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Kdo jsme? 

Neformální síť 
dobrovolnických center a 
organizací v Karlovarském 
a Ústeckém kraji.



Who we are? 

Informal net of volunteer
centers and organisations
in the region of Karlovy 
Vary and Ústí nad Labem.



Naše poslání? 

•Rozvíjet dobrovolnictví v regionu,
•spravovat síť partnerských dobrovolnických 
center a organizací, které s dobrovolníky 
spolupracují,
• informovat a motivovat veřejnost k 
dobrovolnické činnosti,
•systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a 
dobrovolníků v regionu.



Our mission? 

•Develop volunteering in region,
•manage the net of associated volunteer centers
and organizations, that work with volunteers,
• inform and motivate public to volunteering,
•systematicaly build up thereputation of
volunteering and volunteers in region.



Jak to začalo? 

• V r. 2008 se setkalo 8 zakládajících 
organizací v čele s DC Ústí nad Labem. 

• V r. 2009 tři nové partnerské 
organizace. 

• R. 2011 = Evropský rok dobrovolnictví 
a tři nové organizace. 

• R. 2012 = Evropský rok aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity.

• R. 2013 a 2014 = Dobrovolnictví přes 
hranice (Německo) – vysílání a 
přijímání dobrovolníků.   



How dit it begin? 

• In 2008 there was the meeting of eight 
founding organizations with the DC Ústí
nad Labem as a leading organization.

• In 2009 three new partner 
organizations.

• 2011 = European Year of Volunteering 
and three new organizations.

• 2012 = European Year of Active Ageing 
and Solidarity between Generations.

• 2013 and 2014 = Volunteering across 
borders (Germany) - sending and 
receiving volunteers.



Jak to začalo? 

• R. 2015 = Analýza dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji. 

• R. 2016 = Předsednickou organizací 
RADKA z Kadaně; vznik loga a 
informačních materiálů; fcb
Dobrovolnictví pro všechny. 

• R. 2017 = Pokračování RADKA v 
předsednictví; účast na projektu 
People to people (neformální 
sdružení dobrovolnických 
organizací). 



How did it begin? 

• 2015 = Analysis of volunteering in 
the region of Ústí nad Labem.

• 2016 = Radka Kadaň is the 
presidency organization; creation 
of the logo and information 
materials; FCB Volunteering for all.

• 2017 = Radka Kadaň continues to 
be presidency organization; 
participation in the project People 
to people (an informal association 
of volunteer organizations).



Náš cíl? 

Vytvořit vzájemně 
prospěšně informační 
a vzdělávací prostředí 
v oblasti rozvoje 
metod práce v 
dobrovolnických 
programech a 
projektech.



Our aim? 

To create mutually 
beneficial information 
and educational 
environment for the 
development of 
methods of work in 
the volunteer 
programs and 
projects.



Naše činnost? 

• Předsednická organizace cca 4x ročně pořádá zasedání RADY. Účast 
členů na zasedání je dobrovolná, stejně jako jejich účast v RADĚ. 

• Zasedání se koná ve spolupracujících organizacích, na významných 
místech, sídlech veřejné správy (městské či krajské úřady), atd.

• Náklady spojené se zasedáním jsou hrazeny předsednickou 
organizací. 

• Setkání jsou tematická (např. prezentace projektů či aktivit 
některých členů), nebo slouží ke sdílení informací a zkušeností z 
regionů. 

• Další plánované setkání v březnu 2017 v Litoměřicích. 



Our activities? 

• The presiding organization holds a meeting of Council about 4 
times a year. Participation of members at meetings is voluntary, as 
well as their participation in the Council.

• Meetings are held in cooperating organizations, on strategic 
places, headquarters of the public administration (municipal or 
regional authorities), etc.

• Costs related to the meetings are paid by presidency organization.

• Meetings are thematic (eg. a presentation of projects or activities 
of some members), or for sharing information and experiences 
from the regions.

• Next scheduled meeting is in March 2017 in Litoměřice.



Naši členové… Karlovarský kraj

• Dobrovolnické centrum 
Vlaštovka, Karlovy Vary

• Dobrovolnické centrum při 
Farní charitě Cheb

• Občanské sdružení STŘÍPKY, 
Sokolov 

• INSTAND, Karlovy Vary 



Our members… the region of Karlovy Vary

• Volunteer center 
Vlaštovka (Swallow), 
Karlovy Vary

• Volunteer center at
Parish charity Cheb

• Association of Citizens
STŘÍPKY, Sokolov 

• INSTAND, Karlovy Vary 



Naši členové… Ústecký kraj

• Dobrovolnické centrum, 

Ústí n/Labem

• DC RADKA, Kadaň 

• DC ADRA, Chomutov

• Krajská zdravotní – Teplice 
Chomutov, Most

• Městská knihovna, Louny

• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

• Dobrovolnické centrum 
Strakapoud, Varnsdorf

• Diakonie ČCE – Středisko 
sociální pomoci v Mostě

• Spolek Prohandicap, Jirkov 

• Dobrovolnická služba 
Levandule, Žatec

• Sociální agentura, Ústí n/Labem



Our members … the region of Ústí nad Labem

• Volunteering Centre, 

Ústí n/Labem

• VC RADKA, Kadaň

• VC ADRA, Chomutov

• Regional Health, Inc.– Teplice 
Chomutov, Most

• City Library, Louny

• Hospice of St. Stephen, 
Litoměřice

• VC Strakapoud, Varnsdorf

• Diakonie CCE - Centre for
Social Assistance in Most

• Association Prohandicap, Jirkov 

• Volunteering Service Levandule, 
Žatec

• Social Agency, Ústí n/Labem



Mateřské centrum – DC Vlaštovka, K. Vary

• Působnost dobrovolníků od r. 2006. 

• Ročně cca 90 dobrovolníků. 

• Za r. 2015 odpracováno 3.415 
dobrovolnických hodin. 

• Dobrovolníci pomáhají v organizacích: 
Náhradním rodinám, Armáda spásy, 
S.O.S. dětská vesnička, Krajský dětský 
domov pro děti do 3 let, Židovská 
obec, Mateřské centrum Karlovy Vary.

• A všude tam, kde je potřeba 



Parent Center – VC Vlaštovka, K. Vary
• Volunteer activities from 2006. 

• About 90 volunteers every year. 

• 3.415 volunteer hours per the year
2015. 

• Volunteers help in organizations: 
Náhradním rodinám (Foster Families), 
Armáda spásy (Salvation Army), S.O.S. 
dětská vesnička (Children´s village), 
Krajský dětský domov pro děti do 3 let 
(Regional children´s home for children
up to 3 years), Jewish community, 
Parent Center Karlovy Vary.

• And everywhere, where they are 
needed



INSTAND, Karlovy Vary

• Působnost dobrovolníků od r. 2012. 

• Ročně evidováno cca 35 dobrovolníků. 

• Působnost dobrovolníků v rámci celého 
Karlovarského kraje. 

• Spolupráce se 7 přijímajícími 
organizacemi.

• Příjemci dobrovolnické činnosti jsou 
senioři a osoby se zdravotním postižením 
v zařízeních či domácím prostředí. 

• Zkušenost s příhraničním dobrovolnictvím. 



INSTAND, Karlovy Vary

• Volunteer activities from 2012. 

• About 35 volunteers per year.

• Volunteers operate in all region of Karlovy 
Vary. 

• Cooperation with 7 hosting organizations.

• Recipients of volunteering work are 
seniors and people with health disabilites
in facilities or at home.

• Experience with border volunteering. 



DC při Farní charitě Cheb

• Působnost dobrovolníků od r. 2007. 

• Program „Bolest a moudrost“ – pravidelné 
aktivity v LDN, v domovech pro seniory a v 
Hospici sv. Jiří. 

• Program „Dědictví otců“ – hlídání kostela sv. 
Mikuláše a Alžběty v Chebu a poutního místa 
Maria Loreto ve Starém Hroznatově. 

• Další aktivity – Tříkrálová sbírka; Benefiční 
Poutní maraton; Noc kostelů; Strom splněných 
přání, atd. 



VC at the Parish Charity Cheb
• Volunteer activities from 2007. 

• Program „Bolest a moudrost“ („Pain and
wisdom“ – regular activities in hospital for 
long term sickness , in homes for seniors and
in Hospice of St. Jiri. 

• Program „Dědictví otců“ („Fathers heritage“ –
watching of church of st. Mikuláš and Alžběta 
in Cheb and place of pilgrimage Maria Loreto 
at Starý Hroznatov. 

• More activities – Tříkrálová sbírka (Three
Kings´Collection); Benefiční Poutní maraton; 
Noc kostelů (Night of Churches); Strom 
splněných přání (Tree of Wishes), etc. 



Diakonie ČCE, Most 

• Působnost dobrovolníků od r. 2010. 

• Ročně cca 70 dobrovolníků. 

• Za r. 2015 odpracováno 3.450 
dobrovolnických hodin. 

• Spolupráce s 12 přijímajícími organizacemi. 

• Dobrovolníci působí v domovech pro 
seniory, v kojeneckém ústavu, v dětských 
kolektivech a organizacích pro osoby se 
zdravotním postižením. 



Diakonie ČCE, Most 

• Volunteer activities from 2010. 

• About 70 volunteers every year.

• 3.450 volunteer hours worked in 2015. 

• Cooperation with 12 hosting organizations. 

• Volunteers work in homes for the seniors, 
the infant home, in children's collectives 
and organizations for people with 
disabilities.



DS Levandule, Žatec 

• Působnost dobrovolníků od r. 2010. 

• Ročně cca 23 dobrovolníků. 

• Za r. 2015 odpracováno 800 dobrovolnických 
hodin. 

• Dobrovolníci působí v Nemocnici Žatec, v 
Domově pro seniory a v zařízení pro mentálně 
postižené Kamarád LORM. 



VS Levandule, Žatec 

• Volunteer activities from 2010. 

• Every year about 23 volunteers. 

• 800 volunteers hours in 2015. 

• Volunteers operate in Nemocnice Žatec 
(hospital Žatec), in Domov pro seniory 
(seniors´home) and in Kamarád LORM (for
mentally disabled people). 



Dobrovolnické centrum, Ústí n/L.

• Působnost dobrovolníků od r. 2000. 

• Ročně evidováno cca 80 - 100 nových 
dobrovolníků. 

• Od založení DC evidujeme 1.486 
registrovaných dobrovolníků.

• Dobrovolníci působí v nemocnicích na 
sportovních akcích Ústecka; v Muzeu a 
Severočeské vědecké knihovně; v organizacích 
pracujících se seniory a postiženými. 

• Zkušenosti s mezinárodním dobrovolnictvím. 



Volunteer Center, Ústí n/L.

• Volunteer activities from 2000. 

• 80 – 100 new volunteers every year. 

• From founding of volunteer center we have
1.486 registered volunteers.

• Volunteers work in hospitals, in sport events; 
in muzeum and science library; in 
organizations working with seniors and
people with disabilities.

• Experience with international volunteering. 



Sociální agentura, Ústí n/L.

• Působnost dobrovolníků od r. 2006. 

• Ročně evidováno cca 8 dobrovolníků, kteří odpracují cca 450 hodin.  

• Dobrovolníci tipují vhodná pracovní místa pro osoby se zdrav. 
postižením; lektorují PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením; 
trénují s lidmi s postižením různé dovednosti; účastní se našich 
osvětových akcích; pomáhají s administrativou. 



Social Agency, Ústí n/L.

• Volunteer activities from 2006. 

• About 8 volunteers every year, they work about 450 hours. 

• Volunteers tip suitable jobs for people with health disabilities; teach in
PC courses for persons with disabilities; train people with disabilities 
various skills; participate in our awareness-raising events; help with 
paperwork.



Krajská zdravotní, Most 

• Působnost dobrovolníků od r. 2009. 

• Ročně cca 20 dobrovolníků, kteří působí na lůžkových odděleních 
Nemocnice Most. 

• Posláním dobrovolníků v nemocnicích je přispět ke zlepšení 
psychosociálních podmínek pacientů. 



Regional Health, Inc, Most 

• Volunteer activities from 2009. 

• About 20 volunteers every year, they work on wards of hospital in 
Most. 

• The mission of volunteers in hospitals is to help to improve patients' 
psychosocial conditions.



Krajská zdravotní, Chomutov

• Působnost dobrovolníků od r. 2009. 

• V Nemocnici Chomutov ročně působí cca 10 
dobrovolníků, kteří v r. 2015 odpracovali 130 
dobrovolnických hodin. 

• Dobrovolníci poskytují psychosociální podporu 
pacientům na lůžkových oddělení, podílí se na 
zvelebovaní nemocničního prostředí a nově 
zajišťují canisterapii.



Regional Health, Inc, Chomutov

• Volunteer activities from 2009. 

• In hospital in Chomutov there are about 10 
volunteers every year, they worked 130 hours in 
2015. 

• Volunteers provide psychosocial support to patients 
on the wards, contributes to the beautification of 
the hospital environment and recently provide 
canistherapy.



DC RADKA, Kadaň 

• Působnost dobrovolníků od r. 2006. 

• Ročně cca 65 dobrovolníků a 2500 
dobrovolnických hodin.

• 10 přijímajících organizací– mateřské 
centrum, mateřské školy, domovy pro 
seniory, Nemocnice Kadaň, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, K-
Centrum, Městská knihovna, dětský 
domov, atd. 

• Zkušenosti s firemním dobrovolnictvím.



VC RADKA, Kadaň 

• Volunteer activities from 2006. 

• 65 volunteers and 2500 volunteer
hours every year.

• 10 receiving organizations – parent
center, kindegarten, retirement houses, 
hospital at Kadaň, homes for people
with disabilities, K-Centre, city library, 
children´s home etc.

• Experience with corporate
volunteering.


