Výroční zpráva
2012

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.
Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje
dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností
a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“
PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2012
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.

Orgány sdružení:
•
•
•

členská schůze
výbor a předsedkyně sdružení
revizor

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ji všichni členové sdružení M. Brunclíková,
L. Mikolášková a 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.

Cíle sdružení:
•
•
•
•
•

podpora a rozvoj dobrovolnických programů a iniciativ
zajištění
dobrovolnických
aktivit
v přijímajících
organizacích.
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

Přijímající

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
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Organizační struktura dobrovolnického centra

vedoucí
dobrovolnického centra
supervizor

Ing. L. Mikolášková

účetní
Ing. J. Morawetzová

koordinátor

koordinátor

Ing. L. Mikolášková

Mgr. M. Brunclíková

Dobrovolníci pomáhají v níže jmenovaných sociálně nebo zdravotně zaměřených organizacích,
kde doplňují práci profesionálních pracovníků. Věnují část ze svého volného času na pomoc těm,
kteří to potřebují bez nároku na finanční odměnu. Pomáhají zejména v oblastech volnočasových
a vzdělávacích aktivit, nově také v oblasti cannisterapie. Jejich činnost je pozitivně oceňována
jak přijímajícími organizacemi, tak i uživateli služeb či pacienty.

Dobrovolník hraje společenské hry v Domově pro seniory.

V průběhu roku 2012 dobrovolnické centrum spolupracovalo také s ostatními organizacemi:
- s Klubem interaktivního domu, kde dobrovolníci pomáhali s Tulipánovým dnem
v nemocnici,
- s Koalicí neziskových organizací v Pardubickém kraji. Dobrovolníci pomáhali při
organizaci několika Dětských
dnů v Chrudimi, Pardubicích, Žamberku
a Holicích.
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V dubnu se konal Multikulturní týden pořádaný Centrem pro integraci cizinců v PK, na jehož
organizaci se také podíleli dobrovolníci.
Dobrovolnické centrum dále uspořádalo přednášky o dobrovolnictví na středních školách,
besedu v rámci komunitního plánování, pomáhalo při dalších akcích společenského charakteru.
Činnost dobrovolníků probíhala 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
• Magistrát města Pardubic – oddělení sociálně – právní ochrany dětí
• Magistrát města Pardubic – oddělení soc. služeb a prevence
• Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji
• Hiporehabiliace Apolenka
• Krajská nemocnice Pardubice, a. s., geriatrické oddělení
• Domov pod Kuňkou
• Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory na Dubině a U fontány
• SKP-CENTRUM, o.p.s. – Domov Simeon

Dobrovolnice na geriatrickém oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s.

V rámci dobrovolnického centra fungují 2 akreditované dobrovolnické programy Ministerstva
vnitra ČR:
„Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince“ a „Dobrovolnická činnost
pro seniory a osoby se zdravotním postižením“.
Program dobrovolníků v nemocnici je neakreditován z důvodu právní formy nemocnice - a. s.

V roce 2012 vyslalo dobrovolnické centrum celkem 103 dobrovolníků do výše zmíněných
organizací, kteří odpracovali téměř 2 500 hodin.
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Děkujeme státní správě a samosprávě, kteří činnost dobrovolnického
centra v r. 2012 podpořili:
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Pardubický kraj
Magistrát města Pardubic
Občanské sdružení Altus

140 000Kč
70 000Kč
90 000Kč
20 000Kč
35 000Kč

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a energii těm, kteří to potřebují.
Děkuji spolupracovnicím Monice Brunclíkové, Lucii Rechtorikové a Jitce Morawetzové za práci
v dobrovolnických programech a dobrovolnickém centru.
L. Mikolášková

Dobrovolnice pomáhá při tvořivých čínnostech v Domově
pod Kuňkou.

Kontaktní údaje:
Sídlo organizace:
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Bankovní spojení:
E-mail:
www:

Partyzánů 350, Pardubice, 530 09
Bělehradská 389, Pardubice, 530 09
228 39 391
CZ 228 39 391
728 679 668
2300095493/2010
dcpardubice@email.cz
www.dcpardubice.eu
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