímajících organizací. V současnosti se jedná o občanské sdružení 
PROSAZ, Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje a 
s Pražskou organizací vozíčkářů. Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR, o.s. je ale zároveň také přijímající organizací a do své 
činnosti zapojuje zhruba 20 dobrovolníků.Dobrovolníky, kteří jsou 
získáváni prostřednictvím náborů na školách, krajských médií a pomocí 
inzerátů ve specializovaných tiskovinách pro zdravotně postižené, jsou 
především studenti vysokých škol a vyšších odborných škol v Praze a 
Hradci Králové. Činnost dobrovolníků v projektu je dvojího druhu. Jde 
jednak o pomoc jednotlivcům – dospělým osobám i dětem se zdravotní 
postižením, především se jedná o dobrovolnou osobní asistenci ( 
doprovod na úřad, k lékaři, do vzdělávacích institucí, na kulturní akce), 
zácvik v používání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při 
různých rehabilitačních a rekondičních činnostech a akcích ( tábory pro 
děti se zdravotním postižením, cvičení, plavání apod.), pomoc při 
předčítání atd. Druhou z činností v rámci tohoto projektu je pomoc 
organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením nebo 
poskytujícím služby osobám se zdravotním postižením - zde se jedná 
především o výpomoc s administrativní činností, sběrem dat a informací o 
problémech osob se zdravotním postižením, se zpracováním statistických 
údajů, s přípravou společenských akcí. V současné době se projektu 
účastní 52 dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Diecézní charita Plzeň  

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

IČ:  49774034 

Adresa 
organizace: 

Sady 5.května 8, 301 14 Plzeň 

Telefon: 354 422 458, 608 656 557 

Fax:  

E-mail: dobrovolnici@farnostcheb.cz 

Webová adresa: http://www.dobrovolnici.farnostcheb.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům a 
pomoc při péči o zachování kulturního dědictví a při pořádání kulturních 
nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v § 2odst. 1 
písmenu a) zákona o dobrovolnické službě 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

krátkodobá i dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Cheb 

Datum udělení 
akreditace: 

3.ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: OP-213-3/DS-2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb, které je organizační 
jednotkou Farní charity Cheb, která je organizační složkou DCHP má 
akreditován projekt “Rozvoj dobrovolnictví na Chebsku”, jehož cílem je 
rozvoj dobrovolnictví jako cesty k osobnostnímu rozvoji člověka, 
především jeho tvůrčích schopností a potřeby sdílet je s druhými, jakož i 
posilování mezilidských a komunitních vztahů a schopnosti spolupracovat 
na osobní i organizační rovině. Program “Dědictví otců” je zaměřen na 
podporu dobrovolnické služby orientované na záchranu, údržbu a 
zpřístupnění různých historických či kulturních objektů na Chebsku. 
Program “Bolest a moudrost” je zaměřen na podporu dobrovolnické služby 
orientované na osobní doprovázení a podporu seniorů a vážně 
nemocných osob v jejich momentálním životním prostředí, tj. např. 
v domovech pro seniory, v léčebnách dlouhodobě nemocných, 
v nemocnicích, v penzionech i v domácnostech. Program “Sasanka” je 
zaměřen na pomoc rodinám pečujícím o děti s psychickým, fyzickým či 
kombinovaným postižením. Cílem programu je ulehčit rodičům těchto dětí 
jejich péči, nabídnout jim výpomoc při hlídání, nebo jim pomoci při 
manipulaci s dětmi. Program “Martinův plášť”) je zaměřen na zajištění 
služeb v Centru sv. Alžběty v Chebu, především takových, které jsou 
potřebné k zajištění provozu charitního šatníku a dalších podporujících 
poslání Noclehárny Betlém. Dobrovolníci zapojení v tomto programu 
vypomáhají především při třídění šatstva v charitním šatníku, při 
poskytování služeb hygienické očisty klientům denního centra, při 
organizaci pravidelné benefiční burzy nadbytečného šatstva, případně při 
zajištění dalších jednorázových akcí spojených se službou lidem bez 
domova. 
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Název 
organizace:  

Světlo  

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  26669731 

Adresa 
organizace: 

Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí 

Telefon: 602 150 304 

Fax: 465 710 165 

E-mail: jana.svojanovska@uo.hospital.cz 

Webová adresa: http://www.svetlo.euweb.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc nezaměstnaným, osobám zdravotně postiženým a seniorům, 
příslušníkům národnostních menšin, pomoc při péči o děti, mládež a 
rodiny v jejich volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá 

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Ceská republika, především Pardubický kraj 

Datum udělení 
akreditace: 

2. ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: OP - 205-3 /DS - 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

Občanskému sdružení byl akreditován projekt “Dobrovolníci v domovech 
důchodců a v zařízeních sociální péče v regionu Ústí nad Orlicí 
v Pardubickém kraji.” V domově důchodců dobrovolníci většinou vystupují 
v roli společníků u lůžka seniorů.Čtou jim knihy, časopisy, povídají si se 
seniory.Také jsou v domově důchodců dobrovolníky pořádány jednou 
v měsíci akce se zaměřením na sportovní činnosti, kulturní vystoupení, 
společenské hry.Klientky domova důchodců šijí s pomocí dobrovolníků 
modelové panenky pro děti z dětského oddělení nemocnice.V rámci 
tohoto projektu dobrovolníci dochází za seniory jedenkrát v týdnu na 60-90 
minut. V Domově pro děti se speciální péčí pracují dobrovolníci s mládeží 
vyžadující speciální péči. Dobrovolníci zde pracují dle ročního plánu ve 
stejném složení s ohledem na zvykání si a budování vzájemné důvěry.Ke 
klientovi dochází vždy jeden dobrovolník, který s ním pracuje celý rok. 
Dalším působištěm dobrovolníků v rámci tohoto projektu je Ústav sociální 
péče Domov pod hradem Žampach, kde dobrovolníci pomáhají 
s kulturními akcemi a jako společníci u lůžek. Zde se projektu účastní po 
dobu 60-120 minut týdně. Dobrovolníky, kteří jsou získáváni 
prostřednictvím náboru na školách, úřadu práce, regionálního tisku a 
televize, internetu, jsou převážně studenti středních škol, pracující lidé, 
nezaměstnaní, důchodci. V současné době se projektu účastní 86 
dobrovolníků.  
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Název 
organizace:  

Společně k bezpečí o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

IČ:  270 54 705 

Adresa 
organizace: 

Holandská 2437, 272 01 Kladno - Kročehlavy 

Telefon: 723 216 414 

Fax:  

E-mail: info@spolecnekbezpeci.cz 

Webová adresa: http://www.spolecnekbezpeci.cz 

Oblast 
dobrovolnické 
služby:  

Pomoc při péči o děti a mládež v jejich volném čase 

Povaha 
dobrovolnické 
služby: 

dlouhodobá  

Místo výkonu 
dobrovolnické 
služby: 

Sokolov 

Datum udělení 
akreditace: 

2. ledna 2008 

Číslo rozhodnutí 
o udělení 
akreditace: 

Č.j.: OP - 206-3 /DS - 2007 

Popis projektu 
nebo programu: 

V akreditovaném projektu “Dopravní asistent” jde o pomoc dobrovolníků - 
dopravních asistentů v zajištění bezpečnosti dětí cestou do školy a ze 
školy, především při přecházení silnic, tj. v oblasti bezpečnosti 
dopravní.Dopravní asistent v určenou dobu před zahájení výuky po dobu 
cca 1 hodiny a po jejím skončení po dobu cca 2 hodin stojí na přechodech 
u škol a dalších rizikových přechodech a pomáhá dětem bezpečně přejít 
na druhou stranu, zastavuje auta a upozorňuje děti na možná nebezpečí. 
Za tím účelem je vybaven reflexní vestou a stavěcím terčem, proškolen 
v oblasti dopravní bezpečnosti, v oblasti práce s dětmi a mládeží. Díky 
projektu se posiluje partnerství mezi občany a institucemi na místní úrovni 
a aktivní zapojování občanů do řešení problematiky bezpečnosti. Projekt 
přispívá k efektivnímu zajištění bezpečí dětí a mládeže. Dobrovolníky 
mohou být osoby starší 18 let, které jsou trestně bezúhonné. Jejich velkou 
část tvoří rodiče, prarodiče a sourozenci dětí, ale může jím být kdokoliv, 
kdo splňuje podmínky uvedené výše a má o výkon této služby zájem. 
Projekt bude zahájen v roce 2008 s předpokladem účasti 10 dobrovolníků. 
  

 
 
 
 
 
 
 


