ÚVODNÍ SLOVO
S koordinací dobrovolnictví má ADRA mnohaleté zkušenosti. I proto se dobrovolnické
centrum ADRA Liberec ve spolupráci s organizací HESTIA – Centrem pro dobrovolnictví
a městem Turnov rozhodlo uspořádat konferenci Dobrovolnictví na hraně.
Jak si tu „hranu“ představujeme? Tento rok jsme se rozhodli odhlédnout od mainstreamu
a zaměřit svou pozornost na okrajové systémy. Na témata, která považujeme za méně
obvyklá nebo ta, která podle nás vyžadují širší diskusi. Konference bude také neformálním
prostorem pro navázání kontaktů, sdílení zkušeností a diskuzi o aktuálních problémech
a trendech v dobrovolnictví. Turnovská konference navazuje na předchozích osmnáct
konferencí věnovaných dobrovolnictví, které HESTIA ve spolupráci s partnerskými
organizacemi v letech 2001–2018 spolupořádala.
Doufáme, že pohled na "hranu" ve vás vzbudí stejnou zvědavost, kterou jsme cítili my při
přípravě konference.
Michal Čančík a Hana Vosmíková
ADRA, o.p.s.

HESTIA, z.ú.

Záštitu nad konferencí převzali:
➢ Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
➢ Tomáš Hocke, starosta Města Turnova
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PROGRAM
8:45

9:40

Registrace účastníků

9:45

10:15

Úvodní slovo

10:15

11:00

Dobrovolnictví ve věznicích
Pavel Zvolánek

11:00

11:15

Přestávka

11:15

11:25

Zadání pro World Café a přesun do skupin

11:25

12:15

Workshop 1: Neviditelní
dobrovolníci v komunitách
Hana Vosmíková

12:15

12:20

Přesun zpět do sálu

12:20

13:15

Prezentace výstupů z pracovních skupin

13:15

14:15

Oběd

14:15

14:45

Dobrovolnictví generující příjem
Michal Čančík a Milena Čančíková

14:45

15:15

Online dobrovolnictví
Hana Volná

15:15

15:45

Dobrovolnictví se počítá
Renata Steinbauerová

15:45

16:00

Závěr

Workshop 2: Firemní
dobrovolnictví
Monika Kissová

Programem konference provádí moderátorka Lucie Fürstová.
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Prezentující a anotace příspěvků
Dobrovolnictví ve věznicích
Pavel Zvolánek, B.Th.
V úvodu příspěvku Dobrovolnictví ve věznicích se
dozvíme, jak funguje dobrovolnictví ve spolku
Vězeňská duchovenská péče (kolik je dobrovolníků,
obsah jejich práce, jaké jsou nároky a požadavky
apod.). Prezentující Pavel Zvolánek, B.Th. přizval na
konferenci také čtyři zajímavé hosty, kterými jsou:
•

plk. Mgr. Jan Hladík, ředitel Vazební věznice
Liberec

•

Mgr. Bc. Hana Prokopová, vedoucí oddělení
výkonu trestu "Otevřené věznice" Jiřice

•

Mgr. Roman Farkaš, speciální pedagog

•

Jaroslav Hluchý, odsouzený ve výkonu trestu "Otevřené věznice" a štěňátko Shadow

Pavel Zvolánek, B. Th. vstoupil poprvé do „kriminálu“ na podzim roku 1990, protože se
seznámil s tehdejším ředitelem věznice, panem Baudyšem, který ho za „katr“ pustil. Jelikož
v té době působil jako farář v Církvi adventistů v Jablonci n. N., hned na Vánoce se skupinou
mladých křesťanů připravili pro odsouzené vánoční besídku. Tím započala dobrovolnická
služba v této věznici. Pavel Zvolánek se stal v roce 1998 jedním z prvních profesionálních
kaplanů ve Vězeňské službě. Tuto práci v roce 1999 přerušil, jelikož se věnoval
administrativní zodpovědnosti v církvi, ale před čtyřmi lety se do vězeňství vrátil a stal se
předsedou zapsaného spolku Vězeňská duchovenská péče, který sdružuje více jak
140 dobrovolníků v mnoha českých věznicích. Aby byl stále v reálném obraze, je na jeden
den v týdnu kaplanem v nejtěžší české věznici ve Valdicích, kde se věnuje doživotně
odsouzeným.
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Neviditelní dobrovolníci v komunitách
Hana Vosmíková
Je dobrovolnictví v komunitách něco jako „Akce Z“
z dob

minulého

režimu?

Když

řeknu,

že

jsem

dobrovolník, tak jsem sluníčkář? Je dobrovolník Franta,
když maluje lajny na fotbalovém hřišti? Je to Jana
odvedle, když vozí sousedku k doktorovi? Co to vlastně
je to komunitní dobrovolnictví? Kdy se z Franty stává
DobroFranta?
Metoda „World Café“ nám umožní sdílet zkušenosti
a názory a hledat odpovědi na otázky, které si účastníci
kladou. Koncept nabízí práci v malých skupinkách
a následné sdílení pohledů na různé, předem vybrané
otázky.
Hana Vosmíková je koučka, trenérka a facilitátorka. Svůj život spojila s neziskovým sektorem
již před více než dvaceti lety a měla příležitost do něj nahlížet z různých úhlů pohledu.
Nejprve jako dobrovolnice ekologických a lidskoprávních organizací, později jako ředitelka
fundraisingu v Greenpeace ČR nebo programová ředitelka v Nadaci VIA. Právě v nadaci
získala zkušenosti s rozvojem neziskových organizací, komunit a širším rámcem filantropie,
do kterého dobrovolnictví patří. V současné době pracuje jako ředitelka HESTIA – Centra pro
dobrovolnictví.
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Firemní dobrovolnictví
Monika Kissová
Firemní dobrovolnictví je stále pro řadu firem
i neziskových

organizací

neprobádané

téma.

Metoda „World Café“ nám umožní sdílet zkušenosti
a názory a hledat odpovědi na otázky, které si
účastníci

kladou.

Pracovní

facilitátorkou,

která

zkušenost

vedením

s

má

skupina,

sama

vedená

dlouhodobou

programů

firemního

dobrovolnictví, jistě přinese mnoho zajímavých
pohledů na téma.
Monika Kissová pracuje v organizaci HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví jak manažerka
programů firemního dobrovolnictví.
Ráda hledá smysluplná spojení komerčního a neziskového sektoru, která nejsou jen
o finanční podpoře, ale také o osobním zapojením zaměstnanců. Působí také v týmu lektorů
HESTIA v rámci vzdělávacích programů. V minulosti pracovala i na různých pozicích
v komerčních společnostech.

6

Dobrovolnictví generující příjem
Michal Čančík, B.Th. a Bc. Milena Čančíková, Dis.
Příspěvek

Dobrovolnictví

generující

příjem je zaměřen na téma Charitativních
obchodů, se kterým mají Milena i Michal
Čančíkovi dlouholeté zkušenosti. V roce
2011 Milena otevřela první Charitativní
obchod ADRA ve Frýdku-Místku; touto
myšlenkou se inspirovala při pobytu
v Anglii. Věřila, že se tento nový způsob
dárcovství ošacení a opětovného nakupování u nás ujme a stala se tak průkopnicí v získávání
nových zdrojů, které umožňují organizaci ADRA financovat řadu dobrovolnických programů.
Michal k tomu dodává: „Dobrovolnictví není zadarmo. Je zcela legitimní, aby se dobrovolníci
podíleli na získávání zdrojů na udržení a rozvoj dalších programů. Cílem našeho referátu je
nastínění možností, jak dobrovolnictví financovat nezávisle na dotačních titulech a představit
konkrétní zkušenost s prací dobrovolníků v charitativních obchodech.“
Michal Čančík, B.Th. je kazatelem, vězeňským kaplanem a vedoucím regionálního pracoviště
Dobrovolnického centra ADRA Liberec. Bc. Milena Čančíková, Dis. je vedoucí charitativních
obchodů a koordinátorkou dobrovolníků v Dobrovolnickém centru ADRA Liberec. Michal
a Milena Čančíkovi se více jak 15 let věnují tématu dobrovolnictví. Iniciovali vznik největší
sítě dobrovolnických center v ČR a mnoho let v různých rolích se podílejí na rozvoji této
myšlenky v organizaci ADRA. Oba rovněž rozvíjeli myšlenku dobrovolnictví v organizacích
HESTIA a SOS Dětské vesničky.
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Online dobrovolnictví
Hana Volná
MZV ČR aktivně podporuje dobrovolnictví na mezinárodní úrovni, zejména ve spolupráci
s Dobrovolníky OSN (UNV). Ne každý může vyjet jako dobrovolník do Afriky nebo Asie, někdo
chce pomáhat i z domova. Takovou příležitost dává online dobrovolnictví. Jde o novou
formu, kterou můžeme nejen vyzkoušet, ale i sami zlepšit a posunout dál.
Hana Volná, zástupkyně ředitele odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
MZV ČR. Zabývá se hlavně poskytováním humanitární pomoci do zahraničí. Zastupuje MZV
v akreditační i dotační komisi Ministerstva vnitra pro oblast dobrovolnictví i v pracovní
skupině pro přípravu Koncepce rozvoje dobrovolnictví.

Dobrovolnictví se počítá
Mgr. Renata Steinbauerová
Obsahem

příspěvku

je

představení

projektu

Česko

s dobrovolnictvím počítá a aplikace Dobrometr k vyčíslování
hodnoty dobrovolnictví a evidenci dobrovolnických hodin.
Česko

s dobrovolnictvím

počítá

je

název

projektu

experimentálního výzkumu a vývoje, který za podpory
Technologické agentury ČR řeší Vysoká škola polytechnická
Jihlava a HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. Cílem
projektu je vytvořit pro subjekty z praxe i dobrovolníky pro
české prostředí unikátní nástroj v podobě webové a mobilní
aplikace na výpočet a interpretaci hodnoty dobrovolnictví. V našem příspěvku na konferenci
se dozvíte podrobnější informace o aplikaci Dobrometr, včetně způsobů, jak se zapojit do
vývoje aplikace a jak může být aplikace prospěšná pro vaši organizaci.
Mgr. Renata Steinbauerová se na projektu Česko s dobrovolnictvím počítá podílí od samého
jeho začátku jako člen realizačního týmu. Pracuje jako ekonomka v HESTIA – Centrum pro
dobrovolnictví od roku 2003. S dobrovolnictvím má osobní zkušenost například při opravě
a údržbě nemovitých památek či při pořádání malých benefičních koncertů.
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Místo konání konference
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola (SUPŠ A VOŠ)
Skálova 373, 511 01 Turnov

Jak se autem dostanu ke škole?
Od Prahy přijíždíte po rychlostní komunikaci. Za mostem přes Jizeru odbočíte směr
CENTRUM (značeno) a cca 100 m za odbočkou projedete rovně přes kruhový objezd. Další
kruhový objezd projedete opět rovně. Poté stoupáte ulicí Hlubokou na náměstí Českého ráje
a v horní části náměstí odbočíte doleva (směr obchodní dům PRIOR) a projíždíte ulicí Skálova,
která se stáčí doprava. Opouštíte zástavbu, minete letní kino po pravé straně a cca za 200 m
za letním kinem, po pravé straně, vidíte budovu SUPŠ a VOŠ.
Budova školy:
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Kde mohu zaparkovat?
Využít můžete parkování zdarma v ulicích Komenského a Rokycanova. V případě, že chcete
zaparkovat pohodlněji, doporučujeme parkoviště nedaleko řeky Jizery u autobusového
nádraží. Parkování zde je také zdarma a cesta z nádraží k budově školy trvá cca 10 min.
Nejkratší cesta do ulice Skálova vede přes schody, jež jsou naznačeny v mapce.
Mapa možnosti parkování a schody:

Jak se dostanu na konferenci, když jedu vlakem/autobusem?
Z vlakového nádraží lze dojít na konferenci pěšky (cca 30 min), případně využít autobus
odjíždějící z autobusové stanice Terminál do zastávky Husova, jež se nachází v ulici vedle
ulice Skálova. Využít lze také autobus jedoucí od Terminálu na zastávku Autobusové nádraží.
Z Autobusového nádraží trvá cesta k budově školy cca 10 minut. Nejkratší cesta do ulice
Skálova vede přes schody, jež jsou naznačeny v mapce výše.
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Kde je vstup na konferenci?
Vstup na konferenci bude označen šipkami. Nevstupujte, prosím, do budovy školy hlavním
vstupem, konference se koná v sále školy, do kterého se vstupuje bočním vchodem (viz šipka
na mapě).
Vstup na konferenci:

Kontaktní osoba
V případě jakýchkoliv dotazů volejte koordinátorce konference:
Mgr. Dana Jirušková, dana.jiruskova@adra.cz , 777 317 479

Přihlášení na konferenci, účastnický poplatek
Přihlášení na konferenci je možné na odkazu níže. V průběhu vyplňování přihlášky je nutné
zvolit, který workshop chcete absolvovat. Vybrat si můžete téma Neviditelní dobrovolníci
v komunitách

(Workshop

1)

či

Firemní

dobrovolnictví

(Workshop

2).

Ostatní

přednášky/referáty jsou společné pro všechny účastníky konference a není nutné se na ně
hlásit jednotlivě. Po odeslání přihlášky obdržíte do 5 dnů potvrzující email o přihlášení
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s instrukcemi k platbě účastnického poplatku, který činí 200Kč (100Kč v případě, že jste
student/-ka). Poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu celého dne, oběd a materiály
z konference, a je hrazen bezhotovostně na účet: 33243324/0300. Potvrzení o uhrazení
poplatku je na vyžádání možné; kontaktujte, prosím, koordinátorku konference.
Odkaz na přihlášení na konferenci: https://forms.gle/3vodTe1gPXMZmuoH9

Prezentace vaší organizace
V případě, že jste se s koordinátorkou domluvili na vystavení rollup banneru či letáčků vaší
organizace, během registrace obdržíte bližší instrukce, kam vaše propagační materiály
konkrétně umístit.

Občerstvení a oběd
V průběhu celého dne pro vás budou k dispozici nápoje (voda, káva, čaj) a také malé
občerstvení (ovoce, sušenky).
Obědy jsou pro účastníky konference zajištěny v nedaleké jídelně ZŠ Skálova, která se
nachází cca 3 minuty od SUPŠ a VOŠ Turnov. Oběd je nutné si předem vybrat a nahlásit
koordinátorce konference nejdéle do pátku 6. 9. 2019.
Vybrat si můžete:
•

Menu 1: Pečené kuřecí stehno, brambor, zelný salát

•

Menu 2: Zeleninový bulgur

Pro obě menu je společná polévka – hovězí vývar, který si můžete či nemusíte při výdeji vzít,
a také nápoj.
Vzhledem k omezené kapacitě jídelny budou účastníci konference rozděleni do dvou skupin.
Výdej oběda pro první skupinu je ve 13:15, pro druhou skupinu pak ve 13:40. Rozdělení do
skupin se dozvíte ráno při registraci. Zároveň obdržíte stravenku do jídelny pro výdej vámi
vybraného jídla.
Prosíme účastníky o dodržení stanoveného času oběda a rozdělení do skupin.
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Výstava Propojení
V rámci konference máte jedinečnou možnost shlédnout putovní výstavu Propojení, která je
během srpna a září umístěna v Turnově a po dobu konání naší akce bude přesunuta do
předsálí SUPŠ A VOŠ Turnov.
Na výstavě bude k vidění několik velkoformátových černobílých fotografií, které zachycují
krásu dobrovolnictví. Autorem všech snímků je fotograf Daniel Kašpar. Fotografie vznikly loni
v létě při jeho pobytu v České republice.
Název výstavy symbolizuje propojení v mnoha rovinách. Například mezi klienty
a dobrovolníky, mezi těmi, kteří pomoc potřebují a těmi, kteří jsou ochotni pomoci.
Jednotlivé fotografie zobrazují dobrovolníky a to, co přinášejí světu: laskavost, zájem a také
lidskou blízkost.

Materiály z konference
Po konferenci vám zašleme email s odkazy na prezentace jednotlivých přednášejících
a fotogalerii. Požádáme vás také o vyplnění hodnotícího dotazníku, který nám bude sloužit
jako zpětná vazba pro přípravu dalšího ročníku konference.
Po skončení konference budou prezentace také umístěny volně ke stažení na webu
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/liberec/konference
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LOGA PARTNERŮ
Konferenci zaštiťují a zajišťují

Prostory pro konferenci poskytla

Občerstvení zajišťuje

Finančně nás podpořili

Nadace B. Jana Horáčka
Město Turnov
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