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Podpora dobrovolnictví Krajem Vysočina

Ø Jedním z krajů ČR, který se podílí na  financování dobrovolnických programů neziskového sektoru
(dlouhodobé financování zajišťuje dostupnost dobrovolnictví a jeho stabilitu)

Ø Způsob financování - Fond Vysočina vyhlášeno 38 programů v objemu 369 146 410,- Kč
dotace realizátorům na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám 

závislým na pomoci jiné osoby, a to z důvodu zajištění fungování sítě DC
stanovena minimální výše dotace na 1 projekt –
10 000,- Kč, maximální výše dotace na projekt – součin předpokládaného počtu hodin a částky 70,- Kč/hod. (450 000,- Kč)

Ø Rok 2003 založení KOUS Vysočina, z.s. – členským organizacím poskytuje poradenství, vzdělávání a 
informační servis. Pracovní skupina Dobrovolnictví pro Vysočinu dobrovolníků – výměna zkušeností, vzájemná 
podpora, vzdělávání a sdílení dobré praxe

Ø Rok 2010 podepsána dohoda mezi KOUS a Krajem 
– vymezení vzájemné spolupráce, výsledky jsou vyhodnocovány v rámci Strategie rozvoje Kraje Vysočina, 
oblast: Rozvoj NNS

Ø Rok 2012 přistoupení Kraje jako strategického partnera k projektu Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – Jak 
na to? (realizátor: Národní síť Zdravých měst ČR), rozvoj obce, komunity i jednotlivce
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Ø Ocenění – každoročně Zastupitelstvo Kraje Vysočina Skutek roku – poděkování fyzickým a právnickým osobám 
při rozvoji svého území (od roku 2010, finanční dar a kovaný šnerk)

Ø V rámci krajského úřadu funguje pracovní skupina pro nestátní neziskové organizace

Projekt „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ 
Realizace v letech 2018 – 2020, intenzivnější spolupráce Kraje s organizacemi

Cílová skupina – neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Cíle aktivity – vznik pracovního místa koordinátora dobrovolnických aktivit, koordinace DC, vytvoření Analýzy 
činnosti DC - záměr rozvoje zapojení dobrovolníků do činnosti v sociální oblasti (dotazníkové šetření)

Mediální kampaň – konference, tištěná a elektronická média, tiskové zprávy, web a facebook kraje, Family Pointy, 
Senior Pointy, Rodinné pasy kraje Vysočina, letáky

Komunikace s partnery – DC, dobrovolníky, přijímajícími organizacemi, spolupráce s pracovní skupinou KOUS 
Vysočina, elektronické dotazníky

Další aktivity – úředníci se zapojili do dobrovolnických aktivit, setkání s bývalými zaměstnanci, články v časopise 
Razítkoviny, putovní výstava Příběhů dobrovolníků, elektronické dotazníky
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Projekt: Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
Zapojení leden 2021- prodloužení projektu říjen 2022 

Ø Cíle:
- rozvoj „firemního dobrovolnictví“
- propagace dobrovolnictví

Ø Zapojení 40 úředníků: návštěvy domovů pro seniory, nemocnice Jihlava, aktivity v době Covidu – informační linka 
Kraje Vysočina, aktivity na ochranu životního prostředí 

Ø Propagace – konference, trička, videomedailonek, realizace polepů a letáky v prostředcích MHD Jihlava, umístění 
novinové články, polepy k propagaci dobrovolnictví MHD, rozhlasové spoty, v rozhlase, podcasty Kraje Vysočina, 
putovní výstava Příběhy dobrovolníků

Ø https://www.youtube.com/watch?v=VhSiLO8KRsA

https://www.youtube.com/watch?v=VhSiLO8KRsA
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Spolupráce na Koncepci rozvoje dobrovolnictví 

Ø Kraj Vysočina byl členem pracovní skupiny při vytváření Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR 2019 – 2025,
připomínkování specifických cílů a opatření

Ø On-line setkání 26.1.2021 (dobrovolnictví v době pandemie, aktuální potřeby dobrovolnictví a podněty na budoucí 
legislativní změny, systémové projekty

Ø On-line kulatý stůl  9.3.2022 jako klíčový výstup projektu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR

Ø Zapojení koordinátorky do projektu ESF - profesním vzdělávání a školení koordinátorů a dobrovolníků

Ø RDC na Vysočině, regionální úroveň

§ Některé dobrovolnické činnosti se potkávaly – web, databáze LDC, organizací, propagace, poradenství, 
dotazníkové šetření, spolupráce s LDC

§ KOUS jako střešní organizace – silný management, dlouhodobá spolupráce v lokalitách, zkušenosti, historie, 
dlouhodobý partner pro Kraj

§ Vzájemná spolupráce, informovanost a sdílení, nastavení pravidel a podmínek finanční podpory dobrovolnictví s 
donátory
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Děkuji za pozornost

Mgr. Irena Hambálková, tel. 734 283 438

hambalkova.i@kr-vysocina.cz

Garant projektu a koordinátor dobrovolníků


