
Koordinace Evropského roku dobrovolnictví 2011 Koordinace Evropského roku dobrovolnictví 2011 

Michal Urban
Michal.urban@msmt.cz

16. května 2011



1) usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a 
tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící

dobrovolným činnostem;

2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili 

kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických; 

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců
politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a 
odvětví formálního a neformálního vzdělávání
i zaměstnavatelů; 

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

Cíle Evropského roku dobrovolnictvíCíle Evropského roku dobrovolnictví



Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve 

prospěch druhých bez nároku na odměnu

Definice dobrovolnictvíDefinice dobrovolnictví



Koordinace ERD ze strany MŠMTKoordinace ERD ze strany MŠMT

- Národní koordinátor 
– Jan Kocourek

- Mezirezortní koordinační
výbor

- zastoupeny další rezorty 
(MV, MZ, MŽP, MK, MPSV, 
MZV, RV NNO), neziskové
organizace a média

- Rozhodovací orgán



Oblasti dobrovolnictvíOblasti dobrovolnictví

Dobrovolnictví ve 
sportu

Dobrovolnictví ve 
zdravotnictví

Dobrovolnictví v 
práci s dětmi a 

mládeží

Dobrovolnictví v 
kultuře

Dobrovolnictví při 
mimořádných 
událostech a 

krizových stavech

Firemní
dobrovolnictví

Dobrovolnictví v 
církevních 

organizacích

Dobrovolnictví v 
ochraně životního 

prostředí

Mezinárodní a 
rozvojové

dobrovolnictví

Dobrovolnictví v 
sociálních 
službách

Komunitní
dobrovolnictví



Průřezové pracovní skupinyPrůřezové pracovní skupiny
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Pracovní skupinyPracovní skupiny

• Síťovací setkání v Berouně – Listopad 2010

• Zahájení činnosti – Leden 2011

• Sborník dobré praxe

• Tematické měsíce



www.dobrovolnik.czwww.dobrovolnik.cz



Mediální kampaňMediální kampaň

• Tisková konference

• Film

• Tisk

• Vrchol kampaně - listopad



• Termín – 2. - 8. 11. 2011 

• Stan/interiér (450 m2)

• Části prostoru: veletrh NNO, dětský koutek, počítače, 
dokumentační (databáze „Tváří dobrovolnictví“, tvořená na 
místě)

• 31. 10. – Koncert ve spolupráci s Arcidiecézní Charitou Praha

• Prostor v centru Prahy

Týden dobrovolnictvíTýden dobrovolnictví



• Dobrovolnictví - Priorita Předsednictví ČR v Radě EU

• 22. – 23. 6. – Konference „Dobrovolně přes hranice“
– Téma: Dobrovolnictví jako nástroj propojování příhraničních komunit

– Registrace: do 23. 5. na conferenceEYV2011.nidm.cz

– Pracovní jazyk Aj

• 8. – 9. 12. – Závěrečná konference
– Pravděpodobné místo konání - Plzeň

Zahraniční spolupráceZahraniční spolupráce



• Novelizace zákona o dobrovolnické službě (198/2002)
– Předkladatel MŠMT, MV a RVNNO spolupředkladatelé

• Vízová problematika u zahraničních dobrovolníků

• Metodika ohodnocení dobrovolné práce
– Spolupráce s ČSÚ

Legislativní oblastLegislativní oblast



• Oficiální web ERD
• www.dobrovolnik.cz

• www.volunteer.cz

• ERD Weby
• http://www.eyv2011.eu

• http://www.eyvolunteering.eu/

• http://europa.eu/volunteering/

Kontaktní osoba: Lucie Solfronková

Více informacíVíce informací



Děkuji za pozornost

Michal Urban

Michal.urban@msmt.cz


