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Plán B, z. s.
Zapsaný spolek Plán B realizuje volnočasové aktivity pro široké spektrum neorganizovaných dětí a mládeže od roku 2001. 
Zaměřujeme se na volnočasové, spontánní, kulturní a zahraniční aktivity pro tuto ohroženou cílovou skupinu. Před 8 lety jsme 
rozšířili naši činnost o práci s dobrovolníky (mladými lidmi, kteří mají zájem o veřejné dění a díky nabízeným aktivitám mohou 
participovat na projektech na místní úrovni). Zmapovali jsme situaci v oblasti dobrovolnictví v Jihomoravském kraji, zasíťovali 
organizace, nastartovali vzájemnou spolupráci (i s našimi kolegy ze Slovenska, Německa a Islandu) a díky partnerům jsme 
vybudovali Dobrovolnické centrum 67 (DC67). Jsme regionálním partnerem sítě Eurodesk, spolupracujeme na přípravě Youth 
Weeku a dalších aktivit.

 Po celou dobu pracujeme s mladými lidmi individuálně. Poskytujeme mladým lidem podporu, aby měli šanci uskutečnit 
svá přání a potřeby a získali tak, díky metodám neformálního vzdělávání a koučování, dovednosti a znalosti potřebné v praxi. 
Nabídkou dobrovolnických příležitostí umožňujeme získat informace o tom, jak se aktivně podílet na dění ve svém okolí, přispět 
k rozvoji komunity či participovat na tématech dle vlastního zájmu. 

 Zaměřujeme se na zprostředkovávání informací mladým lidem, kterým umožňujeme získat přehled o zahraničních 
příležitostech pro osobní rozvoj (Evropský sbor solidarity, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže) a možnostech, kde a 
jak získat prostředky na vlastní projekty apod. Poskytujeme zdarma (díky podpoře donorů a dotacím) zázemí pro setkávání, 
plánování a přípravu vlastních nápadů a projektů či možnost zapojení do nabízených tematických skupin a také prostor pro 
prezentaci zrealizovaných projektů vrstevníkům a veřejnosti. Studenti středních, vyšších odborných škol a univerzit mají 
možnost absolvovat u nás stáž či praxi. 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67 (LEDEN - ČERVEN / ZÁŘÍ - PROSINEC)
Dobrovolnické centrum 67 se zaměřuje na cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 30 let. Vytvořením centra jsme reagovali 
na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Podpořili 
jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji vidíme.

Nabízíme přehled zajímavých volnočasových aktivit, zahraničních příležitostí pro osobní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, 
výměny mládeže), včetně prostoru pro prezentaci a výměnu zkušeností. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů a 
možnost zapojení do nabízených tematických skupin a rozběh nových iniciativ. Podporujeme mladé lidi a nabízíme naši pomoc 
v podobě koučování, hledání zdrojů pro podporu jejich projektů apod.

Činnost Dobrovolnického centra 67 se skládá z několika propojených aktivit:

DOBROPOINT -  BRNO/JIHOMORAVSKÝ KRAJ/ČR/SVĚT
(monitoring - celoročně  / ST, ČT -  15:30 – 18:00 – zprostředkování informací)

Dobrovolnický infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří 
mají zájem o dobrovolnickou práci a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Pokračovali jsme v oslovování organizací 
s  cílem pečlivě zmonitorovat náplň organizace, její systém práce s dobrovolníky a požadavky, abychom mohli zájemce 
kvalitně informovat. Informace o vytipovaných organizacích, které jsme vybrali a zařadili do naší nabídky (viz web), jsme 
průběžně aktualizovali, abychom mohli kvalitně informovat zájemce o dobrovolnickou službu. Informace jsme předávali 
zájemcům osobně v DC67 nebo jsme je šířili skrze Facebookovou stránku http://www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67, 
kde nás ke konci roku 2018 sledovalo 2740 osob, což je nárůst o 15% oproti předchozímu roku, a na webových stránkách  
http://www.dc67.cz/- kde je i přehled všech organizací.

Použité metody: diskuse, brainstorming, zpětná vazba
Počet partnerských organizací (aktivní propagace, účast na společných akcích, síťování): 56
Počet organizací v adresáři (příjemci e-mailových pozvánek, propagace): 268

OTEVÍRACÍ HODINY V DC67
ST, ČT -  15:30 – 18:00), pro zájemce o EVS/Evropský bor solidarity (ÚT - 14:00 - 16:00)

Během otvíracích hodin DC67 mohli zájemci získat informace o možnostech dobrovolnictví v  Brně, České republice i ve 
světě, dále informace, kde získat podporu pro vlastní projekty či přehled zahraničních příležitostí pro vlastní rozvoj - Evropská 
dobrovolná služba/Evropský sbor solidarity), studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže apod.. V  DC67 byla také vždy 
připravena nabídka informací o volnočasových aktivitách cílená především pro věkovou skupinu 15 - 26 let. Mladé lidi 
jsme se snažili podporovat v jejich nejen občanské angažovanosti, ale nabízeli jsme jim i podporu různými jinými formami.  
 
 
 
 



Naše centrum v únoru 2018 navštívili také studenti Střední odborné školy knihovnické v Brně, které jsme seznámili s našimi 
aktivitami, s nabídkou dobrovolnictví v Brně i zahraničí a sdíleli jsme zkušenosti v oblasti aktivního zapojení dobrovolníků 
do komunitního dění a významu dobrovolnictví pro společnost. Vidíme velký smysl v zapojování a motivování studentů a 
proto jsme se rozhodli oslovit tuto cílovou skupinu přímo na školách. Spolu s dalšími organizacemi jsme zrealizovali několik 
přednášek – na Masarykově univerzitě a na VOŠ Pionýrská. Zájem o přednášky projevily další střední a vysoké školy, proto 
budeme pokračovat také v roce 2019.

Použité metody: koučování, diskuse, prezentace

Počet návštěvníků: 45 (zájemci v otevírací době, exkurze)

Dobrovolnický info den  - 1 x za měsíc (únor – květen, říjen - listopad)

V  roce 2018 jsme poprvé zařadili speciální typ zprostředkování nabídky dobrovolnických programů formou prezentace 
s možností konzultace. Cílem novinky bylo nalákat mladé lidi na osobní návštěvu, během které se dozví veškeré stručné a 
srozumitelné informace a v případě nejasností se mohou ihned zeptat. Celkem 6 informačních akcí se zúčastnilo 23 mladých 
lidí, průměrně ve věku 20-ti let. Pro pilotní rok jsme s touto návštěvností spokojeni (v projektu jsme počítali s počtem 25).

Zájem byl zejména o nabídku dobrovolnictví v zahraničí, konkrétně o Evropský sbor solidarity (bývalá Evropská dobrovolná 
služba) a workcampy (krátkodobé zahraniční dobrovolnické pobyty). Z  dobrovolnických programů brněnských organizací 
a neformálních skupin návštěvníky nejvíce zaujaly možnosti zapojení v  oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a 
v environmentálních projektech. Častým dotazem byla otázka na konkrétní zkušenosti a ohlasy dobrovolníků, kteří se programů 
zúčastnili, což jenom potvrzuje, že holá informace bez konkrétních příkladů neinspiruje tak, jak osobní zážitky.

Použité metody: prezentace, diskuse, konzultace
Počet prezentací/ návštěvníků celkem: 6/23



PRAVIDELNÉ VEČERNÍ PROGRAMY

(ST, ČT – 18:30 – 20:00 / 4 – 6 programů měsíčně)

Nabídka večerních volnočasových aktivit organizovaných ve spolupráci přímo s mladými lidmi pro jejich vrstevníky a širokou 
veřejnost. Mladí organizátoři si vyzkoušeli, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu, a tím tak měli možnost 
oslovit své vrstevníky a veřejnost.

V tomto roce jsme v kategoriích Úspěšné projekty, Zahraniční dobrovolníci v ČR a Zahraniční zkušenosti jsme do poloviny 
roku nenaplnili plný plánovaný počet programů. Díky průběžnému hodnocení projektu jsme mohli zareagovat a navýšili jsme 
počet programů v kategorii Dobrovolnictví v ČR (tím je počet programů v obecné rovině stejný jako v žádosti). Lloňský rok jsme 
zařadili nový koncept hromadných prezentací 2-3 českých neziskových organizací (oproti předchozímu formátu prezentace 
pouze jedné organizace), který se ujal, a zaznamenali jsme vyšší návštěvnost. Zároveň došlo k razantnímu nárůstu účastníků 
v kategorii Jinak. V těchto dvou kategoriích jsme dohromady předpokládali návštěvnost 140 osob, v součtu nakonec dorazilo 
207 lidí. Stejně jako v uplynulých letech, mají mladí lidé největší zájem o přednášky zaměřené na zahraničních dobrovolnické 
aktivity a filmové projekce. Oblíbené byly také vernisáže výstav fotografií. 

Metody pro aktivity (viz níže): prezentace, brainstorming, diskuse, projekce, zpětná vazba

Dobrovolnictví v ČR
Prezentace možností dobrovolnické práce v  ČR – konkrétní nabídky neziskových organizací a projektů, do kterých se 
účastníci mohli ihned zapojit. Proběhly tyto prezentace: Bonjour Brno – zapoj se!, Za zážitky na letní univerzitu, Kam v Brně 
za dobrovolnictvím I, Ghettofest – zapoj se!, Kam v Brně za dobrovolnictvím II, Kam v Brně za dobrovolnictvím III, Festival 
Mezipatra - zapoj se!, Kam v Brně za dobrovolnictvím IV. V rámci akcí Kam v Brně za dobrovolnictvím představili své příležitosti 
pro dobrovolníky tyto organizace: Maltézská pomoc, Liga vozíčkářů, Agapo, Práh Jižní Morava, Větvení, z.s., ADRA, Hnutí 
Duha.

Počet zapojených organizátorů: 12
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 8/45

Zahraniční zkušenosti
Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického pobytu v zahraničí českými účastníky. Výměna zkušeností, 
rozdílnost pohledů a zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti pro motivaci vrstevníků a ostatních zájemců. Návštěvníci 
získali přehled o zahraničních příležitostech a informace, jak s danou organizací nebo přes určitý program, databázi, vyjet do 
ciziny jako dobrovolník. Správné načasování v průběhu roku a spojení s vernisáží fotografií zvýšilo atraktivitu této kategorie, 
což dokazují přiložené statistiky. Uskutečněny byly tyto prezentace: Na workcamp do Francie, Za dobrovolnictvím na Sumatru, 
EVS v Lotyšsku z první ruky, Kolumbie a Kyrgyzstán dobrovolnicky, S Helpx na Nový Zéland, Dobrovolnické zkušenosti ze 
Španělska, Do Francie a Kanady přes workaway, Dobrovolnictví v mexickém Yucatánu, Dobrovolníkem v Irsku, Dobrovolníkem 
v uprchlickém táboře, Norsko dobrovolnicky v sedle psího spřežení. Největší zájem jsme zaznamenali u akcí Za dobrovolnictvím 
na Sumatru (60 účastníků) a Dobrovolnictví v mexickém Yucatánu (42 účastníků), kvůli kterým jsme museli zajistit náhradní, 
větší, měnit místnost, aby se všichni návštěvníci vešli.

Počet zapojených organizátorů: 14
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 11/220 

Zahraniční dobrovolníci v ČR - programy v angličtině
Tato sekce představuje večerní programy v angličtině, které jsou organizovány zahraničními dobrovolníky, kteří aktuálně 
pobývají v Brně. Účastníci si na programech mohli procvičit jazykové dovednosti, dozvěděli si, jaký pohled mají tito mladí 
dobrovolníci na život v ČR (co je překvapilo, jakým výzvám čelili, apod.) a jak může vypadat dobrovolnictví v  zahraničí – 
představili příklady dobrovolnických projektů v jejich zemích. Proběhly následující cizojazyčné programy: Get inspired II, Open-
er – živá knihovna, Get inspired. O živé knihovně na Open-eru se dočtete více informací níže.

Počet zapojených organizátorů: 6
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 3/35



Úspěšné projekty
V roli prezentujících byli úspěšní žadatelé, kteří představovali svoje projekty.  Účastníci získali informace, kde a jakým způsobem 
je možné získat podporu pro vlastní projekty (Erasmus+, Sbor solidarity, Nadace Via, Nadace O2, Nadace Veronica). Tematické 
večery umožnily setkání lidí s podobnými zájmy a tím i případné vytvoření týmu pro společné budoucí projekty. Nabídnuta byla 
také možnost osobní konzultace nově připravovaných projektů. V DC67 proběhly tyto prezentace: Od myšlenky k realizaci, Jak 
úspěšně založit spolek?

Počet zapojených organizátorů: 5
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 2/12

Jinak? – alternativní životní styl
Tematické večery týkající se zajímavých alternativ vůči běžnému konzumnímu způsobu života. Představení nových způsobů 
cestování, stravování, bydlení, výchovy, péče o zahradu, ekonomického systému. V roce 2018 proběhly tyto programy: Jak se 
doma chovat ekologicky, Scuk, Jídlo na hranici kontejneru, Alternativy pro zlepšení životního prostředí, Jak na minimalismus?

Počet zapojených organizátorů: 5
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/162

Filmové projekce
Filmové projekce s lidskoprávní, sociální a environmentální tématikou byly zapůjčeny v rámci programu Člověka v tísni Promítej 
i Ty! či z licenčně ošetřených zdrojů. Divákům byly poskytnuty informace o možnosti zapojit se do skupiny Multikultura a lidská 
práva či Klubu Go For It! či dalších aktivních skupin prosazující pozitivní společenské změny úzce související s tématy projekcí. 
Promítnuty byly tyto snímky: Zemřít pro design, Švédská teorie lásky, Dil Lejlá, Thuletuvalu, Město duchů, Kola versus auta, 
Putinovy Děti 404.

Počet zapojených organizátorů: 7
Počet projekcí/návštěvníků celkem: 7/69

„DIY“ Workshopy
Nabídkou workshopů reagujeme na poptávku ze strany mladých návštěvníků centra. Zájem o podobné akce se neustále 
navyšuje. Workshopy Nenásilné komunikace a Zero waste byly velmi oblíbené a počet účastníků se vždy pohyboval kolem 15. 
Uskutečnily se tyto workshopy: Make your own podcast, Nenásilná komunikace, Zero waste, Mediální gramotnost, Nenásilná 
komunikace II.
Počet zapojených organizátorů: 6
Počet programů/návštěvníků celkem: 5/55

Vernisáže
Prezentace fotografií dokumentujících uskutečněné projekty či dobrovolnickou zkušenost proběhly v minigalerii DC67. Mladí 
lidé si díky zázemí centra mohli ve svém volném čase vyzkoušet celkovou přípravu výstavy a vernisáže (zpracování fotografií, 
pozvánky, instalace výstavy, příprava občerstvení na vernisáž atd.). V DC67 se uskutečnily tyto vernisáže: Za dobrovolnictvím 
na Sumatru, Kolumbie a Kyrgyzstán dobrovolnicky, S Helpx až na Nový Zéland, Rok s EDS, Dobrovolníkem v  Irsku, Get 
inspired?
Počet zapojených organizátorů: 10
Počet výstav/návštěvníků celkem: 6/130

Celkem se 47 večerních programů zúčastnilo 728 návštěvníků a 65 pořadatelů. Vzhledem k velkému zájmu hlavní cílové 
skupiny mladých lidí do 30 let o vzdělávací, seberozvojové a kreativní workshopy jsme se rozhodli zařadit v uplynulém období 
více těchto programů. Zaznamenali jsme také nárůst zájmu o ekologicky udržitelná témata a alternativní životní styly, která 
jsou v současné době čím dál více aktuální mezi mladými lidmi. Stejně jako v uplynulých letech, velký zájem mají mladí lidé 
o prezentace zaměřené na dobrovolnictví zahraničí, zejména exotických zemí. Podařilo se nám přilákat více návštěvníků 
na hromadné prezentace neziskových organizací v Brně, nový koncept se nám tedy osvědčil a budeme v něm pokračovat i 
následující rok.



STŘECHA NAD HLAVOU
(DLE DOHODY, LEDEN – PROSINEC)

DC 67 nabízelo své prostory všem mladým lidem a organizacím, a to zdarma při nárazových setkáních jako např. pro 
plánování společných aktivit, pro školení, supervize či schůzky. O nabízené prostory byl celý rok velký zájem. V DC67 se 
pravidelně scházely tyto skupiny: Multikultura a lidská práva (příprava festivalu Jeden svět), LETS Brno (local exchange trading 
system), SSF Brno (skupinová terapie sociální fobie), Městský parlament dětí a mládeže, Obránci zvířat, INEX-SDA (sdružení 
dobrovolných aktivit), Skupina slyšení hlasů, Muzeum romské kultury. Místnost byla také využívána pro akce Střediska volného 
času Lužánky, kde DC67 sídlí, a pro činnost Evropské dobrovolné služby (Evropský sbor solidarity). Během letních prázdnin 
zde probíhaly i příměstské tábory.

Celkový počet návštěvníků mimo akce DC67 – 1111

VĚTŠÍ PREZENTAČNÍ AKCE NA VEŘEJNOSTI
(DLE DOHODY, LEDEN – PROSINEC)

Prezentace DC67 na Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět Brno 14. 3. 2018

DC67 mělo svůj infostánek na Jarmarku neziskovek, který proběhl v březnu v rámci festivalu o lidských právech Jeden svět 
Brno 2018. Počet zúčastněných: cca 50 účastníků

MEZINÁRODNÍ KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ VEČER „OPEN-ER“ 25. 9. 2018, Brno 

Na konci jsme uspořádali akci, která si kladla za cíl oslovit na začátku školního roku mladé lidi, seznámit je s možnostmi 
dobrovolnictví nejen v České republice, ale i v zahraničí a nastartovat další sezónu. Akce byla koncipována jako zážitkově 
informační a byla zaměřena na propagaci dobrovolnictví a zapojení mládeže do komunitního dění stejně tak jako na propojení 
cizinců žijících v Brně s místní komunitou. Hlavní program tvořila vernisáž výstavy fotografií zahraničních dobrovolníků, kteří 
strávili rok na dobrovolnickém pobytu v Brně, živá knihovna, jarmark neziskových organizací, které se prezentovali svou činnost 
na infostáncích (zapojilo se 12 neziskových organizací: Větvení, z. s., AGAPO, o.p.s., Práh Jižní Morava, z.ú., Liga vozíčkářů, 
z. ú., Diakonie ČCE, Klára pomáhá z.s., IQ Roma servis, z.s., Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno, VODICÍ PES, z.s., Hnutí 
Duha, Adra, Diecézní charita Brno, zastoupených 16 pracovníky). Dále jsme prezentovali nabídku dobrovolnických příležitostí 
na vlastním infostánku a představili jsme návštěvníkům Mapu dobrovolnických příležitostí v MČ Brno střed (na našich webových 
stránkách jsme prezentovali její online verzi: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Xq3sKI8XZ6eCyndwCm6Ki-RcOd4&
ll=49.19890508255743%2C16.60993344999997&z=14).

Program vyvrcholil hudebním vystoupením dvou brněnských kapel: Alotrio a Květy. 

Počet zúčastněných: 5 mladých organizátorů, 90 návštěvníků z řad veřejnosti, 16 pracovníků organizací z Brna

GO FOR IT! -  SKUPINA MLADÝCH DOBROVOLNÍKŮ (leden - červen / září – prosinec)

GoForIt Klub
V průběhu roku se podařilo zformovat skupinu mladých lidí se zájmem o dobrovolnictví. Hlavním cílem bylo zapojení mládeže 
do veřejného dění a poskytnutí zázemí pro realizaci vlastních nápadů, kvalitní nabídka informací, kde získat podporu pro vlastní 
projekty, pomoc a podpora v podobě koučování, při využívání metod neformálního vzdělávání, konzultace konkrétních projektů. 
Tato skupina podala v říjnu 2018 projekt k uzávěrce Erasmus+ - solidární projekty, který byl podpořen. Naše organizace tyto 
aktivity zaštiťuje – prostory, účetnictví, nabídka kouče/koučky.

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND - skupina GO FOR IT!
V  projektu plánovaný vzdělávací víkend byl zaměřen na  vzdělávání dobrovolníků, prohlubování dovedností, týmovou 
spolupráci dobrovolníků skupiny Go For It! – mladí lidé, kteří se jsou zapojeni do různých projektů organizací v Brně a zároveň 
se setkávání při přípravě festivalu Jeden svět. Vzhledem ke změnám ve festivalovém vedení skupina využívala pouze prostory 
a nabídku konzultací. Víkendové setkání pak proběhlo po domluvě, v režii nového vedení. S touto skutečností jsme při přípravě 
projektu bohužel nemohli objektivně pracovat. V projektu na rok 2019 už s konceptem víkendu pochopitelně nepočítáme.

Počet účastníků setkání: 65 (setkávání, konzultace)



SETKÁNÍ ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY (leden – prosinec)
VPravidelnou aktivitou, kterou pořádáme od roku 2010 je síťovací setkání pro organizace, které pracují s dobrovolníky. Setkání 
umožňují výměnu zkušeností mezi koordinátory dobrovolníků, vzdělávání ve vybraných tématech managementu dobrovolnictví, 
přípravu společných propagačních aktivit. Letos jsme setkání uspořádali 29. listopadu - mezi hlavní témata patřily zejména 
smlouvy mezi dobrovolníky a organizacemi, GDPR a spolupráce s místní správou a samosprávou (díky projektu Dobrovolnictví 
ve veřejné správě).

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND - skupina GO FOR IT!
V  projektu plánovaný vzdělávací víkend byl zaměřen na  vzdělávání dobrovolníků, prohlubování dovedností, týmovou 
spolupráci dobrovolníků skupiny Go For It! – mladí lidé, kteří se jsou zapojeni do různých projektů organizací v Brně a zároveň 
se setkávání při přípravě festivalu Jeden svět. Vzhledem ke změnám ve festivalovém vedení skupina využívala pouze prostory 
a nabídku konzultací. Víkendové setkání pak proběhlo po domluvě, v režii nového vedení. S touto skutečností jsme při přípravě 
projektu bohužel nemohli objektivně pracovat. V projektu na rok 2019 už s konceptem víkendu pochopitelně nepočítáme.

Počet zúčastněných organizací síťovacího setkání – listopad 2018: 12 /  počet účastníků: 18

Výstupem ze síťování je také požadavek ze strany organizací na pravidelná setkávání – tak vznikly snídaně koordinátorů 
dobrovolníků. V roce 2018 jich proběhlo 8. Na snídáních rozpracováváme témata ze síťování a věnujeme se aktuálním potřebám 
koordinátorek a koordinátorů. Snídaní se zúčastnili zúčastnilo 103 koordinátorů a koordinátorek dobrovolníků, zástupců 
magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje, konkrétně z těchto 27 organizací a institucí: Agapo, o.p.s., Salesiánské středisko 
mládeže Brno-Žabovřesky, IQ Roma Servis, Paspoint, z.ú., Diecézní charita Brno, ADRA, Tyflocentrum Brno, Moravská galerie, 
Divadlo Feste, Industra, Práh Jižní Morava, z.ú., AIESEC Brno, Nadace Veronica, Nemocnice milosrdných bratří, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Nesehnutí, Liga vozíčkářů, Hnutí Duha, Maltézská pomoc, o.p.s., Fond dalšího vzdělávání, Aliance E.T., 
Hospic sv. Alžběty, Emil Open, Brno Connected, Odbor zdraví – Magistrát města Brna, Host CZ, z.ú., Kaprálův mlýn. 

Snídaně pořádáme již od roku 2015. Celkově jich proběhlo již 26, a prošlo jimi 303 osob - zástupců magistrátu a kraje a 
koordinátorů a koordinátorek dobrovolníků z 39 organizací.

Počet organizací / počet účastníků: 27/103

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  (leden – prosinec)

Zaměstnanci předkládají pro daný rok osobní vzdělávací plán. Využíváme nabídek kurzů, které jsou kvalitní a zdarma, případě 
pečlivě vybrat téma a lektora tak, aby splnil naše očekávání pro kvalitu školení. Každý rok pracovníci DC67 navštěvují vybrané 
dobrovolnické centrum v ČR nebo zahraničí s cílem výměny zkušeností a dobré praxe. Dvakrát ročně koordinátorka DC67 
absolvuje setkání a školení regionálních partnerů Eurodesku jehož sítě jsme součástí.

Karolina Hušáková (koordinátorka DC67) se na jaře zúčastnila školení k Nadnárodním iniciativám mládeže a Strukturovanému 
dialogu (Erasmus+) a workshopů  „Trendy mládeže (analýza potřeb dnešní mládeže, jakým způsobem je oslovit a motivovat 
k zapojení do společenského dění)“ a „Grafická facilitace (jak efektivně a jednoduše používat online nástroje)“. 

Michaela Vodoková (finanční manažerka) se zúčastnila školení Linkidin.com a rozšířenou verzi Excellu.



Zapojení cílových skupin a partnerství

1. MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 - 26 LET

účastníci aktivit (zájemci o konzultace a účastníci večerních programů – 773 návštěvníků) 
přínos projektu pro tuto cílovou skupinu:
• zlepšila se kvalita života neorganizovaných dětí a mládeže, zmírnila se nebezpečí vyplývajících z komplikovaných životních 

událostí 
• rozšířili se životní příležitosti dětí a mládeže
• nabídli jsme volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež 
• mladí lidé se zapojili do projektů, které měly pozitivní dopad na místní komunitu nebo podpořili činnost subjektů 

a organizací - tematické skupiny 
• podpořili jsme jejich prezentačních dovednosti / měli možnost získat zpětnou vazbu na projekt
• motivovali jsme k vytváření vlastních projektů a jejich rozvíjení 
• podpořili jsme získání zahraničních zkušeností mladých (aktivní, pasivní)
• získali informace o možnostech dobrovolnictví v ČR i zahraničí, kontakty
• uplatnili se při praktické dobrovolnické činnosti, nabrali zkušenosti a dovednosti
• motivovali jsme je k domácí dobrovolné práci a participaci, získali informace o možnostech zapojení 
• zájemci o dobrovolnictví a o konzultace v DC67 získali konkrétní představy o projektech
prezentující v rámci večerních programů DC67 (37 prezentujících)
mohli uplatnit svou kreativitu, inovaci, prezentační dovednosti, komunikaci, schopnost týmové spolupráce, komunikační 
dovednosti a získali nové organizační kompetence
dobrovolnická skupina (kvalifikovaný odhad 7) – vytvořili jsme základ pro dobrovolnickou skupinu, která by se celoročně 
zapojovala do příprav aktivit DC67, doposud šlo o nárazové, větší akce
stážisté/stážistky působící v DC67 – studenti SŠ a VŠ (4 stážistky)
Metodicky jsme vedli mladé lidi, zapojili jsme je do aktivit v neziskovém sektoru a i do chodu organizace
• získali orientaci v neziskovém sektoru
• získali přehled o dobrovolnických projektech v ČR a v zahraničí
• uplatnili svou kreativitu, inovaci, prezentační a komunikační dovednosti
• zapojili se do pořádání větších akcí - Open-er DC67 (25.9.2018)
• zapojili se do projektů, které měly pozitivní dopad na místní komunitu 
• motivovali jsme je k vytváření vlastních projektů a jejich rozvíjení
• uplatnili se při praktické dobrovolnické činnosti, nabité zkušeností a dovednosti 



Studenti středních o odborných škol a gymnázií

I nadále jsme se věnovali práci s vytipovanými školami. Nabízeli jsme jim možnost prezentací úspěšných školních projektů v 
DC67, informovali jsme je o nabídce centra a možnostech zapojení se do tematických skupin či běžících projektů organizací. 
V únoru 2018 nás navštívilo 11 studentů Střední odborné školy knihovnické v Brně, ktere jsme seznámili s chodem našeho 
centra, s nabídkou dobrovolnictví v Brně i zahraničí a sdíleli jsme zkušenosti v oblasti aktivního zapojení dobrovolníků do 
komunitního dění a významu dobrovolnictví pro společnost. Dále jsme spolu s dalšími organizacemi zrealizovali přednášku pro 
studenty VOŠ Pionýrská přímo na jejich škole.

Mladí nezaměstnaní
Kontaktovali jsme pracovníky pracovních úřadů a nabídli jim možnosti zapojení mladých lidí – Evropské dobrovolné služby, 
mezinárodní aktivity apod., představili jsme nabídky DC67 prostřednictvím navázaných agentur. 16.11.2018 jsme díky EURES 
(Evropské služby zaměstnanosti) při Úřadu práce ČR uspořádali přednášku pro 37 zaměstnanců krajské pobočky Úřadu práce 
v Brně, na které jsme je seznámili s možnostmi dobrovolnictví v zahraničí pro mladé nezaměstnané.

2. Prezentující (ve věku nad 26 let) – 28 organizátorů
Podařilo se nám propojit mladé zájemce o dobrovolnictví a neziskové organizace, jež dobrovolníky stále hledají. Tímto 
způsobem si mohli osobně vyměnit zkušenosti z dobrovolnictví v ČR a světě. 
•  podpořili jsme jejich prezentačních dovednosti / měli možnost získat zpětnou vazbu na projekt

3. Neziskové organizace / neformální skupiny
Zájemci o prostory pro setkávání (1111 osob, z toho do 26 let 853 osob)
Zabezpečili jsme prostory s kvalitním zázemím pro setkávání organizací či neformálních skupin. V DC67 se pravidelně scházely 
tyto skupiny: Multikultura a lidská práva (příprava festivalu Jeden svět), LETS Brno (local exchange trading system), SSF 
Brno (skupinová terapie sociální fobie), Městský parlament dětí a mládeže, Obránci zvířat, INEX-SDA (sdružení dobrovolných 
aktivit), Skupina slyšení hlasů, Muzeum romské kultury. Nárazově se v centru setkávali také mladí lidé nad svými školními 
projekty. Místnost byla také využívána pro akce Střediska volného času Lužánky, kde DC67 sídlí, a pro činnost Evropské 
dobrovolné služby (Evropský sbor solidarity). Během letních prázdnin zde probíhaly i příměstské tábory.

Účastníci vzdělávacích workshopů a zájemci o metodickou podporu (síťovací setkání) – koordinátoři dobrovolníků) – 
103 účastníků neformálních setkání a 18 účastníků síťovacího setkání – z toho do 26 let 7 účastníků
Umožnili jsme jim vzdělávání v oblasti práce s dobrovolníky a přidružených témat. 
•  prohloubili si vzdělávání v oblasti práce s dobrovolníky 
•  získali dovednosti a znalosti v oblasti práce s dobrovolníky
•  mohli porovnávat metody a způsoby práce s ostatními účastníky

Spolupracující organizace  –  56 organizací a neformálních skupin uvedených v tištěném katalogu a na webu
Organizacím jsme pomohli získat dobrovolníky, umožnili jim prezentovat vlastní aktivity – pasivně (letáky) i aktivně (večerní 
programy, společné prezentace), zajistili jejich propagaci na sociálních sítích a webu. U této skupiny je ze statistického hlediska 
nemožné určit cílovou skupinu do 26 let tak, aby číslo odpovídalo reálné situaci – z důvodu častých změn u neziskových 
organizací a subjektů. Proto jej do statistiky nezapočítáváme.
• získali nové dobrovolníky, zlepšili se jejich poskytované služby
• zviditelnili jsme projekty neziskových organizací díky medializaci práce DC67
• umožnili jsme jim sdílení zkušeností s ostatními organizacemi, navázání spolupráce, síťování
• nabídli organizacím zázemí pro možnost schůzek



4. Místní samospráva (cca 60 osob) – Statutární město Brno, Jihomoravský kraj
• V širším kontextu jsme zajistili větší rozsah služeb pro veřejnost realizovaných díky zapojeným dobrovolníkům. V užším 

kontextu jsme začlenili dobrovolnictví do činnosti samosprávy – účastí zástupců samosprávy na síťovacím setkání, 
zapojováním dobrovolnických aktivit (od dotací po spolupráci).

•  zajistili jsme větší rozsah služeb na dobrovolnickém principu a služby pro veřejnost realizované dobrovolníky
•  přispěli jsme ke zlepšení podmínek v oblasti dobrovolnictví na území města Brna a JMK

5. Veřejnost (1217 osob)
Mladí lidé se účastnili či přihlíželi na veřejných akcích, většinou spojených s kulturním programem, čímž jsme je motivovali 
k větší aktivitě a zapojení. Informovali jsme je, na koho se mohou obrátit v případě potřeby získání pomoci dobrovolníka – 
sociální služby, doučování, kontaktní plavání apod.:
•  získali jsme větší přehled o aktivitách mladých lidí (lépe cílená budoucí propagace)
•  získali informace o konkrétní dobrovolnické pomoci - rodič, dítě, skupina atd. 

6. Dopad projektu a jeho výstupy - konkrétní výstupy projektu
Zájemci o informace - návštěvníci v DC67 – 45
Uspořádané večerní programy – 47
Účastníci večerních programů – 728
Organizátoři večerních programů – 65
Jednotlivci ze skupin scházejících se v DC67 (pravidelně i nárazově, snídaňová setkání) – 1111
Účastníci veletrhů, konferencí, akce na veřejnosti -  161
Fanoušci na Facebooku – 2740
Zájemci o informace v mailing listu DC67 – 1056
Organizace pracující s dobrovolníky – 268
Partnerské organizace – 56
Celkově 3163 osob. 



7. Viditelnost projektu a využití výsledků projektu

WEB, FB, VÝSTUPY V MÉDIÍCH, EMAILOVÁ A LETÁKOVÁ PROPAGACE
Zviditelnění projektu probíhalo skrze pravidelný měsíční roznos letáků obsahující informace o programu a činnosti DC67. 
Materiály byly umístěny na různorodá místa s ohledem na cílovou skupinu, na kterou byl zaměřen konkrétní program či na kterou 
byla cílena nabídka naší činnosti (fakulty Masarykovy univerzity, VUT, Mendelovy univerzity, koleje, menzy, knihovny, kavárny 
a specializované obchody, kina, pobočky SVČ Lužánky, cca 70 středních školách v Brně, objekty partnerských organizací: 
Dům ochránců přírody, Fair trade obchod, informační centrum Europe Direct, nadační obchůdky, dobrovolnická centra a další). 
Tištěné propagační materiály jsme měli v Brně umístěné také na filmovém festivalu Jeden svět 2018 či na Festivalu Majáles.

Další forma propagace probíhala online. Informace o programech byly pravidelně publikovány na webových stránkách DC67 
www.dc67.cz, dále na www.gotobrno.cz, www.akce.cz, www.brnaci.cz, www.informuji.cz, http://www.budupomahat.cz/,  
www.luzanky.cz/akce/kalendarakci/kalendarakci.php, informační portál Masarykovy a Mendelovy university. Ve spolupráci 
se SVČ Lužánky se informace pravidelně rozesílaly skrze jejich web a e-bulletin. Spravovali jsme stránky na Facebooku 
(www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67), které v současné době sleduje přes 2740 lidí. Informace se objevovaly i na FB 
stránkách spolupracujících organizací (Mladiinfo ČR, Dobrovolník.cz, NaZemi, Evropská dobrovolná služba Brno, INEX-SDA, 
Co je v Brně zadara? 

Programy DC67 a nejzajímavější novinky z oblasti dobrovolnictví jsme zasílali na e-mailové adresy 56 nasíťovaných organizací 
pracujících s dobrovolníky v JMK (partnerské organizace dále rozesílají svým dobrovolníkům a umisťují informace na svých 
webech a FB), na 268 e-mailových adres dalších organizací a také na 1056 e-mailových adres dosavadních návštěvníků 
DC67. Propagovali jsme dobrovolnické nabídky a aktuality na našich webových stránkách a zasílali také pravidelný e-mailový 
newsletter z naší webové stránky. Uspořádali jsme několik propagačních akcí většího rozsahu mimo prostory DC67 s cílem 
zasáhnout i jiné cílové skupiny a propagovat dobrovolnictví na veřejnosti. V září proběhla naše tradiční akce k zahájení nové 
dobrovolnické sezóny „Open-er 2018“ (25. 9. 2018) s prezentací evropského dobrovolnictví a dobrovolnictví jako takového ve 
spolupráci s Evropskou dobrovolnou službou/Evropský sbor solidarity v Lužánkách.

14. března jsme se účastnili Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět. Naše aktivity jsme prezentovali také v rámci 
ocenění dobrovolníků v JMK „Křesadlo“, které proběhlo 5. 12. 2018 v Brně v Sále Milosrdných bratří. 
Pro cílovou skupinu 15 - 26 let jsme uspořádali během roku několik prezentací o možnostech dobrovolnictví a o tomto tématu 
obecně – zaměřili jsme se především na skupinu středoškolských studentů. Naše centrum 16.2. 2018 navštívili studenti Střední 
odborné školy knihovnické v Brně a 29.1.2018 jsme měli přednášku 29. 1. 2018 na VOŠ Pionýrská, kde jsme studenty oslovily 
přímo na škole a představili jim možnosti dobrovolnictví.

Mediální obraz Dobrovolnického centra 67 a statistiky za rok 2018 dokládáme v příloze.

8. Vyhodnocení projektu a návazné aktivity
Při realizování aktivit jsme dbali na to, aby se kvalita námi poskytovaných služeb zvyšovala. Proto jsme pořádali pravidelné 
evaluační schůzky, kde jsme hodnotili dosavadní průběh a  naplňování projektu. Do hodnocení jsme zapojili účastníky i 
pracovníky, kteří měli právo vyjádřit svůj názor.  V případě pořádání akcí, do kterých se zapojují mladí lidé, s nimi byl hodnocen 
průběh akce a jejich spokojenost. Všichni účastníci akcí měli po celou dobu trvání projektu možnost podávat podněty, připomínky 
a stížnosti týkající se provozu zařízení a pracovníků. 
Využívali jsme tyto metody hodnocení - přijímání podnětů, připomínek a stížností, pravidelné dotazování účastníků, pravidelné 
hodnocení poskytovaných služeb na poradách, supervizích, zavádění návrhů na změny v poskytování nabídky. Díky hodnocení 
jsme mohli zareagovat na nedostatek programových tipů z některých oblastí a nahradit je jinými tak, aby celkový počet programů 
odpovídal projektové žádosti. Věříme, že toto opatření bude přijato.


















