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Program třídenního vzdělávání pro koordinátory dobrovolníků a kontaktní osoby 

 (z organizací bez akreditace MV ČR) 

úterý 9.11.2021 – čtvrtek 11.11.2021, 20 hodin 

 

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje provozované Plánem B, z. s. 

Dobrovolnické centrum 67 

Diecézní charita Brno, oddělení vzdělávání 

 

Vzdělávání se uskuteční v budově Diecézní charity Brno, Tř. Kpt. Jaroše 9, proběhne prezenční 

formou a je zdarma, k dispozici je pouze 10 míst. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto 

formuláře, a to do 1.11.2021, následně všichni přihlášení obdrží email s dalšími detaily 

k rezervaci místa. 

Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Bc. Helena Orálková, helena.oralkova@brno.charita.cz,  tel.: 737 280 509 

 

Pondělí 9.11.2021, 7 hodin 

8:30 – 10:30 
Nehierarchické/participativní řízení. 
 

Lektorky: Tereza Daňková a Daniela Nikšičová, NESEHNUTÍ 

10:30 – 10:45 Přestávka 

10:45 – 12:45 
Pokračování v tématu Nehierachické/participativní řízení. 
 

Lektorky: Tereza Daňková a Daniela Nikšičová, NESEHNUTÍ 

12:45 – 13:15 Přestávka 

13:15 – 14:45 

Aktuální legislativa dobrovolnictví. Práva a povinnosti 

dobrovolníků. 
 

Lektorka: Nataša Diatková, MV ČR 

14:45 – 15:00 Přestávka 

15:00 – 16:30 

Republikové a krajské koncepce rozvoje dobrovolnictví. 

Čerpání dotací, vyúčtování, faktury, pojištění. 
 

Lektorka: Nataša Diatková, MV ČR 

https://forms.gle/ebbWWmU26QzxCmmG8
mailto:helena.oralkova@brno.charita.cz
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Středa 10.11.2021, 7 hodin 

8:30 – 16:30 

Celodenní blok: práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, 

event management, fundraising, obsahy výročních zpráv. 

 

Lektorka: Eva Bělocká, vedoucí oddělení propagace DCHB 

10:00 – 10:15 

11:45 – 12:15 

14:15 – 14:30 

Přestávky 

 

 

Čtvrtek 11.11.2021, 6 hodin 

8:30 – 15:30 

Celodenní blok proběhne formou supervize, zaměřené 

především na tato témata: úvod do supervize, syndrom 

vyhoření a péče o sebe, komunikace s dobrovolníky, aktivizace 

a motivace dobrovolníků. 

 

Lektor: Libor Třeška, supervizor 

10:00 – 10:15 

11:45 – 12:15 

13:45 – 14:00 

Přestávky 

 

 

 


