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Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 

 
Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená 

 a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.  Jejím posláním je doplnění profesionální 

péče sociálních ,zdravotně zaměřených organizací, organizací pracujících s dětmi a mládeží  

a organizací podporujících integraci cizinců o činnost dobrovolníků a tím umožňujícím rozšíření 

a zkvalitnění služeb, které tyto organizace poskytují. 

 

Ačkoliv je naše organizace mladá, má ve svých dobrovolnických programech bohaté 

zkušenosti, neboť svou činností navazuje na dobrovolnické centrum, které fungovalo v rámci 

SKP-CENTRUM, o.p.s. od roku 2003 do konce roku 2010. Stalo se tak nástupnickou organizací, 

která převzala všechny organizace, kde dobrovolníci v té době působili společně i 

s dobrovolníky. Od ledna 2011 již naše dobrovolnické centrum funguje prakticky jako 

samostatný právní subjekt. 

 

Poděkování patří SKP-CENTRUM, o.p.s., zejména řediteli Michaelu Skalickému za 

podporu, kterou nám poskytl při vzniku nového občanského sdružení. 

 

 

Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci 

 i výkonný výbor: 

 

M. Brunclíková 

L. Jetenská 

L. Kučerová 

L. Mikolášková 

L. Rechtoriková 

 

 

Orgány sdružení: 

 
 členská schůze 

 výbor a předsedkyně sdružení  

 revizor 

 

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ji všichni členové sdružení  

 M. Brunclíková, L. Jetenská, L. Mikolášková, L. Rechtoriková a schází se nejméně 1x ročně. 

Výkonný výbor tvoří L. Mikolášková, L. Rechtoriková a M. Brunclíková. 

Předsedkyní občanského sdružení je L. Mikolášková. 

Revizorem je M. Brunclíková. 
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Cíle sdružení: 
 podpora a rozvoj dobrovolnických programů a iniciativ 

 zajištění dobrovolnických aktivit v přijímajících organizacích. Přijímající 

organizace=organizace, která přijímá dobrovolníky. 

 podpora výchovy a vzdělávání v oblasti dobrovolnictví 

 rozšíření a zefektivnění nabídky služeb přijímajících organizací 

 poradenství, konzultace a vzdělávání v oblasti dobrovolnictví 

 

 

Oblast působnosti: 
 práce s dětmi a mládeží 

 práce s dospělými jedinci 

 práce s lidmi s postižením, se  sociálně znevýhodněnými občany, dětmi i mládeží 

 práce s cizinci žijícími na území ČR 

 

 

 

Organizační struktura dobrovolnického centra 
 

 

 

                      
 

 

 

 

 

vedoucí  
Ing. Lenka Mikolášková 

 

koordinátor 
Bc. Lucie Rechtoriková 

 

koordinátor 
Jana Lepešková 

 

koordinátor 
Mgr. Monika 

Brunclíková 

účetní 
Jaroslava Svobodová 
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Dobrovolnice pracující s dětmi na MmP. 

 

Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví, jehož hlavním poselstvím bylo podpořit rozvoj 

dobrovolnických aktivit, zvýšit povědomí o významu a hodnotě dobrovolnictví s cílem vedoucímu 

k aktivnímu občanství. 

 

Dobrovolnické centrum Pardubice se také zapojilo do sítě aktivit vedoucích ke společnému cíli 

Evropského roku dobrovolnictví. 

 

Významným mezníkem činnosti dobrovolnického centra byla nově navázaná spolupráce s Koalicí 

neziskových organizací v Pardubickém kraji a neziskovým sektorem Pardubického kraje, 

s Krajskou knihovnou v Pardubicích a účast na mezinárodní konferenci dobrovolnictví 

v Kroměříži.  

 

Po celý rok probíhala činnost dobrovolníků v následujících přijímajících organizacích: 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. – Dům na půli cesty 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. – Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. – Přechodné zaměstnání 

 Magistrát města Pardubic – oddělení sociálně – právní ochrany dětí 

 Magistrát města Pardubic – úsek sociálních služeb 

 Centrum pro podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji 

 Hiporehabiliace Apolenka 

 Krajská nemocnice Pardubice, geriatrické oddělení 

 Domov pod Kuňkou 

 Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory na Dubině 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. – Domov Simeon 
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Dobrovolnice s uživateli Domova p. Kuňkou v Rábech. 

 

 

Na konci října byly naší organizaci schváleny akreditace Ministerstva vnitra ČR pro 

dobrovolnické programy: 

„Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince“ a „Dobrovolnická činnost  

pro seniory a osoby se zdravotním postižením“. 

 

V prvním listopadovém týdnu, který je Týdnem dobrovolnictví probíhala informační kampaň o 

dobrovolnictví podpořená propagačními materiály v městské hromadné dopravy, knihovnách, 

úřadech, informačním centru, úřadu práce, na středních školách a univerzitách.  

 

V prosinci jako projev ocenění a poděkování dostali naši dobrovolníci pamětní list za svoji 

činnost. 

 

V roce 2011 vyslalo dobrovolnické centrum celkem 103 dobrovolníků do výše zmíněných 

organizací, kteří odpracovali 2 656 hodin. 

 

 

Poděkování státní správě a samosprávě, kteří činnost dobrovolnického 

centra v r. 2011 podpořili: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR    100 000Kč 

Pardubický kraj      100 000Kč 

Magistrát města Pardubic       40 000Kč 

Národní dobrovolnické centrum Hestia, o. s.    55 000Kč  

Občanské sdružení Altus       15 000Kč 

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a energii těm, kteří to potřebují. 
 

Děkuji spolupracovnicím Monice Brunclíkové a Lucii Rechtorikové za práci v dobrovolnických 

programech.  

         

L. Mikolášková  
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Dobrovolnice při hraní společenských her v domově 

 pro seniory.  

 

 

 

 
 

 

 

Kontaktní údaje: 
Sídlo organizace:  Partyzánů 350, Pardubice, 530 09 

Kontaktní adresa: Bělehradská 389, Pardubice, 530 09 

IČ:   228 39 391 

DIČ:   CZ 228 39 391 

Telefon:  777 593 749 

Bankovní spojení: 2300095493/2010 

E-mail:  dcpardubice@email.cz 

www:   www.dcpardubice.eu 

 

mailto:dcpardubice@email.cz
http://www.dcpardubice.eu/

