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Inspirace pro ČR

1.Jednotná evidence/registry (Itálie, Slovensko, Polsko)

2.Posílení spolupráce s regiony/kraji
– Rakouska (role zemí při zřizování regionálních dobrovolnických center nap. ULF)
– Itálie (Ministerstvo práce a sociální politiky výrazně uplatňuje princip subsidiarity 

a spolupráci národní úrovní s regionální).

3.Vytvoření národní platformy dobrovolnických center s vlastní právní subjektivitou –
profesní asociace (viz Rakousko Slovensko, Polsko)
– Přijímaní vlastních standardů (autoregulace)
– Akreditovaná školení (viz příklad Slovensko)
– Partner pro centrální orgány státu v rámci koncepční činnosti, nastavení dotačních titulů 

do potřebných oblastí
– Propagace dobrovolnictví
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4.Posílení spolupráce s municipalitami

– Německo, Nizozemí , Itálie -Podpora vzniku dobrovolnických center orientovaných na 
lokální problémy (a financovaných alespoň částečně prostřednictvím obecní samosprávy)

5.Speciální národní dobrovolnické programy pro seniory (např. Rakousko, Německo)
– Německo: Federální modelový program dobrovolnických center pro seniory, který proběhl 

v letech 1993-1997, zkoumal různé způsoby, jak lépe využívat zkušenosti a znalosti starších 
lidí ve prospěch širší společnosti ve světle demografických změn. Program vedl k vytvoření 
44 dobrovolnických center pro starší lidi po celém Německu.

6.Možnosti vzdělávání a odborné přípravy pro dobrovolníky
– „Akademie pro dobrovolnictví v Německu", která se specializuje na poskytování 

všeobecného vzdělání pro dobrovolnický sektor. 
– V Rakousku vzdělávání organizují regionální/zemská centra, např. ULF ve spolupráci s 

ostatním dobr. organizacemi vytváří společný kurz. 
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7.Regionální dobrovolnická centra 
– V jednotlivých zemích dobrovolnická centra poskytují různé služby, ale dá se zobecnit, 

že jejich vliv a potřebnost v základní dobrovolnické infrastruktuře je zásadní ve všech 
zemích.

– Jako jeden z důvodů je uváděn klesající vliv sociálního prostředí (např. rodiny, sousedství, 
církve a zaměstnavatelé) na individuální život, rozvolnila se vazba k sociálně-kulturnímu 
prostředí a tím se snížila motivace pro zapojení občanů do neformálního dobrovolnictví. 
Místo toho lidé začali hledat nová témata nebo projekty, které nabízejí možnosti pro 
zapojení a účast a které odpovídají jejich vlastní míře odhodlání. Kvůli tomuto vývoji 
organizace zabývající se dobrovolníky ztrácejí své tradiční kanály pro nábor, využívají 
dobrovolná centra jako alternativní způsob, jak uspokojit potřebu dobrovolníků. 

– Zprostředkovatelská role dobrovolnických center se projevuje v transformaci 
dobrovolnictví. Dobrovolnická centra povzbuzují organizace zapojené do dobrovolnictví, 
aby své příležitosti více přizpůsobovaly očekáváním současných potenciálních 
dobrovolníků. 



Doporučení pro národní koncepci 
1. Ocenění/Uznání na republikové úrovni, které má být zaměřeno na uznání ekonomické 
hodnoty dobrovolnictví ve společnosti a na uznání významu dobrovolnictví pro společnost 
obecně; 

2. Propagace, která dokáže prokázat význam dobrovolnictví. Další propagační aktivity by 
měly ukázat, že dobrovolná činnost není pouze morální povinností, ale je také zábavná, 
osobně odměňující a usnadňující nové sociální (a profesionální) kontakty; 

3. Podpora - rozvoj infrastruktury podpůrných orgánů (vnitrostátních zastřešujících 
organizací, regionálních středisek dobrovolníků). Vytvoření příznivého prostředí pro 
dobrovolnictví;

4. Sítě, které v podstatě spočívají ve vytváření spojení mezi dobrovolnickou komunitou a 
širší společností pro přilákání nových skupin. 



Politika dobrovolnictví 

- Tvorba příznivého klimatu k podpoře dobrovolnictví
- Regulace a ochrana dobrovolníků
- Rozvoj znalostí o dobrovolnictví

. 



Role regionální úrovně 

- Koordinace dobrovolnictví a strategického plánu 
dle potřeb regionu

- Spolufinancování regionálních dobrovolnických center
- Společná propagace dobrovolnictví v regionu

. 



Role municipalit 

- Dlouhodobá spolupráce v lokalitách
- Rozvoj znalosti o dobrovolnictví na ZŠ
- Spolufinancování dobrovolnických center
- Společná propagace dobrovolnictví

. 
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