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ZÁPIS 

1. KULATÝ STŮL DOBROVOLNÍKŮ  

 

DATUM:   8. 6. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ:  S. T. O. P., z.s., Bastlova 6, Ostrava – Zábřeh 

PŘÍTOMNI:    Kantorová, Hoferková, Honsová, Šťovíčková, Balabánová,  

    Horňáková, Seibertová, Novotný, Seidler 

OMLUVENI:   Rodková, Curylová  

PROGRAM 

1. Informace z dobrovolnických center 

2. Různé  

 

Ad 1. Informace z dobrovolnických center 

 
SLEZSKÁ DIAKONIE    
 

Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.  

e-mail: s.kantorova@slezskadiakonie.cz  

tel.: 558 764 302, 739 548 859 

 

• V SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem v provozu retrokavárna Kavárna u Lidušky – 

retro písničky, retro zákusky. Kavárna u Jarušky v Krnově. 

• V době pandemie se organizace setkávala s obavami stálých dobrovolníků, dařilo se spíše 

získávat nové dobrovolníky, nyní se pomalu vrací do zajetého rytmu.  

• 260 dobrovolníků za celou diakonii, stálý nábor nových dobrovolníků, všechny programy 

akreditovány. Dobrovolníci si mohou vybrat, se kterou cílovou skupinou chtějí pracovat. 

• Kampaň na nábor dobrovolníků v pandemii proběhla před Vánocemi v roce 2020, nyní 

kampaň pod názvem Co se děje v trávě, která je zacílena na širokou veřejnost.  
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Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava + Regionální dobrovolnické centrum MSK 

 

Ing. Dagmar Hoferková 

e-mail: dcostrava@adra.cz  

tel: 737 913 114  

• Během října 2020 spuštěna masivní kampaň zaměřená na dobrovolnictví v nemocnicích, 

kampaň byla finančně podpořena MZ ČR. Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci 

s organizací ADRA plánují natočit krátký reklamní spot na nábor dobrovolníků. 

• ADRA registruje 500 dobrovolníků v Ostravě ve 22 dobrovolnických programech, provozuje 

charitativní obchůdky.  

• Během 1. vlny pandemie dobrovolníci zajišťovali především nákupy, během 2. vlny 

spolupracovala organizace s MSK a SMO na projektu BoSmePartyja. 

• V Domově Slunečnice je umístěna/zaparkována rikša, která je využívána pro seniory  

ke zpříjemnění volného času. Dobrovolníci mohou odvézt rikšu z domova a dopravit se s ní 

kam je potřeba a zájem. Jedná se o elektrokolo, na jedno nabití vydrží cca 90 km.  

• Dlouhodobých dobrovolníků během pandemie ubylo – ztráta motivace, nechuť navazovat 

nové kontakty, obavy o své zdraví, klienti v DPS zemřeli. 

• RDC – školení koordinátorů dobrovolníků ACCENDO – 2 dny a 4 hodiny e-learning.  

Ve stejném modelu jako na jaře 2021, tzn. pro nové koordinátory. 

• Vyúčtování dotací – podnět ke změně pro SMO - vytvoření systému, kam se budou vkládat 

doklady ne v tištěné podobě, ale v elektronické. Nadměrná zátěž jak na personální zajištění, 

tak na materiální – velké množství administrativních úkonů, papírů, čas člověka, nemůže 

vykonávat brigádník či dobrovolník. Kopie nemají žádnou váhu, nenahradí originál. 

• 1. rokem v platnosti pravidla MV ČR, kdy organizace musí zapisovat a vykazovat návštěvy 

dobrovolníka, podpis dobrovolníka, podpis a razítko organizace (statut. zástupce), podpis 

kontaktní osoby z přijímající organizace. Pokud nemá dobrovolník evidovány 3 měsíce 

v jednom kalendářním roce, není veden jako dlouhodobý dobrovolník. Byl podán návrh na 

zjednodušení administrativy, prozatím nemá organizace zpětnou vazbu. 

 
 
Fakultní nemocnice Ostrava        

Simona Honsová 

 e-mail: simona.honsova@fno.cz 

 tel.: 704 682 531 

 

• FNO nemá akreditované dobrovolnické centrum, spolupracuje s dobrovolnickými centry 

jiných organizací. 

• Představen projekt MV ČR – Informace o projektu Efektivizace systému nemocniční péče  

v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti https://www.mzcr.cz/informace-o-projektu-

efektivizace-systemu-nemocnicni-pece-v-cr-prostrednictvim-dobrovolnicke-cinnosti/  
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Nadační fond Pavla Novotného   

 

Zuzana Seibertová 

 e-mail: zuzanaseibertova@seznam.cz  

 tel.: 725 718 890 

    

• 98 dobrovolníků působí v 9 nemocnicích v MSK.  

• Covidová pandemie způsobila problémy i v dobrovolnickém centru, kdy organizace 

zaznamenala úbytek aktivních dobrovolníků a nyní vnímá, jak velmi těžce se dobrovolníci 

vracejí zpět k činnosti. Mnoho lidí má existenční potíže, dárcovské firmy také.  

• Zaznamenali úmrtí i mezi dobrovolníky. 
 
 
S.T.O.P., z.s.    

 
Mgr. Ivona Šťovíčková 

 e-mail: stovickova@sdruzeni-stop.cz  

 tel.: 775 993 465 

 

• Dobrovolníci během pandemie doučovali děti i v online prostředí, 3 dobrovolnické programy 

• Během letních prázdnin pořádají 6 turnusů příměstského tábora s podporou MŠMT – zdarma, 

sdíleno na FB stránkách KPO 

• Malování kamínků – DOBROSTOP – za každého dobrovolníka je namalován kamínek  

a cílem je doputování kamínku tam, odkud dobrovolník pochází. Dobrovolník přemístí 

kamínek, přidá  na FB stránku fotku. 

• Akce s OU – 10. 6. 2021 – Astronomické pozorování zatmění slunce – akce pro děti. 

 

SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.    
 

Mgr. Helena Balabánová 

 e-mail: jekhetane@jekhetane.cz   

 tel.: 724 065 799 

• Dobrovolnická činnost není hlavní náplní organizace, nyní mají 10 dobrovolníků, které 

využívají k práci s dětmi v NZDM.  

• Před covid pandemií vnímali jako velký problém sehnat dobrovolníky pro tuto cílovou 

skupinu, během 2. vlny už problém nebyl, VŠ studenti začali působit jako krátkodobí či 

dlouhodobí dobrovolníci.  

• Rapidní nárůst počtu se zájmem o práci organizace – cca 300 dobrovolnických hodin. 

• Děti nebyly schopné doučování, neboť neměly potřebné vybavení a techniku. Ve 2. vlně 

navázali dobrovolníci na zkušenosti z 1. vlny.  

• Jednorázoví humanitární dobrovolníci pracovali pro potravinovou banku. Výtěžky mírně 

vzrostly ve srovnání s předchozími lety, solidarita mezi lidmi vysoká.  

• Potravinová banka chystá projekt Výdejny, dosud nesměla podporovat jednotlivce. Oslovena 

starostka MOaP s požadavkem na poskytnutí vhodného místa, prostoru. Pan Pyš odpověděl 
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s nabídkou nebytových prostor, ale na ÚMOb MOaP převládá obava z kumulace 

nepřizpůsobivých osob. Lednice stojí u AD AS na Fifejdách.  

 

Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.   

Barbora Horňáková    Bc. Vojtěch Zajíček 

e-mail: bhornakova@prorodiny.cz  e-mail: vzajicek@prorodiny.cz 

tel.: 774 232 442    tel.: 774 244 307 

       

• V organizaci pracovali po celou dobu pracovali v online prostředí a věnovali se kreativní 

činnosti. Individuální dobrovolnictví v online prostředí –potíže s účastí, důslednost. Velká 

stagnace a degradace v izolaci, o to je práce dobrovolníků potřebnější a důležitější. 

• Probíhá setkávání s dobrovolníky každý měsíc online – motivace k práci.  

• Někteří dobrovolníci využívali online prostředí raději, někteří naopak méně a preferovali 

osobní kontakt. Dobrovolníků přibylo. V prvním červnovém týdnu proběhla první aktivita 

s klienty. Od června v osobním kontaktu. 

• V sobotu 9. 6. pořádá organizace „odměňovací“ akci pro dobrovolníky – od sponzora získali 

finanční prostředky na úhradu vstupného na stezku Valašku. Během uzavření se věnovali 

kreativní činnosti. 

• 19. 6. 2021 – Fandíme rodině – akce pořádaná SMO v prostorách lékařské fakulty OU – 

setkání/akce jak pro uživatele a dobrovolníky 

 

Charita Ostrava – Hospicové dobrovolnické centrum  

Mgr. Bc. Alexandra Čubová 

e-mail: alexandra.cubova@ostrava.charita.cz  
tel.: 599 508 533, 731 534 002 

 

• V organizaci proběhly personální změny na pozici koordinátora dobrovolníků od 1. 3. 2021. 

• Dobrovolníci pomáhali při venkovní výzdobě-velikonoční koutek/velikonoční nadílka předána 

v krojích/oslava MDŽ aneb předání kytiček od dobrovolníků ženám/pravidelné úterní mobilní 

kavárny. 

• Od 1. 5. 2021 opět umožněny individuální návštěvy – neomezený vstup do hospice dle potřeb 

a přání pacientů za splnění podmínek týkajících se opatření. 

• venkovní akce-kavárna/koncert/výzdoba zeleninového koutku/grilování/dětský den společně 

se zdravotními klauny pro Adámka. 

• Kurz pro dobrovolníky – od 1. 6. 2021 pokračuje dokončení kurzu podzim 2020 - teorie  

i praxe (všichni přihlášení dobrovolníci se přihlásili k pokračování cca 11 lidí). 
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Ad 2. RŮZNÉ 

• akce Lidé lidem 2021 se v letošním roce nekoná, další ročník až v příštím kalendářním roce, 

• veškeré aktuality o dobrovolnických aktivitách, o nichž by organizace chtěly informovat 

veřejnost prostřednictvím webových a FB stránek komunitního plánování Ostrava, budou 

zasílány v .pdf nebo .png formátu na adresu pseidler@ostrava.cz  

• Vyhodnocení Akčního plánu a karet aktivit za rok 2020 předáno všem zúčastněným  

a současně je dostupné ke stažení na webových stránkách Komunitního plánování Ostrava 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-

zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/komunitni-

planovani-socialnich-sluzeb/copy_of_VyhodnocenAknhoplnu2020.pdf  

• Webové stránky Komunitního plánování Ostrava mají novou podobu, finální verze 

s aktuálními údaji bude do konce 6/2021   

• 2. Kulatý stůl dobrovolníků – předběžný termín 8. 10. 2021, Centrum života, O.-Vítkovice, 

Jeremenkova ul. 
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